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 جودة التعليم على ضوء الخبرة السنغافورية وإمكانية اإلفادة منها في دولة الكويت

The quality of education in light of Singaporean experience and the 

possibility of benefiting from it in the State of Kuwait 
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 الملخص:

 رواد الدول المتقدمة في مجال التعليماستهدفت الدراسة التعرف على جودة التعليم في سنغافورة بكونها من 

واتبعت الدراسة المنهج المقارن، وتناولت الدراسة عدة محاور تضمنت: اإلفادة منها في دولة الكويت، ومدى 

الجودة في التعليم، وخبرات سنغافورة، وواقع التعليم في الكويت، وخلصت الدراسة إلى تقديم بعض الدروس 

 .المستفادة من جودة التعليم في سنغافورة وأليات مقترحة لجودة التعليم في دولة الكويت

 ، مقترحات، آلياتالجودة، سنغافورة، واقع التعليم، الكويتاحية: الكلمات االفتت

The quality of education in light of Singaporean experience and the 

possibility of benefiting from it in the State of Kuwait 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the quality of education in Singapore as it is one of the 

pioneers of developed countries in the field of education and benefit from it in the 

State of Kuwait, and the study followed the comparative approach, and the study 

dealt with several axes that included: quality in education, Singapore's 

experiences, and the reality of education in Kuwait. The study concluded that 

some Lessons learned from education quality in Singapore and suggested 

mechanisms for education quality in the State of Kuwait 

Keywords: Quality, Singapore, Teaching reality, Kuwait, Mechanism, 

Suggestions. 
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 :مقدمة

يتعرض العالم لثورة هائلة في العلم والمعرفة، فالتقدم المتسارع يفرض علينا مواكبة العصر ومجابهة 

التحديات، فتزايد المعلومات وتطورها المستمر تتأثر به جميع المجاالت، فالتعليم ليس بمنأى عن هذا التطور 

واة التي تسهم بنشر المعلومة وتثقيف المجتمع بالتطورات المستجدة، يأتي دور المؤسسات والتقدم بكونه الن

التعليمية لمواجهة تلك التحديات فللمؤسسات التعليمية مجموعة من المبادئ واألسس الحاكمة ألدائها ولها 

ا ومسؤولياتها كي عناصر تشمل على سياسات ونظم وهياكل لتنظيم اتجاهاتها وتشكيل فلسفتها وتحديد مهامه

 تحقق نجاحاتها في جودة التعليم

ات امها ثالث أولويونسلط الضوء على خبرات سنغافورة في تبني نظام جودة التعليم فنجد أنها وضعت أم

داء الداخلي للتعليم والمتمثلة في :تطوير المهارات الفكرية وتعزيزها، واستغالل تقنيات لرفع مستوى األ

والتعلم، إضافة إلى توجيه اهتمامها إلى توظيف أسلوب التعلم اإلبداعي في التدريس  المعلومات في التعليم

التفكير الحر  فضال عن تشجيعمستوى التحصيل والبحث واالستنباط، الذي يتجاوز الحفظ والتلقين ليرقى إلى 

تمر لتتزامن مس والمستقل بوصفه أحد مكونات التفكير النوعي، فالنظم التعليمية بحاجة إلى تطوير وتجديد

والتطور العلمي والتقني والمعرفي عالميا من جانب، ولمواجهة التغيرات في سوق العمل ومتطلباته من 

 (73، ص9002جانب آخر)عيسان،

فدولة الكويت بصفتها عضوا فاعال في منظمة اليونسكو فقد سعت سعيا حثيثا نحو الوصول لهذه األهداف 

المستدامة وبناء الخطوات الوطنية في تحقيق االستقرار لمجتمع واع ومتعلم،  إليمانها بتحقيق التنمية البشرية

فقد أرست قواعد ثابتة في بناءها التعليمي فتبنت إلزامية رياض األطفال، والمساواة بين الجنسين، وإدخال 

سنويا من  مالتعليم اإللكتروني في المدارس، وتطوير المناهج بصورة حثيثة، ورفع نسبة اإلنفاق على التعلي

ميزانية الدولة، وتشجيع القطاع الخاص في المشاركة واالستثمار في التعليم، ودخول المسابقات الدولية التي 

وذلك لقياس أطر التعليم على الطلبة والتعرف على  Pirls & Timss تقيمها بعض الجهات المحايدة كمسابقة

تبنت كادرا خاصا متميزا للهيئة التعليمية في البذل جوانب القوة والضعف التخاذ القرارات التصحيحية، كما 

 (7ص،9002،والعطاء)وزارة التربية

مامه تحديات فواقع التعليم أ وسياساته،فالنظام التعليمي في دولة الكويت يبذل جهودا كبيرة لتطوير التعليم 

طورة، ثمة أوجه تشابه كبيرة لعمل خطط للصمود أمام التحديات وتجاوزها لمسايرة االتجاهات التربوية الم

لكن  ،بين الكويت وسنغافورة من صغر المساحة وتاريخ االستقالل وعدد السكان فأخذنا سنغافورة أنموذجا  

هناك بون شاسع بين الدولتين في الجانب التعليمي وجودته على الرغم من اإلنفاق الحكومي في دولة الكويت 

ع ذلك تحتل دولة الكويت على مراتب متأخرة ونجد سنغافورة وتشكيل ميزانية كبيرة لرفع  مستوى التعليم وم

في مراتب متقدمة، فقد سعت دولة الكويت أن تتعاون مع جمهورية سنغافورة لحرصها على تطوير التعليم 

 .والتقدم في جودته لالصطفاف بجانب الدولة المتقدمة وتستفيد من الخبرة السنغافورية
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 -الدراسة: مشكلة 

يقي للتعليم في الكويت هو نوعية التعليم، حيث ال يزال يواجه تحديات كبرى، فقد احتلت دولة إن التحدي الحق

الكويت على مراتب متأخرة ونتائج متواضعة في الدراسات الدولية على الرغم من الجهود التي يقومون بها، 

ياب ة التعليم ونوعيته غوقد أشار المركز الوطني لتطوير التعليم من األسباب التي عرقلت الجهود على جود

االستقرار اإلداري وهذا يعني غياب الرؤية، وتسييس التعليم بتدخالت السياسيين، وضعف المخرجات 

وفقدان هيبة المعلم وغياب الدافعية، ضعف مخرجات التعليم الثانوي والحاجة لرفع مستوى مخرجات التعليم 

 (29ص،9007،العالي والجامعي.)المركز الوطني

رت صحيفة القبس عنوانا عن تزايد اإلنفاق الحكومي على التعليم لم يطّور جودته، وأوضحت وقد أشا

 73فقد تناولت إنفاق الكويت على التعليم لمدة  الشمري،الدراسة التي أجراها د. وائل الشويعي و د. نايف 

افق وأعداد المدارس عاما ، مبينة أن التطور في القطاع التعليمي كان كميا  فقط، وتمثل في زيادة المر

والفصول الدراسية. أن االنفاق الحكومي على التعليم يزداد سنويا ، فيما تنخفض فعالية التعليم وجودته بالبالد. 

وبينت الدراسة أن الحكومة تدفع ميزانيات كبيرة لوزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 

إلى صرف رواتب االداريين واألساتذة، مشيرة إلى محدودية ميزانية  التطبيقي، بينما تَوجه هذه الميزانية

تطوير المناهج والكتب وطرق التدريس واألنشطة الدراسية. وأشارت إلى أن زيادة االنفاق الحكومي على 

، األمر الذي 03.3، بينما قلل جودة التعليم بما يعادل %07طور التعليم كميا  بنسبة % 00التعليم بنسبة %

 .د أن االنفاق ال يؤثر ايجابا  على جودة التعليم كما هو معتقديؤك

مما سبق أّن هناك مشكلة تواجه النظام التعليمي والعمل على جودته في دولة الكويت فلذلك تسعي  جنستنت

الدراسة وتأمل في تحسين واقع الجودة في النظام التعليمي مستعينة بخبرات بعض الدول واألخذ بجمهورية 

 رة أنموذجا وبناء على ما سبق يمكن وضع أسئلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:سنغافو

 طار الفلسفي للجودة في التعليم؟ما اإل -0

 سنغافورة وما العوامل التي أدت إلى نجاحه؟ الجودة فيما واقع  -9

 ما واقع النظام التعليمي بدولة الكويت؟ -7

 عليم في دولة الكويت؟ما المقترحات واألليات التي تساعد في تطوير جودة الت -2

 :أهداف الدراسة

 إلى ما يلي:الحالية تهدف الدراسة            

 مفهوم الجودة في التعليم فهم وتفسير -0

 التعرف على خبرات سنغافورة وجودة التعليم -9

 تسليط الضوء على واقع التعليم بالكويت وإبراز أماكن الضعف والعمل على تقويته -7
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 أهمية الدراسة:

ن التعرف على أثر تطبيـق مبـادئ الجـودة في تطوير التعليم هو موضوع له أهمية يرى الباحث أ -0

 كبيرة، سواء للعلـم، أو للمجتمع، أو للباحث نفسه

يتناول هذا البحث دراسة عن واقع التعليم في مؤسسات التعليمية في دولة الكويت ويمثل أهم القضايا  -9

 التربوية.

 فلسفة تربوية توجه وترشد العملية التربوية.تنبع أهمية الدراسة من أهمية وجود  -7

الكشــف عــن الصــورة الواقعيــة لجودة التعليم وتشــخيص الصــعوبات التــي تعترضــها وبالتالي  -2

 يمكن تحديد سبل العالج ووسائل التطوير

 تطوير نوعية التعليم لدى المسؤولين عن تطوير التعليم الدراسة فيقد تساعد هذه  -3

 ى التعاون مع الدول ذات المستوى المتقدم في مجاالت التعليم والعمل معهم الكتساب الخبرة التطلع إل -2

 قد تفيد في رفع الكفاءة والقدرة على التعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة. -3

 قد تساعد على وضع معايير وأسس تربوية حديثة وفقا بمتطلبات العصر -8

 ائج لوضع آلية لتفعيل الجودة في التعليممن الممكن أن يقدم البحث مقترحات ونت -2

 منهج الدراسة:

( الذي يتضمن عددا  من Comparative Education Methodاتبعت الدراسة الحالية المنهج المقارن )

الخطوات تبدأ بالوصف ثم التحليل والتفسير للظواهر التربوية مع دراسة السياق االجتماعي والتاريخي في 

(. ومما يميز المنهج المقارن عن باقي Harold, Max, 2002,p 7قصود بالدراسة )تطور التعلُم عن الم

المناهج البحثية هو إمكانية التوصل بنتائج البحث إلى تطبيقات عملية يستفيد منها الواقع التعليمي فينطلق في 

فادة من نتائج خبرة المقام األول من محاولة اإلصالح للنظم التعليمية القائمة. واهتم المنهج المقارن باإل

سنغافورة في التعلُم عن دراسة مقارنة بهدف النهوض بالتعليم في ضوء الخبرات الدولية، مع األخذ في 

االعتبار العوامل المختلفة التي تقف وراء نظم التعليم وتفاعلها مع النظم األخرى. وفي إطار المنهج المقارن 

لتحليل النظام موضوع الدراسة،   (System Approach)تستخدم الدراسة بعض إجراءات مدخل النظم

كما  ونوعا  وتصميمه مرة  اهيواجتحليال  نسقيا  وإبراز نواحي القوة والضعف فيه وإظهار المشكالت التي 

 أخرى

 -الدراسة: مصطلحات 

 هي عملية تحسين وتطوير مستمر لمكونات المنظومة التعليمية لتلبية احتياجات المتعلمجودة التعليم: 

، عدواني)الوتوقعات المجتمع وتحقيق أهداف التعليم ومواكبة التطورات العالمية باالستخدام األمثل للموارد 

 (3، ص 9002
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وى بالنظام التعليمي وفق األهداف المنشودة بمست لالرتقاءويعرفها الباحث: بأنها إنجاز العمل بكفاءة وفعالية   

وأداء المهام المطلوبة بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات عال من الدقة والجودة والتميز بهدف تنفيذ 

 .المعاصرة

 الدراسات السابقة:

التي تناولت الجودة في التعليم على ضوء خبرات بعض الدول ومنها يلي عرض لبعض الدراسات السابقة  فيما

 :سنغافورة ورتبت وفق الترتيب الزمني من األقدم إلى األحدث، وذلك على النحو التالي

(  دراسة مقارنـة بـين النماذج اإلدارية النوعيـة التـي تبنتهـا المدارس فـي  (Pak Tee Ng   2008أجرى 

سـنغافورة وهونـغ كونـغ كمـا هدفت إلـى معرفـة مـدى انعكـاس تبنـي استراتيجيات اإلدارة الحديثة على إدارة 

وعية خدمت الدراسة األسلوب المقارن لتحليل تطور نالمدارس بين الدولتين وتحقيق التعليم النوعي بينهما، است

ّن كل المدارس المجري عليها الدراسة في سنغافورة ، إالتعليم، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

وهونغ كونـغ تسـتخدم المـزج بـين المركزيـة والالمركزية فـي مسـتويات إداريـة مختلفـة وأن هذا األسلوب 

خفض بحسـب درجة الديناميكية الموجودة في بيئة العمالء حيث إنه كلما زاد تسارع التغيير أدى يرتفـع ويـن

 إلى الحاجة الماسة إلى الالمركزية 

( إلى معرفة مستوى الفهم لضمان الجودة بـين الجامعـات األسـترالية 2008)   Choonوتناولت دراسة 

الضوء على القوى المحركة لضمان الجـودة وتنفيذ السياسات ومؤسسات دولية )جامعة ماليزيا كحالة(، لتسليط 

العامة داخل المؤسسات، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي وركزت على المقابلة كأداة لجمع 

 :البيانات من الجامعات األسترالية وجامعة خاصة بماليزيا، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

فإّن مستوى اإلدارة العليا في كال  د فجوة في الممارسات الحالية لضمان الجودة في جامعة ماليزياوجو -

 .الجانبين يرى أن الجامعة تتحمل المسؤولية الشاملة عـن ضمان الجودة

( إلى دراسة استهدفت تقييم إدارة الجودة ودراسة أثرها على اإلدارة المؤسـسية 2008) Mikol وتطرقت 

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  ،القرارات على العملية التعليمية في جامعة جنوب سيدني واتخـاذ

إّن استخدام إدارة الجودة قد أثّر إيجابا وعزز قرارات اإلدارة من حيث تغييـر النظـام وإعادة بناء  - :أهمها

 الحوافز، واهتمام المختصين في تقييم الموارد،

ممارسة الجودة وممارسة القيادة األكاديمية لها أثر بشكل ملمـوس علـى عملية التطوير  وإّن التركيز على 

ألنظمة المعلومات المؤسسية، وتقوية البنية التحتية لألبحاث، وتأسيس نظام الحوافز أدى إلى تشجيع مخرجات 

 .الجودة، وتطوير بيئة البرامج الجديدة، وتقوية خدمات دعم الطلبة

( إلى تقديم أنموذج لتطوير إدارة المؤسسة التعليمية فـي األردن 9000عساف والصرايرة ) وسعت دراسة ال 

في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشاملة، وذلك باستخدام المنهج التحليلي التركيبي الـذي يعتمد على تجميع الحقائق 

 والمعلومات، ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها، للوصول إلـى تعميمات مقبولة،
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كسبيل للتعرف إلى طبيعة مفهوم إدارة الجودة الشاملة وخصائصها، واالعتبارات الواجب مراعاتها لتطبيق   

هذا النهج اإلداري في البيئـة التربويـة، وقـد تمكن الباحثان من تقديم أنموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة 

ـة ون من ستة عناصر رئيسة هـي: تغييـر ثقافالتعليمية في األردن في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشاملة يتك

المدرسة، والتحول إلى نمط اإلدارة التشاركية، وتشكيل مجلس الجودة في المدرسـة، والتقييم الذاتي، واعتماد 

أسلوب القياس المقارن، والتغذية الراجعة. كما حددت الدراسة بعض االعتبارات الواجب على اإلدارة التربوية 

 تها عند األخذ بتطبيق األنموذجوالمدرسة مراعا

إلى تقيـيم الجـودة فـي التعلـيم العـالي بعــرض نمــوذج جديــد  (2011)وآخرون   Zineldinوهدفت دراسة 

لضــمان الجــودة واختبــار العوامـل الرئيسـة التـي تـؤثر علـى تصـورات الطـالب لكفايـة المـنهج ورضـاهم 

وخاصـة العوامـل الفنيـة والوظيفيـة والعوامـل  ،بعـاد السـلوكية لرضـا الطـالبويتضـمن النمـوذج األ ،عنـه

طـالب  وتركـــز الدراســـة علـــى ،المتعلقـة بـالبني التحتيـة والتفاعـــل ومنـــاخ مؤسســـات التعلـــيم العـــالي

بيان ـة فــي جمــع البيانــات علــى اســتمؤسسـات التعلـيم العـالي فـي اسـطنبول بتركيـا. وقـد اعتمـدت الدراسـ

وقـــد اشـــتملت عينـــة  .الجودةعنصــر يتناول األبعاد الخمسة الجديدة المتضمنة في نموذج  72مؤلــف مــن 

، وتـم اسـتخدام التحليـل العـاملي بإسطنبولالجامعـــات المختلفـة طالـــب فـــي  0220الدراســـة علـــى 

بـات لتحليل البيانات التي تـم جمعهـا وقـد خلصـت الدراسـة إلـى أنـه يمكـن استخدام النتائج التي وتحليـل الث

توصلت إليها من قبل مؤسسات التعلـيم العـالي في إعـادة هندسـة وتصـميم ممارسـات إدارة الجـودة بهـا بشـكل 

 ةخـالق وكذلك في التوجه نحو استراتيجيات جودة لتعليم أكثر فاعلي

على بعض القضايا الرئيسية وبعض المبادرات االستراتيجية المستمدة ( الضوء 9000وسلطت دراسة حنانيا ) 

من التجارب الناجحة في دول جنوب شرقي آسيا، األمر الذي قد يؤدي إلى دفع النظام التربوي العربي نحو 

ي العربية. وقد ناقش هذا المقال حالتإصالح فّعال، مع تكييف هذه التطلعات اإلصالحية مع مقتضيات البلدان 

بلدين متمايزين خاض كل منهما إصالحا جّديا، إنهما سنغافورة وماليزيا. وقد تبين من خالل التحليل أنه على 

الرغم من المشاكل المتعاقبة فقد خطا هذان البلدان خطوات جبارة نحو العالم المتطور ولعل من أهم العوامل 

نظامهما التربوي الشامل الرفيع المستوى، ال سيما في المرحلتين االبتدائية والثانوية،  المساهمة في نجاحهما هو

 األمر الذي ساعد العديد من مواطنيهما على تحسين مستوى معيشتهم وعلى المساهمة في التنمية الوطنية.

بالتخطيط ( إلى التعرف درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة وعالقتها 9000وهدفت دراسة الظفيري )

( 730وتكونت عينة الدراسة من ) االستراتيجي في وزارة التربية في دولة الكويت من وجهة نظر اإلداريين،

تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي،  ،ولتحقيق أهداف الدراسة وزارة التربية بدولة الكويت، في موظف

دارة الجودة الشاملة في وزارة التربية في دولة درجة متوسطة لتطبيق إ وجود حيث أشارت أبرز النتائج إلى

في درجة تطبيق إدارة  وجود فروق ذات داللة إحصائية ، كما أشارت إلىالكويت من وجهة نظر اإلداريين

ل وتعزى للمؤه ،الجودة الشاملة، في وزارة التربية في دولة الكويت من وجهة نظر اإلداريين تعزى للجنس

 تير، وتعزى لسنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة الطويلة.العلمي لصالح حملة الماجس
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الي التوصل لتصور مقترح لتطوير نظام التعليم الثانوي العام بدولة  (9002)  وتناولت دراسة الديحاني   

الكويت في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة وذلك من خالل التعرف علي القوي و العوامل الثقافية المؤثرة 

والتطور و االدارة والتمويل و الفلسفة و األهداف و نظام الدراسة  النشأةيم الثانوي بدولة الكويت في نظام التعل

و البرامج الدراسية و نظم اعداد معلم المرحلة الثانوية و معايير قبول الطالب و معايير و نظم تقويم اداء 

 .اوال التعليم الثانوي الطالب و الخبرتان االمريكية و اليابانية في مجال التعليم الثانوي

الريادي وريادة األعمال في ضوء خبرة كل  وبرامج التعليم( إلى عرض سياسات 9002وهدفت دراسة السيد )

لريادي ا وبرامج التعليممن سنغافورة والصن والتوصل إلى إجراءات مقترحة عن آليات االستفادة من سياسات 

قدمت واستخدمت الدراسة المنهج المقارن على أساس اتباع وريادة األعمال في مصر، ولتحقيق هذه األهداف 

وتم التوصل إلى عدد من اإلجراءات المقترحة تضمنت : آليات مرتبطة  ،Bereday. Gمدخل بيرداى

بالسياسات الحكومية لدعم التعليم الريادي وريادة األعمال في مصر وآليات مرتبطة بخلق بيئة داعمة للتعليم 

عمال في الجامعات المصرية، و إجراءات عامة ( وتوصلت لنتائج من أهمها: إعادة هيكلة الريادي و ريادة األ

وتفعيل  ،واستثمار دور التعليم في تنمية ونشر ثقافة ريادة األعمالمفهوم الجامعة الريادية، الجامعات في ضوء 

 الشراكة بين الجامعات وقطاعات األعمال والمؤسسات الحكومية في المجتمع.

( إلى التعرف على طبيعة السياسة التعليمية في المرحلة الثانوية 9008ت دراسة بورسلي، وآخرون )وتناول

في كل من: "سنغافورة" و"فنلندا" من خالل االعتماد على أداة تحليل الوثائق الرسمية المتاحة والخاصة بسياسة 

( 90ق "لفنلندا"، ليكون مجموع الوثائق )( وثائ2( وثيقة "لسنغافورة"، و)02التعليم الثانوي؛ حيث تم استخدام )

وثيقة رسمية، وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج  كان أبرزها: وجود المسار التقني )المهني( كخيار متاح 

أمام طالب المرحلة الثانوية إلى جانب المسارات األكاديمية وذلك استجابة لمتطلبات العصر واحتياجات سوق 

في االنتقال بين المسارات المختلفة، ودراسة الطالب في المسار األكاديمي لجميع العمل فضال عن المرونة 

المواد الدراسية العلمية واألدبية مراعاة لميوله ولدعم النمو الشامل له باإلضافة إلى االهتمام بالقيم عند بناء 

 . المناهج

بول وإعداد المعلم بالمملكة في دراستها إلى صيغة مقترحة لتطوير سياسات ق (9008وتوصلت البازعي )

واستخدمت الدراسة  -سنغافورة وفنلندا – العربية السعودية للتحول إلى مجتمع المعرفة في ضوء تجربتي

المنهج الوصفي التحليلي في التوصل إلى أهم جوانب تطوير سياسات قبول وإعداد المعلمين للتحول إلى مجتمع 

فة، جوانب في: تبني فلسفة تربوية جديدة إلعداد المعلم في مجتمع المعرالمعرفة في كال الدولتين، وتمثلت تلك ال

واعتماد معايير قبول إعداد وتقويم عالمية، وكذلك تمكين المعلمين وتعزيز سلطتهم المهنية وكفالة حقوقهم، 

الهتمام اوالتوجه نحو تمهين التعليم والمعلمين، إضافة إلى التنفيذ الفعال لسياسات قبول وإعداد المعلم، و

بالتوجهات المستقبلية لتلك السياسات، وأوصت الدراسة بضرورة تبني أصحاب القرار لعمليات تطوير سياسات 

قبول وإعداد المعلم بالمملكة، كما أوصت بالقيام بدراسات وأبحاث علمية في كل جانب من هذه السياسات من 

 فادة منها.أجل المزيد من االطالع على أحدث الممارسات العالمية واإل
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اول وتن أن معظم هذه الدراسات تناولت مفهوم الجودة  يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة 

سعت ، ومفهومها بشمولية وبعض الدراسات تناولت مفهومها على ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة بجودتها

ة مع هذه وتتشابه الدراسة الحالي ،إلى الخروج بنتائج وتوصيات لالستفادة منها في تحسين وتطوير التعليم 

ن السياسات م واالستفادةالدراسات في اهتمامها بالتعرف على مفهوم الجودة ودوره في تطوير العملية التعليمية 

الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات ونذكر بعض منها دراسة وتتفق التنموية التعليمية من بعض الدول 

 .( عن التعليم في سنغافورة9008،)البازعي ( و9002،( )السيد9008)بورسلي،

وتتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في استخدام المنهج المقارن مثل دراسة )العساف 

استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي  باختالف  Pak Tee Ng,2008 )( و )9000،والصرايرة

 ات لتطوير جودة التعليم. أنواعه، وتقدم الدراسة بعض المقترحات واآللي

 في الدراسة:   خطوات السير

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها جاءت خطة السير في الدراسة وفقا  للخطوات التالية: 

يتضمن اإلطار العام للدراسة: من حيث تحديد المشكلة واألسئلة، وصياغة  القسم األول من الدراسة: .0

وتم عرض هذا القسم ، المنهج، وتحديد خطوات الدراسة، والمصطلحاتاألهداف واألهمية، وتحديد 

 في الجزء السابق.   

 مفهوم الجودة فييتضمن اإلجابة عن السؤال األول للدراسة والذي يشمل  القسم الثاني من الدراسة: .9

 ومعايير الجودة وضمان جودتها. الجودة،والمبررات التي دعت الحاجة إليها وأهمية  ،التعليم

م في جودة التعلي يتضمن اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة والذي يشمل لقسم الثالث من الدراسة:ا .7

 .والعوامل التي أدت إلى نجاحه ،سنغافورة

قع وا يتضمن اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع للدراسة والذي يشمل القسم الرابع من الدراسة: .2

ت لتطوير النظام التعليمي بدولة الكويت ومدى اإلفادة التعليم بدولة الكويت ووضع آليات ومقترحا

 .من تجربة سنغافورة

 ويمكن توضيح ذلك كما يلي:   ،وتختتم الدراسة خطواتها بقائمة المراجع المستخدمة

 القسم األول: الجودة

 مفهوم الجودة -1

ير العربية حيث يش قبل التطرق إلى معنى الجودة اصطالحا نتطرق إلى المعنى اللغوي المشتق من المعاجم 

المعجم الوسيط إلى أن الجودة تعني كون النشء جيد وهي مصدر للفعل جاد. أما المعنى االصطالحي للجودة 

الشاملة فقد نظر إليها البعض على أنها اتخاذ الجهود واستثمار الطاقات لتحسنين المنهج اإلداري ومواصفاته، 

 ويرى آخرون بأنها تعرب عن الفعالية Efficiency فاءةويذهب البعض إلى أن الجودة الشاملة تعني الك

Effectiveness   وبالرغم من التباين بين الباحثين في مفهوم الجودة الشاملة إال أنه يمكن القول أنها تشمل
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الكفاءة والفعالية معا ذلك ألن الكفاءة: تعني االستخدام األمثل لإلمكانات المتاحة[ المدخالت] من أجل  

ى مقدار محدد من المخرجات باستخدام أدنى مقدار من المدخالت (أقل تكلفة ممكنة هذا يمثل الحصول عل

أخذ األسس التي ترتكز عليها الجودة الشاملة و هو تحقيق المواصفات المطلوبة بأفضل الطرق وبأقل جهد و 

م أسس الجودة )البوهي تكلفة. أما الفعالية فتعني تحقيق األهداف أو المخرجات المنشودة وهذا يعد أيضا أه

 (7،ص9008

فمفهوم الجودة الشاملة في التعليم له معنيان مترابطان "أحدهما واقعي واآلخر حسي". والجودة بمعناها 

الواقعي تعني التزام المؤسسة التعليمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارف عليها مثل: معدالت الترفيع 

أما المعنى الحسي للجودة فيرتكز على مشاعر أو ومعدالت تكلفة التعليم،  الكمية ومعدالت الكفاءة الداخلية

 .(7ص ،9000،)بربري، بكيحل أمورهم.أحاسيس متلقي الخدمة التعليمية كالطالب وأولياء 

 :مبررات ودواعي األخذ بإدارة الجودة الشاملة في التعليم -9

 :لشاملة في التعليم ومنهاتتعدد المبررات والدواعي التي تنعم بتطبيق إدارة الجودة ا

 .المتغيرات المستمرة في جميع مجاالت الحياة وتؤثر بشكل أساسي على التعليم -

 .عدم كفاءة أو فعالية األساليب الجزئية في اإلدارة -

اآلثار المتباينة للعولمة والتي أدت إلى التقارب واالتصال واالنفتاح التي اكتسبها العالقات  -

 .توى العالم واالعتماد المتبادل بين الشعوباالجتماعية على مس

وجود أوجه قصور في التعليم يصل بالتعليم إلى كونه مجرد فعل تلقيني، االعتماد المتزايد على  -

ية األبنية المدرس-حفظ المعلومات لصبها في أوراق اإلجابة، وأداء المعلم وأسلوب اإلدارة التعليمية

 .مؤسسات التعليمية وخارجهاوالجامعية والمناخ السائد داخل ال

يتطلب مجتمع المعرفة المعاصر مهارات أكثر مرونة وأكثر عمومية منها مهارات حل  -

المشكالت والتعليم الذاتي فاألمر يدعو إلى إعادة النظر في منظومة التعليم وتحويله من صورته 

 (22،ص9200محمود،اصرة للتعامل مع متطلبات العصر.)التقليدية إلى الصورة المع

 

 :متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم -7

 إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة التعليمية وأهدافها ومسؤولياتها. -

 التزام اإلدارة العليا بتحقيق متطلبات الجودة. -

 ة.اعتبار تحسين المؤسسات التعليمية طريقة حيا -

 تبني التخطيط االستراتيجي في العمل. -

 تنفيذ تنمية مهنية شاملة لجميع مستويات قيادة المؤسسة التعليمية. -

 تنفيذ تنمية مهنية شاملة لجميع األساتذة بما يحدث تغيير في اتجاهاتهم وأفكارهم. -

 تبني مبدأ المشاركة في العمل )اداريين وتربويين(. -
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 من الممارسة لتعديل السياسات. المستسقاةومات استخدام البحث والمعل - 

 (38ص  ،9002 تصميم تنفيذ مبادرات شاملة لتحسين تعلم المتعلمين )حيدر، -

 

 :معايير الجودة الشاملة في التعليم -4

من الضرورّي اعتماد عدَّة معايير عالَميَّة، وتطبيقها على أرض الواقع؛ لتحقيق جودة عالية في الُمؤسَّسات 

 يَّة، والتربويَّة، ومن هذه المعايير:التعليم

 الِمعيار اإلدارّي: -أ

ويتمثَّل هذا المعيار بالغايات اآلتية: زيادة اإلنتاجيَّة، وتقليل الهَدر في التكاليف. اإليمان بأنَّ الجودة نظاٌم  

ين اإلنتاج. عالَمّي، وهو إحدى َميِّزات العصر الحديث. وجود عالقة وثيقة بين الجودة، واإلنتاجيَّة، وتحس

استخدام الموارد البشريَّة، والماّدية على النحو األمثل. شموليَّة نظام الجودة للمجاالت جميعها. تنمية القُدرات 

 القياديَّة، واإلداريَّة لقادة الُمستقبل، وتطوير مهاراتهم. 

ة، مثل: الُمتوسّ المعايير الُمرتبِطة بالطلبة -ب  ط العاّم لتكلُفة الفرد،: وتتمثَّل هذه المعايير بأمور عدَّ

 والنِّسبة بين عدد الطاّلب، والُمعلِّمين، وُمستوى الَخَدمات الُمقدَّم للطلبة.

: وتتضمَّن هذه المعايير عدَّة أمور، مثل: ُمستوى الثقافة المهنيَّة لدى المعايير الُمرتِبطة بالُمعلِّمين  -ج

 ي الُمجتمع الذي يعيشون فيه. الُمعلِّمين، وَمدى احترامهم للطاّلب، وُمساهمتهم ف

: ويندرج تحت هذه المعايير: َمدى َجودة الَمنهج الدراسّي، المعايير الُمرتبِطة بالمناهج الدراسيَّة -د

 والُمستوى العاّم لُمحتوياته، وَمدى ارتباط هذه الُمحتَويات في الواقع. 

معايير على العالقة اإلنسانيَّة الجيِّدة بين الطلبة، : وتُركِّز هذه الالمعايير الُمرتبِطة باإلدارة المدرسيَّة -ه

وأعضاء الهيئة التدريسيَّة، وَمدى التزام الجهاز اإلدارّي بُمستَويات الجودة، واالهتمام بتطوير مهارات 

اإلداريّين، وتدريبهم. المعايير الُمرتبِطة باإلدارة التعليميَّة: وتتمثَّل بَوضع الشخص الُمناسب في المكان 

لطات، والبُعد عن مظاهر الُعنصريَّة، والقبليَّة.ا  لُمناسب، وتفويض السُّ

ومن هذه المعايير: َمدى قُدرة الُمنشأة التعليميَّة على تحقيق  المعايير الُمرتِبطة باإلمكانيَّات الماّدية: -و

 األهداف، ومدى استفادة الطاّلب من المكتبة المدرسيَّة، واألدوات، والتقنيَّات. 

: وأهّم هذه المعايير هو َدور المدرسة في َسدِّ احتياجات معايير ُمرتِبطة بالعالقة بين المدرسة، والمجتمع -ز

البيئة الُمحيطة بها، وحلِّ الُمشكالت، وَمدى تفاُعل البيئة المدرسيَّة بكافَّة كوادرها مع الُمجتمع بكافَّة قطاعاته 

 (2-3 ، ص9007اإلنتاجيَّة، والخدميَّة )العدواني، 

 :أهمية جودة التعليم-5
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 أبرزها: ن يحققه من فوائد عند تطبيقه لمعايير ضمان الجودة، ومنأتظهر من خالل ما يمكن    

إذ إن تطبيق معايير ضمان الجودة سيدفع  التطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها: -أ

ها مما يجعلها تواكب المتغيرات السريعة مؤسسات التعليم العالي إلى مراجعة دائمة لرساالتها وأهداف

والمتالحقة التي تفرضها العولمة واقتصاديات المعرفة، كما يجعلها تلبي متطلبات التنمية الشاملة، 

دائمة التطور مما يجعل مؤسسات  خاصة أن معايير ضمان الجودة ال تقف عند سقف معين بل هي

 ته.التعليم تالحق هذا التطور وتسعى لتحقيق مستويا

إذ إن مؤسسات التعليم العالي تعاني من هدر الطاقات  االستثمار األمثل للموارد المالية والبشرية: -ب

البشرية، كما أن مواردها المالية إما أن تكون عاجزة عن تحقيق متطلباتها وتنفيذ برامجها أو أنها 

جودة يق معايير ضمان التستنزف في مجاالت ال تخدم العملية التعليمية بصفة مباشرة، ولذا فإن تطب

 المالية والبشرية بصورة صحيحة. يحقق األسلوب األفضل الستخدام الموارد

إذ إن رسالة المؤسسات ال تقف عند الغايات التعليمية  تحقيق الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي: -ج

شك أن جودة التعليم ستؤثر فقط بل تتجاوز ذلك إلى محيطها األوسع وهو الدور المجتمعي واإلنساني، وال

بصفة مباشرة في المجتمع من خالل مخرجاتها )الطلبة(، الذين يعدون مدخالت لعمليات وأدوار أخرى مثل 

 القيام باألبحاث العلمية، وتقديم االستشارات العملية، ومساعدة متخذي القرار،

اعية سية والبيئية التكنولوجية والصنوالمساهمة في اقتراح حلول للمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسيا 

 وغيرها، التي من شأنها أن تحد من تأثيرات محركات التغيير العالمية.

إذ إن معايير ضمان الجودة تشترط على العاملين في  تطوير مهارات العاملين في مجال التعليم العالي: -د

مستمر، واستخدام أمثل لوسائل التقنية المؤسسات التعليمية مستويات عالية من الكفاءة المهنية، وتدريب 

الحديثة، وتوفر مهارات قيادية، مما ينعكس على أداء وإنتاجية العمل ويسهم في تطوير التنمية بأبعادها 

 (7ص ،0212 )الطراونة، المختلفة.

  ضــمان الجــودة -6

ــق اج، الخدمـة، أو المرفيشــير إلــى برنــامج للمتابعـة والتقيـيم المنتظمـين لمختلـف عمليـات اإلنتـ 

لضــمان أن معــايير الجــودة يــتم تطبيقهــا. ويقصــد بضــمان جـودة التعلـيم : العمليـة الخاصـة 

بـالتحقق مـن أن المعـايير األكاديميـة متوافقـة مـع رسـالة المؤسسـة التعليميـة التـي قـد تـم تحديـدها 

الحاكمـة، علـى النحـو الـذي يتوافـق مـع أو المعــــايير العالميــــة وتعريفهـا واعتمادهـا مـن مجالسـها 

 المعتمــــدة،
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المعــــايير األكاديميــــة القياســــية الــــتعلم والبحــــث  NARS وان مســــتوى جــــودة فــــرص  

وق توقعـات كافـة أنـواع العلمــــي والمشــــاركة المجتمعيـة وتنميـة البيئـة تعتبـر مالئمـة أو تفـ

 المسـتفيدين النهـائيين مـن الخـدمات التـي تقـدمها المؤسسـة التعليميـة. 

 (3ص  9002)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، 

تمع من لمجفضمان الجودة آلية للتحقق من أن النتائج الجاري إحرازها مالئمة لألغراض التي يقدم ا

ى مؤسسة التعليم العالي. ويمكن فهم االرتقاء بالجودة بأنه مجموعة فرعية من نظام ضمان أجلها الدعم إل

والجودة هي حكم  .الجودة، ينطوي على تدابير محددة لرفع معايير المدخالت والعمليات والمخرجات

يطلق على مدى جودة شيء ما. وهو بطبيعة الحال حكم نسبي يتوقف على توقعات ومقارنات، في ظل 

ت يمكن إرجاع الجودة إلى مدخال التعليم،لصلة القائمة بينه وبين مادته وتصميمه وتكوينه. ففي حالة ا

متنوعة )مثل الطالب والمعلمين والمرافق(، والعمليات )مثل المنهج وطرق التعليم وخبرات التعلم(، 

ئدات المالية والمخرجات )مثل التخرج وقدرات الخريج(، والعائدات )مثل مجاالت التوظيف العا

للخريجين(. وفي النظم المتسعة والمتنوعة للتعليم العالي التي تقبل طالبا مختلفي القدرات والدوافع 

ومستويات اإلعداد، وتوريد خريجين ألرباب عمل متنوعين تختلف احتياجاتهم وتوقعاتهم 

 ( 030-022،ص ص 9000،)ايشنغر

 

فعالية ودرجة اإلتقان للوصول إلى التميز بأسرع وقت وأقل يتضح أّن الجودة في معناها العام الكفاءة وال

جهد وتكلفة وفي مفهومها الذي يدخل في التعليم مواكبة التغيرات والتطورات والنظريات الحديثة 

والعمل على مسايرتها لتحسين العملية التعليمية وتنقل الجمود إلى المرونة للوصول إلى درجة التميز 

ئص وصفات مميزة فهي مستمرة مدى الحياة وتتصف بأنها على درجة عالية واإلتقان، وللجودة خصا

بالعملية التعليمية من مالحظة األداء وتقييمه بعيدا عن مبدأ  باالرتقاءمن الدقة وما يميزها أنها تهدف 

فالجودة في التعليم ترى أن الطالب محور العملية التعليمية ولكي تحقق الجودة في التلميذ  ،االنتقاد

فجودته مرتبطة بالفلسفة التربوية والمسؤولين والمعلمين والمناهج الدراسية فلذلك تركز بأن يكتسب 

الطالب مهارات التفكير والبحث والنقد والتحليل بكونها هذه العوامل تساعد الطالب على اإلبداع، والمعلم 

العمل التدريبية والقيادية  والمدير تظهر جودته ذاتيا ومهنيا بتبادل الخبرات مع أقرانهم وعقد ورش

 .االبتكاروالتشجيع على 

 لثاني: جودة التعليم في سنغافورة:القسم ا

 :نبذة عن سنغافورة -1

جزيرة واحدة كبرى وهي الرئيسية والباقي جزر  ٥٥كم مربع التي تتكون من  302,9تبلغ مساحة سنغافورة  

جنوبي لشبه جزيرة الماليا مما يجعلها وتقع في جنوب شرق اسيا قبالة الطرف ال ٢كم  ٨،٦،٣صغير ة 

 واحدة من اصغر الدول االعضاء في األمم المتحدة،
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مليون نسمة ما يجعلها من اكثر دول  3،888،229الى  ٢١،٢اما عدد سكانها فيصل حسب احصاءات العام   

 % ٦٦ن والعالم كثافة بالسكان، و ينقسم سكان سنغافورة الى ثالث مجموعات عرقية رئيسية هي الصيني

أّما األديان والمذاهب التي يعتنقها الشعب  ،%،و % اقليات مختلفة  ٩والهنود  % ٢، والماليزيون

 %٥،٨،السنغافوري فهي ديانات ومذاهب مختلفة ويشكل اإلسالم من المجتمع بنسبة 

ضعيفة الى دولة  فـي تحويـل بلـدها من دولة ٩٦٥،نجحـت سـنغافورة بعـد انفـصالها عـن ماليزيـا فـي العـام 

قوية بفضل السياسات الناجحة والمتوازنة التي طبقتها البالد طوال السنوات الماضية والتي جعلت منها ابرز 

أدرك قـادة سـنغافورة منـذ وقـت مبكـر أن التنميـة فـي الجانـب االجتمـاعي سـتكون فقد  االقتصاديات العالمية

نه العنصر األسـاس الـذي تعتمـد عليـه عمليـة التنمية والمرتكز مكملة للتنمية في الجانب االقتصادي لكو

ربـة الفعـال جعـل تج التمازجوهـذا  ،الرئيسي الذي يدعم تفـوق الـدول علـى المـستويين اإلقليمـي والعـالمي

لعامري، ا ). سـنغافورة التنمويـة مثـاال يحتـذى بـه فـي كيفيـة بنـاء الدولة ودعم االستقرار والنمو فيها

  (932-930،ص ص 9008

 

 :إصالح نظام التعليم في سنغافورة -0

قد نجحت سنغافورة نجاحا   باهرا فيما سعت إليه في إصالح نظام التعليم لديها وتطويره، ويجدر بنا أن نذكر 

 بعض األسباب التي مكنت سنغافورة من تحقيق هذا النجاح الباهر في بناء منظومة تعليمية من الطراز

  :مي انطالقا من أساس هش في هذا الزمن القصير فيما يأتيالعال

من الشــخصيات األكفاء في ســنغافورة للعمل في الحكومة، وبذلك توافر بين  كوان كثيرااختار لي  -

لقد تلقى كثير من العاملين ة األولى لصنع القرارات وتنفيذها، يديه فريق عمل ناجح من الدرج

تعليمهم في أرقى جامعات العالم، ويحصلون على رواتب تعادل تلك  المدنيين في حكومة سنغافورة

  .التي يمكن لهم كسبها في القطاع اخالص

حرص لي كوان على اطالع الحكومة على طيف واســع مــن التجارب العالمية الرائدة واالستفادة  -

ات لسياسمنها قبل الشروع في رســم سياســات حكومته، بحيث تعكس سياسة سنغافورة تلك ا

حرص لي كوان على أن تولي بالده درجة مماثلة من الرعاية  .والممارسات األكثر فاعلية في العالم

الخاصة لتطوير السياســات الحكيمة وتنفيذها بدقة وتأن في آن معا. وقد ثابرت سنغافورة في السير 

 على هذه الخطى

ى معظــم البلدان األخرى من ناحية توخي الحذر لربـمـا هناك عامل آخر جدير بالذكر؛ تتفوق ســنغافورة عل

الشــديد عند النظر في السياسات الجديدة، للتأكد من أنها قد صممت لتتكامل مع السياسات الســارية على 

أرض الواقع، أو أن السياسات ذات الصلة كلها تتغير، بحيث تعزز آثار هذه السياسات والممارسات بعضها 

ال، األمر الذي يولد أنظمة متينة شديدة الفاعلية. هذا األمر واقعي على نحو الفت بعضا بأي حال من األحو

 (033، ص 9003في ميدان التعليم )الدخيل، 
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 :خطوات تطوير التعليم في سنغافورة -3

قد تبنت سنغافورة في التسعينات خطة تربوية شعارها " مدارس تفكر، شعب يتعلم" وكان هدف الخطة 

بلد اقتصاد معرفي في القرن الواحد والعشرين، بما يعنيه ذلك من تعزيز قطاع تحويل سنغافورة إلى 

المعلمين، ومنح المدارس استقاللية أوسع، ومكافأة الناجح في أي مجال كان، أما الغايات العامة، فشملت رفع 

يز على كنسبة التحصيل في التعليم العالي، وتأمين أفضل تنسيق لمضمون المناهج الدراسية وإضافة التر

تطوير تكنولوجيا المعلومات، والتربية على المواطنة، وترسيخ الوحدة الوطنية، وأكدت عمق العالقة بين 

المجتمع والمدرسة اعتقادا منها بأن المدرسة التي تفكر أن تحضن الفئات الفاعلة في صنع القرار من تالمذة 

في خدمة التالمذة الراغبين في التعلم من أجل   ومعلمين ومديرين وأولياء أمر ومجتمع، فالمدرسة التي تفكر

التفكير وإنتاج المعرفة إنها مدرسة تعد الخريجين المندفعين والقادرين على التعلم عبر مسار حياتهم، وبالتالي 

على خلق مجتمع ال بل هي تشجع المعلمين، فتخلق منهم قادة يتحملون مسؤوليات تجاه أنفسهم كما تجاه 

 (003-002، ص 9000اعية في بلدهم )حنانيا، المؤسسات االجتم

فوضعت سنغافورة التعليم أولوية مركزية وتم التقاء صانعي القرار السياسي واالقتصادي والتعليم وراسمي 

السياسات التعليمية واالقتصادية معا وعملوا معا وحددت األهداف بوضوح وتم االلتزام بالمعايير األكاديمية 

وتم االستعانة بمدرسين ذي جودة عالية، وبناء قدرة المديرين في التعليم والتدريب  في المقررات والمناهج

والممارسة وتحقيق الوعي الكوني وتحسين المعايير والمعادلة الصعبة إن كل ذلك تم في ظل قدرة وسلطة 

افورة سنغ مركزية قوية وقادرة على الفعل واعتمدت المحاسبية والشفافية واعتماد القيم العالمية وحققت

العدالة والمساواة واستندت إلى نموذج اعتمد على القوى العاملة والحاضر والمستقبل وربط التعليم بالعمال 

 (029،ص9002والعمل واحتياجات سوق العمل )عباس،

 NIE national Institute Educationنبذة عن المعهد الوطني للتعليم السنغافوري  -4

Singapore 

من الطلبة % 93افورة متقدم للغاية، ولكنه أيضا  انتقائي بدرجة كبيرة، حيث إن أقل من نظام التعليم في سنغ

يستطيعون الوصول إلى الجامعة. كما أن الميزتين األساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما: االنتقاء 

معات السنغافورية والجودة. حيث إن االنضمام إلى ٍ الجامعة يخضع النتقاء عال، يضاف إلى ذلك كون الجا

ومن جهة أخرى، تجذب جامعات سنغافورة في كل سنة عددا   .مصنفة بين أفضل الجامعات في آسيا والعالم

يشتهر المعهد الوطني للتعليم بتفوقه بإعداد  .كبيرا  من الطلبة األجانب في مختلف التخصصات الجامعية

عنويا في رفع شأن سنغافورة عبر تجديد السياسة المعلمين وبالبحوث التربوية. لعب المعهد دورا حيويا وم

 التعليمية وتطوير العاملين في حقل التعليم في البالد وقادة المدارس. 

احتلت سنغافورة أعلى المراتب في تصنيف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية العالمي  ،9003في العام 

 ، التوجه المستقبليللتربية، من خالل 
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علمين بالقيم المطلوبة والمهارات والمعارف لمواجهة احتياجات طالب القرن الحادي يّسلح المعهد الم 

والعشرين، إن شهادات المعهد، والدراسات العليا، والدكتوراه، والبرامج التنفيذية تعتمد على البحوث وأفضل 

من ضمن المراتب  الممارسات المبنية على األدلة، وتعطى كلها باستخدام علوم تربوية مبتكرة، إّن المعهد

العشرة األولى عالميا من حيث البحث التأثيري والتميز في مجال التعليم بفضل سمعة المعهد الدولية، وقد 

تحالفات استراتيجية مع مؤسسات أخرى مشهورة في الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا وآسيا  استطاع بناء

 (    002، ص9002)تان،من الحكومات والهيئات الدولية. والمحيط الهادئ. فتقاسم المعهد خبرته مع الكثير 

 :نظام التعليم في سنغافورة -5

سنوات وفي  2يبدأ التعليم اإللزامي في سنغافورة من سن السادسة حيث يقضي التلميذ مرحلته االبتدائية مدة 

ارات م وتكون االختبنهاية السنة الرابعة من المرحلة االبتدائية توزع على الطالب اختبارات لتحديد مستواه

لمعرفة مستواهم في اللغة األم واللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم وفي نهاية المرحلة االبتدائية وهي 

في اللغة اإلنجليزية  PSLEالسنة السادسة حين يكمل الطالب السن الثانية عشرة، يخضع الطالب الختبار 

النتائج يتم قبول الطالب ويحدد له المسار الذي يناسب  والرياضيات واللغة األم والعلوم وبناء على هذه

( وتختلف مدة المرحلة التي يقضيها الطالب في المرحلة الثانوية وفقا للمسار  0امكانيته  كما يوضح الشكل)

الذي اختير له، وتختلف المسارات فبعضها فني واآلخر أكاديمي وبعد أن ينهي المرحلة الثانوية بعض 

 General Certificate ofللمرحلة القادمة دون الحاجة إلى امتحان تحديد المستوى  المسارات تنقلك

Education (GCE-O)  والمسارات األخرى تطلب منك االختبار اآلنف لتحديد المستوى الستكمال

 دراستك في المرحلة التالية، وبعض المسارات تؤهلك لدخول الجامعة مباشرة بعد أن تنهي المرحلة الثانوية 

 سنوات( 2-2وتقضي ما بين 
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 (www.ncee.org)موقع المركز التربوي الدولي المرجعي 

 أهم مالمح وخصائص النظام التــعليــمي في سنغافــورة -6

 على مستوى المديرين -أ
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تعطي سنغافورة األولوية لتنمية مديري المدارس المهرة الذين يمكنهم ضمان أن تقدم مدارسهم فرص تعليم  

ومنصفة لطالبهم. وفي سنغافورة، ومن أجل إعداد نواب المديرين، يشمل برنامج القيادات عالية الجودة 

السابقة للخدمة في التعليم وبرنامج اإلدارة والقيادة في المدارس التدريب على نظرية اإلدارة وممارستها. 

رية اء العواصم البشوتشمل المواضيع التي تمت دراستها "تصميم وإدارة منظمات المدارس التعليمية" و "بن

والفكرية"، لذلك يركز هذا التدريب اإلداري على اإلدارة الفعالة للمهنيين بدال  من التركيز على شكل أكثر 

 تايلرية لإلدارة.

وموازنة سنغافورة بين الواليات والحوافز اإليجابية من أجل التطوير المهني. ويتولى المشرفون على 

ر المسؤولين السابقين، مسؤولية تصميم فرص التطوير المهني والتعلم المجموعات، وهم أنفسهم من كبا

التعاوني لمديري المجموعة تحت إشرافهم. كما يقومون بتقييم مديريهم باستخدام نظام إدارة األداء المعزز، 

 قوالعمل مع المدير لتحديد األهداف الشخصية للتحسين وتصميم خطة تعلم احترافية تساعد المدير على تحقي

تلك األهداف. ويسمح لمديري المدارس الذين خدموا لمدة ال تقل عن ست سنوات بأخذ إجازة لمدة سنة واحدة 

 بأجر كامل للقيام بزيارات دراسية دولية، وإجراء البحوث وكتابة الكتب، أو متابعة التعليم العالي.

ن خالل برنامج دولي لتبادل قادة ومن الطرق األخرى التي تدعم بها سنغافورة مديريها لتطوير مهاراتهم م

المدارس، وهو "بناء الجسور التعليمية"، الذي يركز على بناء قدرات القادة على االبتكار من خالل تعلم 

 المزيد عن الممارسات القيادية ألنظمة التعليم الدولية. يمكن للمديرين 

 رنامج الذي مدته أسبوعان، التقدم بطلب للحصول على تمويل من الوزارة لتغطية تكاليف هذا الب

 (9002.)مرجع سابق،NIEويتم تقديمه من خالل 

 على مستوى المعلمين -ب

وتخصص وزارة التربية والتعليم بسنغافورة ميزانية سنوية الستمرار التعلم المهني للمعلمين وقادة المدارس. 

عة من التطوير المهني كل على سبيل المثال، يحق للمعلمين أثنـاء الخدمـة الحصول على مائة ساعة مدفو

عام، ويمكن للمعلمـين المشاركة في مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المهنية والمؤتمرات التي يـتم 

 (PLC)تقديمها كل عام، وقد تم تشجيع المعلمين على المشاركة في مجتمعات التعلم المهني 

Communities Learning    Professional   م الـبعض في تقييم وتحسين للتعاون مع بعضه

  (Seong,2015,P 3 ) التعليميةممارساتهم 

يعد المعلم السنغافوري أهم ركيزة في العملية التعليمية، وتبذل الدولة قصارى جهدها لدعم المعلمين وتقدير 

 جهودهم من أجل الحصول على تعليم ذي جودة عالية في المدارس. كما ينظر إلى المعلم باعتباره العنصر

 األهم في منظومة التعليم، إذا صلُح حاله، صلح حال التعليم،
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ض بمعلميها، والتطلع على إلى االرتقاء بهم، وتلبية مطالبهم المادية ومن ثم تسعى الدول إلى النهو  

والمعنوية، وحاجاتهم المهنية في سبيل الحصول على أفضل ما عندهم من عطاءات، معرفية، ومهارية، 

ووجدانية، والنتيجة ملحوظة في تزايد عطاء المعلم، وصار دوره أكثر فاعلية، ونتج عنه: اإلخالص في 

 (2-3، ص ص 9090والء )كريهان،العمل، وال

: يشمل مسار التعليم غالبية الموظفين في قطاع التعليم، فيقدم مسار التعليم فرصا مسار التعليم -

أفضل للتطوير المهني للمعلمين الممتازين، فالمعلم األعلى مستوى في مسار التعليم هو )المعلم 

يم ن الكبار، يواصل المعلمون المحترفون تعلالمحترف( الذي يتم تعيينه بعد اختياره من بين المعلمي

وتطوير البراعة في التعليم من خالل التوجيه وتطوير الممارسة الجيدة للتعليم والدروس النموذجية 

وبإمكانهم الوصول الى مركز يعادل رئيس قسم في اإلدارة، فلدى  المعلمين المحترفين الذين 

من خالل برامج الدبلوم المتقدمة وبرامج الشهادات العليا يسلكون مسار التعليم الفرصة للتقدم مهنيا 

وأشكال أخرى من أشكال التطوير المهني، وللتقدم في السلم الوظيفي يجب أن يتمتع المعلمون بالحد 

  .األدنى من المهارات والمعارف وعليهم إظهار األداء والكفاءات الالزمة لمستوى الوظيفة األعلى

طلقت وزارة التربية والتعليم هذا المسار لتطوير مجموعة قوية من أ مسار المعلم المتخصص: -

المعلمين الذين يتمتعون بمعرفة عميقة ومهارات كبيرة في مجاالت معينة لإلبداع وفتح آفاق جديدة 

وإبقاء سنغافورة في الطليعة في مجال التطورات التعليمية، تم تحديد أربعة مجاالت للتخصص: 

عليمي، علم النفس التربوي، اختبارات ومقاييس التعليم، والبحوث المناهج والتصميم الت

  .واإلحصائيات

لكل مسار من هذه المسارات سلم رواتب خاص الهدف منه مد جميع العاملين   في مهنة التعليم )المعلمين 

 والقادة والمتخصصين( بحافز للمضي قدما بأقصى ما يستطيعون من قدرات. 

الي ليست وبالت ،المعلم المتخصص أن يتقاضى راتبا يعادل راتب نائب مدير مدرسة على سبيل المثال بإمكان

هناك حاجة ألن يحيد المعلمون الممتازون عن مسار حياتهم المهنية لكسب أجور أعلى أداء فالموظف في 

لسنوية ابالمقارنة مع زمالء مصنفين بنفس الخانة، ترتبط مكافآت األداء  ج(مهنة التعليم يصنف من )أ الى 

بالتصنيفات، وبإمكان معلمي الصفوف المتميزين كسب مكافأة على األداء تصل الى راتب شهرين فتتم 

متابعة أداء المعلم أيضا وتقييمه من خالل نظام إدارة األداء المعزز الذي يحدد متى يكون المعلم مؤهال للتقدم 

 في السلم الوظيفي.

على الكفاءات المتوقعة في كل مرحلة من المهنة  م على الكفاءة ويركزهو نظام إدارة أداء قائ النظامهذا إن  

سنويا في ثالثة مجاالت هي: الممارسة المهنية، وإدارة القيادة  النظام تقييماوفي كل مسار وظيفي يشمل هذا 

 والفعالية الشخصية،
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على  التخطيط لألداء، والتدريبوفيما يتعلق بإدارة األداء يخضع المعلمون لثالثة لقاءات لتقييم العمل وهي:   

يبدأ المعلم السنة الدراسية بإجراء تقييم ذاتي وبتطوير أهداف للتعليم، كما  ،في التخطيط األداء، وتقييم األداء

يهتم باالبتكار في التعليم وبالتحسينات في المدرسة، وبالتطوير المهني وتنمية الشخصية ويجتمع مع المسؤول 

ن عادة رئيس القسم وذلك لمناقشة تحديد األهداف ومقاييس األداء، واحتياجات عن تقييمه، والذي  يكو

التطوير المهني، يجري التدريب على األداء على مدار السنة وخاصة خالل لقاء رسمي في منتصف العام 

 .حيث يلتقي المسؤول عن التقييم مع المعلم لمناقشة تقدمه، ومشاركته المخاوف وتقديم المالحظات والدعم

في جلسة تقييم األداء التي تعقد في نهاية العام يلتقي المسؤول عن التقييم بالمعلم حيث يقارن بين األداء  

الفعلي واألداء المتوقع، فيستفيد المعلمون أيضا من لقاء نهاية العام لتحديد طموحاتهم الوظيفية، كما تتسنى 

أنه على المعلم إتباعه، ويقيم المشرفون المعلمين للمشرفين الفرصة للبدء الرأي بشأن االتجاه الذي يرون 

وفق )اإلمكانيات الحالية التقديرية للمعلم( وهي أعلى درجة يمكن أن يصل إليها المعلم ما قبل التقاعد، وتتيح 

هذه الطريقة للمشرفين على تحديد مسؤوليات إضافية في مهنة التعليم في وضع توصية الترقيات أو حتى 

قوياء بما يكفي والذين يملكون الكفاءات الالزمة لالنتقال إلى مسار وظيفي مختلف إذا نصح األشخاص األ

 أرادوا. 

فاءات لدى إبراز الك وتقيّم بهدففعملية التقييم تحدد الكفاءات ويلقى الضوء عليها، وتناقش، وتستعرض، 

تقدم تعليم لتحديد مجاالت الالمعلمين وتعزيزها وتوفر الكفاءات المختلفة التوجيه للمحترفين في مهنة ال

 (0222ابق،س )مرجع ولتطوير الممارسات التعليمية التي ترتبط بالتقدم الوظيفي وذلك بشكل فعال ومستمر

 (9090( آلية اختيار وتأهيل المعلمين )مرجع سابق،9ويوضح الشكل )
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 على مستوى الطالب -ج

ء قواعد جيدة للتعليم إلى أن أصبح من عمل المسؤولون في سنغافورة على هدف أساسي أسهم في إرسا

أفضل نُظم التعليم عالميا ، هذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج 

تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصل إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل مالزمة 

 همللطالب طوال حياتهم لتطوير مواهب

تعد تجربة سنغافورة في مجال تنمية مهارات التفكير النقدي نموذجا  ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح      

تعليم التفكير ركيزة أساسية إلصالح التعليم وتطويره وهدفا  أساسيا  من أهدافه، وقد قامت سنغافورة بوضع 

ال تعليم تعليمية في مج استراتيجياتحِد َث من خطط هذا النوع من التعليم بما تبلور من اتجاهات تربوية واستُ 

 .التفكير النقدي وتنمية مهاراته

 board Computer وقد تبنت وزارة التعليم السنغافورية بالتعاون مع مجلس الحاسوب الوطني

National (NCB)   ،مشروع ربط المدارس بشبكة اإلنترنت 

بدأ المشروع بست مدارس. وقد قادت  0227عام  وكان الهدف هو توفير مصادر المعلومات للمدارس. ففي

على التعليم بالشبكة، كما تم ربط وزارة التعليم بشبكة اإلنترنت. بعد ن التجربة إلى ربط المدارس والمشرفي

ذلك توَسع المشروع ليكفل جميع المدراس وقد دعمت الحكومة السنغافورية االستفادة من شبكة اإلنترنت. 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                              28  

ISSN: 2706-6495 

ت والفنون بإنشاء خدمة خارطة المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت، وهي على فقامت وزارة المعلوما 

المعلومات لجعل سنغافورة جزيرة  باسم تقنيةشكل دليل لمصادر المعلومات الحكومية. كما وضعت خطة 

 (9090مرجع سابق،) الذكاء

 

 -الدولي: نجاحات سنغافورة على المستوى  -7

أداء دول  ، حيث يقيس9090ارية، نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية قد أصدر المعهد الدولي للتنمية اإلد

واحتفظت سنغافورة بمركزها األول للسنة الثانية على التوالي في تحليل المعهد لالقتصادات العالمية  العالم،

ئم هو العمل الدا 9090وقدرتها على تحقيق الرخاء. ويعد تصنيف القدرة التنافسية العالمية لعام 

يرى أن العوامل وراء نجاح سنغافورة هي أدائها االقتصادي القوي الذي ينبع   .IMDالخاص بشركة للمركز

من تدابير التجارة واالستثمار الدولية والعمالة وسوق العمل القوية، وامتالكها أداء  مستقرا  في نظام التعليم 

ق الترددي لإلنترنت والصادرات ذات التقنية وسرعة عرض النطا االتصاالت-والبنية التحتية التكنولوجية 

 العالية التي تلعب أيضا  أدوارا  رئيسة.

وللسنة الثانية على التوالي، فشلت الواليات المتحدة في المنافسة بعد اإلطاحة  9090وبحسب تقرير التنافسية 

 بها من مكانتها األولى العام الماضي من سنغافورة )موقع اإلندبندنت(

شامل السنغافوري واألنشطة الداعمة للمنهج المدرسي التعليم ال  8-  

CCA،LEAPS co-curricular activities    

إن التعليم الشامل يوفر للطالب أساسا  واسعا  وعميقا  للتعلم مدى الحياة. وال يشمل التعلم المجاالت األكاديمية 

الحياة عند كل طفل، وهذا من شأنه أن يجهز فقط. بل يتعدى إلى المجاالت الحياتية من تطوير القيم ومهارات 

الطفل للتعامل مع التحديات في الحياة في وقت الحق، كما أن التعليم الشامل يدعم الطالب الكتشاف نقاط 

قوتهم واهتماماتهم ومواهبهم، يميل الطالب لمجاالت كثيرة، فينبغي لنا أن نسمح لهم لمتابعة مجاالت 

، فخدمة المجتمع ال تقدر بثمن أيضا في مساعدة الطالب على تطوير اهتمامهم والعمل على تطويرها

 الصفات مثل الرعاية واالهتمام واحترام اآلخرين في المجتمع.

 تقدم المدارس مجموعة من البرامج الدراسية المشتركة لمساعدة الطالب على تحقيق التعليم الشامل.

 CCA) )Co-curricular activities برنامج األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية -0

عنصرا  رئيسيا  في التعليم الشامل للطالب من خالله يكتشف اهتمامات الطالب  CCAيشكل تعليم   

ومواهبهم، ويطور شخصية الطالب، ويتعلمون القيم والتفاعل مع المجتمع والمهارات إلعدادهم لمواجهة 

 التحديات المستقبلية.
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نوعة معا، فمن خالل التعلم والتفاعل مع بعضهم البعض، يطور الطالب الطالب من ثقافات متيجمع النشاط  

صداقاتهم ويعمقون شعورهم باالنتماء إلى المدرسة والمجتمع، كما يمكن للطالب أن يبدؤوا أنشطتهم الخاصة 

سيع وبموافقة المدرسة، وهذا يسمح لهم بمتابعة االهتمامات أو األفكار غير الموجودة في األنشطة الحالية، وت

نطاق األنشطة في مدرستهم، لتزويد الطالب بتجربة شاملة في المناهج الدراسية المشتركة )وزارة التربية 

  سنغافورة(

 LEAPS 2.0نشاط  -0

مواءمة المناهج الدراسية المشتركة  النشاط لتحسينفي المدارس، يهدف  LEAPS 2.0وفي إطار نشاط 

 ت كافة مثل المهارات الحياتية والكفاءات والقيم.ليشجع الطالب على التطور الشامل في المجاال

 -األكاديمي: المكملة للمنهج  leapsركائز برنامج  -أ

 CCAاألنشطة المساهمة في المنهج الدراسي -

 Student Leadership Developmentتطويرالقيادة للطالب  -

  Values In Actions (VIA) الشخصية(القيم تقييم نقاط القوة الفعلية للطالب ) -

 Enrichment & Lifeskills Programmeبرنامج إثراء المهارات الحياتية  -

 -النشاط: مجاالت  -ب

 ويتم التقييم على ضوئها تأربعة مجااليتكون النشاط من 

   Leadershipالقيادة -1

  Achievementاإلنجاز  -0

  Participationالمشاركة  -3

 Service الخدمة  -2

  ويدخل في المجاالت األربعة Enrichmentف عنصر اإلثراء باإلضافة إلى المجاالت األربعة يضا

 المجال األول: القيادة:

يتعرف في هذا المجال على مدى ما توصل له الطالب من تنمية شخصية والجهود التي قام بها وقياس قدرته 

من ففي هذا المجال قد يحصل على جائزة تمنح  األخرين،في تحمل المسؤولية والعمل الجماعي وخدمة 

 منظمة الشباب الوطنية عندما يترشح لتمثيل مدرسته في المناسبات التنافسية المحلية.
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 المجال الثاني: اإلنجاز:

يتعرف على التلميذ وانجازاته في مشاركاته الخبرات التي اكتسبوها، ودرجة االنضباط والمرونة، بناء على 

 ده في المحافل العالميةهذا المجال يستطيع أن يرشح التلميذ لتمثيل مدرسته أو بل

 المجال الثالث: المشاركة:

ة تنمية الشخصيويهدف إلى التلميذ واسهاماته وسلوكياته مشاركته،  على مشاركةفي هذا المجال يتعرف  

-فنون-رياضة)من ، ويستطيع الطالب أن يختار المجال الذي يناسبه والمهارات والمعرفة وتكوين الصداقات

 عية(النوادي االجتما-كشافة

 المجال الرابع: الخدمة:

هذا المجال يتعرف على مستوى التلميذ تجاه المجتمع والعمل على تنمية معارف التلميذ بكونه جزء من 

المجتمع وله مسؤوليات تجاه مجتمعهم ويعمل في هذا المجال على تنمية مهاراتهم االجتماعية، ويتم التعرف 

( تقييم نقاط القوة (VIAر والخدمة عند مشاركتهم في مشروع في الوقت الذي يقضونه في التخطيط والتفكي

 الفعلية

 Enrichmentاإلثراء  -

ويقصد باإلثراء األنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي هو مكمل للمجاالت األربعة اآلنفة للتطوير الشامل 

 مومعترف به ويحصل الطالب على شهادة بما حققه، لكن ال يدخل في مجال التقيي للتلميذ،

 

ففي المجاالت األربعة تقاس المجاالت وينظرون إلى النقاط التي أحرزها التلميذ وبناء على النتائج ينتقل إلى 

مستوى آخر وبرامج أخري لتنمية مهاراته الشخصية وتعزيز نقاط القوة ومن حصل على نقاط أقل من 

ي المجاالت ومساعدته ليكون المتوسط يعملون على معرفة أسباب انخفاض مستواه والعمل على تنميته ف

 عضوا فاعال.

 -الشاملة: مشاركة اآلباء في العملية التعليمية  -2

يلعب اآلباء دورا  هاما  في ضمان التنمية الشاملة والمتوازنة ألطفالهم، ويستفيد الطفل أكثر عندما يكون 

 ل.التركيز على تطوير القيم والمهارات الحياتية ويتم تعزيز نقاط القوة في الداخ

 وفي هذه البرامج يشركون اآلباء في مناقشة المجاالت التالية عند اختيار األنشطة المصاحبة للمناهج: 

 تحديد األهداف -أ

 على سبيل المثال: ما هو اهتمام طفلك؟   -

 ما الشخصية المحببة لطفلك أو ماذا تحب أن يكون طفلك بأن يتميز بشخصيته؟  -
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 لمطلوبة؟أي نوع من القيم والمهارات الحياتية ا - 

 هل يجب أن يتطور طفلك؟ -

 تشجيع التعلم الموجه ذاتيا   -ب

 على سبيل المثال:           

 كيف يريد طفلك متابعة هذا التطور؟   -

 ما الفرص الممكنة التي يمكن أن تساعد في دعم هذا التطور؟ -

 إدارة االلتزامات  -ج

 مثال: 

 التأقلم؟  قادر علىهل طفلك  -

 ثانوية تشي جي( وزارة التربية سنغافورة،دعمه في التعلم؟ ) كيف يمكنك المساعدة في -

 

 نتائج مهارات الطلبة السنغافوريين في االختبارات العالمية -12

 Pisaنبذة عن برنامج  -

كإتباع اإلرشادات في دليل المستخدم؛ ولمعرفة من  –يعتبر إتقان القراءة ضروري ا لمجموعة واسعة من األنشطة اإلنسانية 

ومتى وأين ولماذا نشأ حدث معين؛ وللتواصل مع اآلخرين لغرض أو معاملة معينة. ويقّر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة وماذا 

)بيزا( بأن التقنيات الحديثة المتطورة قد غيّرت األساليب التي يقرأ بها الناس ويتبادلون المعلومات، سواء في المنزل أو في 

، والذي أجري على PISA 2018ت القراءة هي المادة الرئيسية التي تم تقييمها في اختبار المدرسة أو في مكان العمل. وكان

ا وتنسيقات تقييم جديدة أصبح في اإلمكان  32الكمبيوتر في معظم الدول واالقتصاديات الـ  التي شاركت، وتضّمن نصوص 

الرقمية مع االحتفاظ بالقدرة على قياس االتجاهات في تقديمها رقمي ا. ويهدف االختبار إلى تقييم المعرفة بالقراءة في البيئة 

معرفة القراءة بأنها فهم واستخدام وتقييم  PISA 2018معرفة القراءة على مدار العقدين الماضيين. وقد عّرف تقييم 

 .جتمعالنصوص والتفكير فيها والتفاعل معها من أجل تحقيق أهداف الفرد وتنمية معارفه وإمكاناته وللمشاركة في الم

 ما يعرفه الطالب وما يمكنهم فعله: النتائج الرئيسية

 القراءة  -

اءة درجات أعلى بكثير في القروسنغافورة سّجلت بكين وشانغهاي وجيانغسو وتشجيانغ )الصين(  -

 . PISA 2018من جميع البلدان/االقتصاديات األخرى التي شاركت في اختبار 
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ي كل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حققوا من الطالب، وذلك في المتوسط ف ٪33نحو  - 

على األقل كفاءة عند المستوى الثاني في القراءة. وكحد أدنى، يستطيع هؤالء الطالب تحديد الفكرة 

الرئيسية في نص متوسط الطول، والعثور على المعلومات بناء على معايير صريحة، وإن تكن 

من النصوص وشكلها عندما يتم توجيههم بشكل صريح للقيام معقدة أحيان ا، والتفكير في الغرض 

من الطالب في بكين وشانغهاي وجيانغسو وتشجيانغ )الصين( وكندا  ٪ 83بذلك. وأكثر من 

ائهم جاء أد وسنغافورةوإستونيا وفنلندا وهونج كونج )الصين( وأيرلندا وماكاو )الصين( وبولندا 

 عند هذا المستوى أو أعلى.

 

 والعلومالرياضيات  -

أو أعلى  9من الطالب المستوى  ٪32في المتوسط في جميع بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حقق 

لتي تفسير وتمييز الطريقة ا -ودون تعليمات مباشرة  –في الرياضيات. وكحد أدنى، يستطيع هؤالء الطالب 

جمالية عبر اثنين من الطرق البديلة، أو يمكن بها تمثيل موقف )بسيط( رياضي ا )مثل مقارنة المسافة اإل

ا، سجل أكثر من  92تحويل األسعار إلى عملة مختلفة(. ومع ذلك، وفي أكثر من  من  ٪30دولة واقتصاد 

 الطالب درجات دون هذا المستوى من الكفاءة.

  حوالي واحد من ستة من الطالب في سن الخامسة عشرة في بكين وشانغهاي وجيانغسو وتشجيانغ

قد سجل  ،(07.8)٪سنغافورة ونحو واحد من كل سبعة طالب في  ،(٪02.3ين( )أي بنسبة )الص

. وهؤالء PISAفي الرياضيات، وهو أعلى مستوى من الكفاءة حددته  2درجات عند المستوى 

الطالب قادرون على التفكير واالستدالل الرياضي المتقدم. وفي المتوسط في جميع بلدان المنظمة، 

 من الطالب عند هذا المستوى. فقط ٪9.2سجل 

  أو  9من الطالب المستوى  ٪38في المتوسط في كل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بلغ

أعلى في العلوم. وكحد أدنى، يستطيع هؤالء الطالب تمييز التفسير الصحيح للظواهر العلمية 

االت بسيطة، ما إذا كان استنتاج ما المألوفة ويمكنهم استخدام هذه المعرفة في تحديد، وذلك في ح

ا إلى البيانات المقدمة. وقد حقق هذا المعيار أكثر من  ا استناد  من الطالب في بكين  ٪20صالح 

( ٪20.9( وإستونيا )٪22.0( وماكاو )الصين( )٪23.2وشانغهاي وجيانغسو وتشجيانغ )الصين( )

 تنمية(موقع منظمة التعاون االقتصادي لل(. )%20.0) سنغافورةو

بدا  لتعليم.ابعد أن استعرضنا تجربة سنغافورة فكيف نهضت بالتعليم وجعلت من نفسها من الدول الرائدة في 

لنا معاناة سنغافورة بعد استقالها من تراكمات اقتصادية وثقافية وكيف فكر القائمون على سياسة البلد بأن 

يم واطنين أن يلتفوا حول الوطن بالتركيز على التعلينتشلوا البلد من الوضع الذي يعيشون به ودعوة جميع الم

 حيث كان وضع التعليم متدنيا وثمة فجوة هائلة بين طبقات المجتمع من حيث التعليم،
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فتضافرت جهود صانعي القرار لمجابهة التحدي باستثمار الفرد من خالل اصالح التعليم ورأوا نشر  

التي رسمتها الحكومة من عدل ومساواة وتكافؤ الفرص، التعليم يعزز االقتصاد ويساعد على المبادئ 

فاهتمت سياسة التعليم في سنغافورة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم برفع مستوى تحصيل 

الطلبة واعتماد أساليب مبتكرة وبناء أنظمة تعليمية تدعم التعليم والتعلم ولم يتوقف المسؤولون بعد أن 

أن تتكرر أخطاء الماضي بل استمروا في دعم التعليم وابتكار فلسفات جديدة وفق مبدأ تعافى التعليم  خشية 

 التعليم مدى الحياة إلى أن تميز التعليم السنغافوري بالجودة والتميز.

 -واقع جودة التعليم بدولة الكويت :  -القسم الثالث:

(، 9003، 9002جميع الذى صدر في عام )إّن تقييم نظام التعليم العام بالكويت من خالل تقرير التعليم لل

وتتمثل  واطنيها،مالتعليم االبتدائي والثانوي لجميع -يتضح أن الكويت قد حققت األهداف األساسية في توفير 

فإن الطريق نحو إنشاء نظام تعليم عالي األداء ليس  ذلك،المرحلة المقبلة في تحقيق "جودة التعليم"، ومع 

ا كان البد لذ لحلها؛بعضها ثقافية واجتماعية ستستغرق وقتا وجهدا  متأصلة،شاكل فهناك م مباشراسهال أ و 

 )المركز الوطني لتطوير التعليم بالكويت، الضعف.من دراسة مستفيضة للوقوف على مواطن القوة ونقاط 

 (:02، ص 9007

، يرى فيه 9070ام حول رؤيته للكويت بحلول عوفي تقرير رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير   

في  تقريرودعا ال المستقبل،أن نظام التعليم في الكويت غير قادر على إعداد القوى العاملة لمواكبة تحديات 

وإاّل فإن  وفاعلة،الجزء المخصص للتعليم العام والتعليم الجامعي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قوية 

 (.7، ص 9000الكويت للخطر )توني بلير، االستمرار في التقاعس عن العمل سيعرض حتما مستقبل 

( حول التعليم في الكويت، يشير إلى 9003/ 9002فوفق التقرير الذي صدر عن المجلس األعلى للتخطيط )

وجود أزمة حقيقية، وقد شمل التقرير مؤشرات تدل على تراجع جودة عناصر النظام التعليمي من مستوى 

وبين التقرير أن تكلفة الطالب الكويتي تفوق .ية المناهج الدراسيةالطالب، كفاءة المعلم، اإلدارة المدرس

( دينارا 233.02ضعفا، فقد وصلت تكلفة الطالب في التعليم العام الى ) 00المتوسط السنوي العالمي بمقدار 

يم، ( في العالم من حيث اإلنفاق على التعل03كويتيا في مرحلة التعليم األساسي، كما تحتل الكويت المرتبة )

من مجموع اإلنفاق العام مقارنة بما تنفقه سنغافورة على التعليم الذي يصل  %07إلى  9000فقد وصلت في 

 )صحيفة األنباء(.( من معدل اإلنفاق العام%7.7إلى )

حيث ال تزال نوعية التعليم هي الجزئية ذات  ،فالتحدي الحقيقي للتعليم في الكويت هو نوعية التعليم

فخالل السنوات القليلة الماضية توجهت جهود الحكومة  ،ودة ومازالت تواجه تحديات كبرىاإلنجازات المحد

ى و لقد احتل طالب الصف الرابع في الكويت المستو ،أكثر إلى التركيز على تحسين نوعية وجودة  التعليم

  9000عام في  PIRLS*وبيرلز   TIMSSاألدنى بين البلدان التي شاركت في الدراسات الدولية "*تيمز"

"  لقياس وتقييم مخرجات نظام التعليم بدولة الكويت كانت MESAوكذلك نتائج الدراسة الوطنية  "ميزة"
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م والخاصة باالتجاهات الدولية  9009النتائج ال ترقى لآلمال والطموحات. فوفقا ل لنتائج التي أعلنت في عام  

دولة مشاركة، جاءت  30من أصل  (9000الخامسة في  TIMSsفي الرياضيات والعلوم )نتائج دراسة 

(. 202في حين سنغافورة حصلت على المركز األول برصيد ) 729برصيد من  28الكويت في المركز 

، فإن الشكل التالي يبين النتيجة اإلجمالية لدولة الكويت في دراسة تيمز بين  وباختيار أعلى ستة بلدان أداء 

 أعلى ست دول في العالم.

 

 (3شكل )

 .    0211يجة اإلجمالية لدولة الكويت في دراسة تيمز لعام النت

           

يتضح من الشكل السابق أن النتيجة اإلجمالية لدولة الكويت ومقارنتها بأعلى ست دول في العالم 

وهو مقياس دولي يعني بقدرات الطالب في الرياضيات والعلوم من خالل  TIMSS في مقياس تيمز

 رك فيها طلبة الصف الرابع والصف الثامن جاءت متدنية.اختبارات مقننة يشا

يعني أنهم  PIRLSإن الطالب الذين يؤدون بشكل جيد في  9009وقد ذكر التقرير الذي صدر في عام     

من الكلمات المعقدة  0000إلى  800قادرون على قراءة وفهم وتفسير نصوص وقصص تتكون من حوالي 

( TIMSSلكمية المتعلقة بنتائج دراسة تيمز )نتائج الرياضيات والعلوم في نسبيا، وبالنظر إلى الجوانب ا

(. فإن هناك الكثير مما يتعين القيام به في الكويت في مجال PIRLSوالجوانب النوعية لمهارات القراءة 

تحسين نوعية الطالب من أجل أن يكون قادرا على المنافسة في الساحة الدولية، ويجب أن يؤخذ هذا على 

 ،والذي بدونه ليس هناك حاجة لنظام التعليم ،محمل الجد حيث إن الطالب هم الشغل الشاغل لنظام التعليم

فهم يشكلون المنتج النهائي لهذا النظام فعلى الرغم من الجهود التربوية الكبيرة والتوظيفات المالية الكبيرة 

 الي،التي قامت بها الدولة نحو وزارة التربية ووزارة التعليم الع
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فإن  ،وعلى الرغم من أن التعليم في الكويت قد أحرز تقدما كميا في هذا الجانب أو ذاك من جوانب التعليم  

 (20،ص 9002)وزارة التربية، نوعية هذا التعليم التزال موضع تساؤل وقلق.

سلة ، ويعد األول ضمن سل«مراقبة التعليم العالمي»الذي جاء بعنوان:  9002ورصد تقرير اليونسكو 

سنة، إخفاقا  في مستوى التعليم االبتدائي بالكويت، إذ لفت إلى أن نسبة الطالب في  03جديدة تقيس فترة 

السنة الدراسية األخيرة من التعليم االبتدائي الذين حققوا على األقل الحدود الدنيا من مستوى الكفاءة 

في القراءة.  % 38ت نسبتهم من مجموع الطالب ككل، بينما بلغ %98المطلوب في الرياضيات هي 

 .27، وفي القراءة %%22 بالمقابل، بلغت نسبة كفاءة طالب اإلمارات في الرياضيات

من اإلخفاقات األخرى التي أشار إليها التقرير هي أن نسبة الخريجين الذين يحملون شهادات بكالوريوس 

غشقر ورواندا وبروناي وجزر القمر أو ماجستير في الكويت بين األقل في العالم، إلى جانب دول مثل مد

 (.القبس. (والسودان، بينما تتفوق السعودية ومصر وتونس ولبنان على الكويت في هذا النطاق

يعاني النظام التعليمي في دولة الكويت من تحديات هائلة فعلى الرغم من الدعم الحكومي بتوفير 

 النظام التعليمي فما زالت وتيرة االصالحات فيالميزانيات الضخمة وبذل الكثير وتكثيف الجهود لمعالجة 

جودة التعليم بطيئة وال تحقق النتائج المتوقعة، فعند مقارنتنا لسنغافورة التي تنفق أقل بكثير مما تنفقه دولة 

الكويت نرى سنغافورة تتقدم تقدما مذهال في جودة التعليم التي تشمل النظام التعليمي كافة، فقد حققت 

ات متنوعة ونقلت التعليم نقلة نوعية إلى أن وصلت للمكانة التي رسمتها فأصبحت من رواد سنغافورة قفز

الدول المتقدمة في زمن قصير بل تعدت دوال لها باع كبير في وضع الفلسفات التربوية والنظريات 

 يعني بأالالتعليمية ويدل أّن من لديه إرث تاريخي في مجال من المجاالت يعد من العوامل المساعدة وال 

ة فقد تضافرت الجهود في سنغافور ،أسعى إلى تجديده وتطويره  في ظل عصر يتغير في أزمنة قصيرة

في بناء نظام تعليمي تعلمي إيمانا منهم بأن تحقيق التنمية المستدامة تبدأ بالتعليم فاجتمع صانعو القرار 

ير ضيح األهداف وااللتزام بالمعايالسياسي واالقتصادي والتعليمي لرسم سياسات تعليمية وتحديد وتو

وتقييم األداء دوريا للوقوف على سير العملية التعليمية ومعالجة المشكالت التي تواجه المشروع لتعزيز 

 .أماكن القوة والكشف عن السلبيات لتفاديها مستقبال

تخطيط لى غياب اليرى الباحث أّن األسباب التي أدت إلى تدني مستوى النظام التعليمي في دولة الكويت إ

االستراتيجي لعدم االستقرار اإلداري في وزارة التربية فقد تعاقب على منصب وزير التربية عدة أسماء 

 في سنوات معدودة فلم يتسن لهم في هذه المدة الزمنية القصيرة في رسم المشروع وإعادة هيكلته.

( أّن 9002صتتتتتحيفة )الجريدة يناير  شتتتتتارت أ وافتقاد المركز الوطني لتطوير التعليم إلى االستتتتتتقاللية فقد

المركز يفتقد االستتتتتتقاللية بكونه كيان خاص وأنه تحت إشتتتتتراف وزارة التربية وقد أنشتتتتتأ المركز الوطني 

لتطوير التعليم للوقوف على جودة التعليم في الكويتتت والعمتتل على تطويره واالطالع على االتجتتاهتتتات 

دول المتقدمة وفي التقرير بأنه ال يستتتطيع أن يقوم باألدوار المنوطة التربوية الحديثة واالستتتعانة بخبرات ال
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تقرير ديوان  9090به وفق األهداف التي رستتتتتتمت له، ومن جانب آخر أشتتتتتتارت صتتتتتتحيفة القبس نوفمبر  

المحاستتتتتبة عن تدني معدالت الصتتتتترف على مشتتتتتاريع الخطة اإلنمائية للدولة المكلف بها المركز الوطني 

وأشار إلى ضعف القدرات الفنية  9003 - 9002الرغم من اعتمادها منذ السنة المالية  لتطوير التعليم على

للمركز الوطني وعدم تحقيق األهداف المرجوة من المشاريع المدرجة حسب البرامج الزمنية المخطط لها. 

تحستتتين مركز و فقد انتقد ديوان المحاستتتبة فشتتتل مركز تطوير التعليم في تحقيق التميّز في العملية التعليمية

الكويت باختبارات القياس العالمية، من خالل مشتروعي إعداد المعايير الوطنية للتعليم بالكويت، ومشروع 

الدراستتتتتتات المحلية والدولية لقياس وتعليم نظام التعليم بالبالد. وذكر أنه من األهداف المرجوة للمشتتتتتتاريع 

ستتتتتتية والتربوية واستتتتتتتخدام تكنولوجيا المعلومات في المدرجة في خطة التنمية، زيادة كفاءة اإلدارة المدر

العملية التعليمية، من خالل مشتروع التميّز المدرستي لتطبيق معايير الجودة الشتاملة في االدارة المدرستتية، 

إضتتتتتتافة الى بناء وتطبيق نظام اختبارات وطنية موّحدة لقياس القدرات للقبول في المؤستتتتتتستتتتتتات التعليمية 

ى البعثات الخارجية، من خالل مشروع االختبارات الوطنية للقبول الجامعي. وطلب بالبالد، والحصول عل

الديوان ضتتتترورة االستتتتتفادة من االعتمادات المدرجة بالخطة اإلنمائية لتنفيذ تلك المشتتتتاريع، وفق البرامج 

 الزمنية المخطط لها.

ليمية والمدرسية والطالب فإذا تركت هذه اآلثار من دون معالجة فإنها ستؤثر على  اإلدارات التع 

فضعف إدراك القيادات في وزارة التربية الكويتية ألهمية الجودة في التطوير المنشود في والمجتمع، 

يمكن التغلب على ذلك من خالل عقد الندوات وتقديم الدروس وورش العمل للتوعية حول أهمية  ،التعليم

مجال جودة التعليم بما يتواكب مع نظيراتها في الدول مواكبة مدارس التعليم العام للمستجدات الدولية في 

وتحديد رؤية ورسالة مرنة تتفق مع التطورات المتتابعة، ووضع أهداف إستراتيجية التعليم منها  المتقدمة

 عفضما ينفذ علي المدى القريب والبعيد؛ بحيث تكون انعكاسا لرؤي المجتمع المحيط بالمدرسة، أّما 

من ناحية  التربية ووزارة ن إدارات القطاع من ناحية، وبين المؤسسات التعليميةالتعاون والتنسيق بي

 وتقديم نظام ،التقويم المستمر ألداء اإلنجاز يمكن التغلب على ذلك من خالل أخرى وضعف األداء العام

 عن وابالث مبدأ ترسيخ أيضا الضروري ومن فعال وصريح لتقويم األداء، والمراجعة الذاتية للعاملين بها

لتخطيط الجيد وتوزيع المهام ، فاأدائهم في للمتميزين وظيفية أو معنوية أو مادية حوافز إيجاد طريق

واستقاللية العمل يسهم في التنمية واإلبداع والربط بين طريقة التفكير والتنفيذ أي بين فعالية التعليم 

ي تفسير أسباب النجاح وتحديد وتحسينه  بوضع تكوين إطار عمل شامل لإلصالح التعليمي يساعد ف

 عوامل اإلخفاق أو تحديد عوامل اإلخفاق أو تحديد العوامل التي تعوق تطوير فعالية التعليم وتحسينه

 -التجربة السنغافورية:في  التعليم جودةادة من ويمكن استخالص الدروس المستف

ر التدريب إدارة التغيير، وتوفي اختيار القيادات لمؤسسات التعليم العالي تبعا  للتميز والقدرة على -0

 الكافي لها قبل تكليفها بإدارة هذه المؤسسات.

 اطالع الحكومة على التجارب العالمية الرائدة واالستفادة منها قبل الشروع في رسم السياسات. -9
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حشد المصادر والطاقات البشرية، وتشجيع ودعم األفكار المتعلقة بتحسين األداء واستشراف  -7 

 المستقبل.

 خذت مبدأ تشكيل مستقبل األمة وربط المبدأ بالتعليم.ات -2

التكنولوجيا الحديثة في بناء األساليب حث مديري اإلدارات والعاملين بالمدارس على استخدام  -3

 اإلدارية والتقويم والمتابعة.

 ـ منح مديري اإلدارات السلطات والصالحيات الكافية التخاذ القرارات المناسبة بمدارسهم.  -2

 أّن اإلبداع واالبتكار يمكن أن يعلم. باالعتقاداألخذ  -3

 تنمية مهارات التفكير النقدي وتطويره  يعد هدفا  أساسيا  من أهداف اصالح التعليم وتطويره. -8

االنتفاع بالتعليم مسألة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة حيث يقوم على مبدأ العدل والمساواة  -2

 ي المناطق الحضرية هو التعليم نفسه في المناطق الريفية.وإلغاء الطبقات مثال التعليم الجيد ف

تنوع المدارس في أنشطتها رغم تبعيتها لوزارة التربية لكن لديهم االستقاللية في اختيار األنشطة  -00

 التي تناسب اهتمامات طالبهم.

تخصيص مدرسين ذوي كفاءة وقدرات خاصة داخل كل مدرسة لالهتمام بالطالب ذوي  -00

خاصة؛ حيث تقدم المدارس تسهيالت ونظاما  تعليميا  مناسبا  لذوي القدرات الخاصة، االحتياجات ال

 يعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية

 تنمية مديري المدارس المبدعين لضمان الجودة والتركيز على اإلدارة الفعال. -09

ية قوم بزيارات دراستحفيز المديرين على التطوير المهني بمنحة إجازة يستطيع من خاللها أن ي -07

 دولية، وإجراء البحوث وكتابة الكتب

ام التعليم نظتأهيل وانتقاء المعلمين لضمان الجودة بكونه من الركائز المهمة في تطوير التعليم، ف -02

من الطلبة يستطيعون الوصول  %93في سنغافورة متقدم، و لكنه أيضا انتقائي، حيث أن أقل من 

 إلى الجامعة

 حياتية،اللمدرسية التي تنمي شخصية الطالب وتزرع به القيم وتعزز مهاراته تكثيف األنشطة ا -03

 وتكشف مواهبه

 هتمام باألدوات والتكنولوجيات التعليمية الحديثةتصميم مدارس حديثة شاملة واإل -02

 بناء نظام فعال للرقابة وتقييم األداء بالطرق واألساليب المناسبة والفعالة، وتحديد معايريها. -03

تشجيع وأساليب التدريس الحديثة والتعليم القائم على القيم التربوية واإلجتماعية للطالب  الجمع بين -08

على استكشاف فضولهم في بيئة آمنة وتنمية إحساسهم بالذات، فضال  عن لغتهم التعبيرية ومهاراتهم 

سؤولية والم االحترامالقائمة على  90 المعرفية والحركية ومن بينها كفاءات الطالب في القرن ال

 .والمرونة والنزاهة والرعاية
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 -لتطوير جودة التعليم في دولة الكويت: آليات مقترحةالمبحث الرابع 

 -:اآللية األولى لتفعيل جودة التعليم في النظام التعليمي في دولة الكويت -

ى ما ، وتهدف إلالمختلفة يمكن تفعيل جودة التعليم بتدريب كوادر اإلدارة ورفع كفاءتهم في المجاالت

 يلي:

 لتنمية مهارات وكفاءة العاملين ورفع مستوى أدائهاقتراح وتنفيذ البرنامج التدريبية المستمرة أ ـ 

 السيما في مجال الجودة والتميز

ـ المتابعة المستمرة لمستوى اإلنجاز بمدارس التعليم العام بالكويت، بأسلوب متطور تتضمن ب 

 واألنشطة المختلفة. تنفيذ قرارات اللجان والمجالس اإلدارية

في جميع  المعلومات ـ استخدام التقنيات الحديثة في التواصل الفعال، وسهولة وانسياب ج

 االتجاهات.

 ترسخ ثقافة اإلبداع واالبتكار. تنظيمية ثقافة لبناء واالتجاهات القيم تنميةـ  د

شاركة في صنع ـ عرض مشكالت القطاع مع العاملين به بوضوح وشفافية وتمكينهم من الم هـ

 القرارات.

ـ اعتماد نظام للتقويم الواقعي المستمر الذي يوظف استراتيجيات وأدوات تقويم فاعلة، واإللمام  و

 ربط حوافز العاملين بالمساءلة التعليمية عن األداء.بطرائق الثواب والعقاب، و

 بجميع إدارات القطاع. والشكاوي االقتراحات نظام ـ تفعيل ز

خبرات المهنية واإلدارية بين مدارس التعليم العام بالكويت والمؤسسات التعليمية ـ تبادل ال ح

المناظرة بالدول العربية واألجنبية، واالطالع على خبرات هذه الدول في تطبيق المحاسبية 

 التعليمية بها.

 -ي التعليم:اآللية الثانية: استخدام مؤشرات األداء كأداة فعالة للمتابعة وتقييم الجودة ف-       

 ويتمثل ذلك فيما يلي:                 

أ ـ امتالك مهارات حل المشكالت واالتصال بالمدرسة من أجل تطبيق خطط إلصالح المدرسي 

الموضوعة، من خالل تنمية التفكير الخالق؛ بحيث يعبر العاملون كافة عن تطلعاتهم ورغبتهم في أداء 

 ة للمشكالت.تجديدات معينة أو تقديم حلول مبتكر
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ب ـ توفير قاعدة معلوماتية مالئمة التخاذ القرارات المدرسية، تدريب العاملين بالمدرسة علي جمع  

وتحليل البيانات وتحديد أوجه التباين بين النتائج المرغوبة والحالية، وتقييم مدي قدرتهم علي استخدام 

 .أدوات عديدة بما فيها التكنولوجيا، لتنظيم وتحليل البيانات

ج ـ متابعة التطورات المستمرة في البيانات؛ من أجل التخطيط للتغيرات المطلوبة في خطط وبرامج 

 األداء المؤسسي.

د ـ تطوير نظام تحفيز مناسب للعمل علي تحسين األداء؛ بحيث يتم تقدير أهمية الجهد المضاعف الذي 

 يتطلبه اإلصالح التعليمي علي مستوي المدرسة.

يب اختيار القيادات المدرسية؛ بحيث يتم االختيار بناء علي الخبرة، واالستعداد والقدرة هـ ـ تطوير أسال

 علي اإلدارة واإلبداع فيها، وامتالك القدرة علي التعاون والتفاعل مع العاملين في المدرسة.

ها نو ـ تحديد رؤية ورسالة مرنة تتفق مع التطورات المتتابعة، ووضع أهداف إستراتيجية للمدرسة م

 ما ينفذ علي المدى القريب والبعيد؛ بحيث تكون انعكاسا لرؤي المجتمع المحيط بالمدرسة.

 -المراجع العربية:

مراجعات لسياسات التعليم الوطنية التعليم العالي في (. 9000الو ) أيشنغر، باربارا وغنسين، -1

بنك الدولي لإلنشاء ، البنك الدولي: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادية والمصر

 ٢١،١ ،والتعمير

 –تطوير سياسات قبول وإعداد المعلم للتحول نحو مجتمع المعرفة (.9008البازعي، حصة )  -2

 . 9(93، مجلة العلوم التربوية والنفسية،)– صيغة مقترحة في ضوء تجربتي سنغافورة وفنلندا

لجودة الشاملة في أسس تطبيق نظام إدارة ا (.9002محمد وبكيحل، عبدالقادر ) بربري، -3

الملتقي الدولي الخامس حول رأس المال الفكري في منظمات  المؤسسات التربوية التعليمية،

األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة، الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي  شلف كلية 

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

ة السياسة التعليمية في المرحلة الثانوية في كل من طبيع(. 9008نورا وآخرون ) بورسلي، -4

 .(092)77المجلة التربوية،  ،سنغافورة وفنلندا : تحليل وثائق

 .9008مصر: دار العلم واإليمان، الجودة الشاملة في التعليم، (. 9008البوهي، رأفت وآخرون ) -5

 لتطوير الهادفة عالميةال الممارسات أفضل التعليمية: المعلم ممارسات (.0222) سينغ أون تان، -6

 .0222 قطر، مؤسسة الدوحة: التعليم، مهنة

 .توني بلير عن التعليم في الكويت تقرير(. 9000توني بلير ) -7
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، السياسة التربوية والتعليم في األداء التنموي لسنغافورة وماليزيا(. 9000حنانيا، مني ) -8 

 (. 788المستقبل العربي،)

، الرياض: مكتب التربية العربي تعليم بين النظرية والواقعتجويد ال(. 9002) عبد اللطيف حيدر، -9

 . 9002لدول الخليج،

تعلومهم نظرة في تعليم الدول العشر األوائل في مجال التعليم عبر (. 9003عزام ) الدخيل، -11

 .9003. لبنان: بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2ط .تعليمهم األساسي

رح لتطوير نظام التعليم الثانوي العام بدولة الكويت في مقتتصور (. 9002) .الديحاني، نواف -11

التربية المقارنة و االدارة  -كلية التربية  -جامعة طنطا  ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة

 .9002غير منشورة  دكتوراهرسالة  التعليمية

كل من وريادة األعمال فى ضوء خبرة  الرياديسياسات وبرامج التعليم (. 9002السيد، لمياء ) -12

 .9( 37، رابطة التربويين العرب )مصر فيسنغافورة والصين وإمكانية اإلفادة منها 

( ورقة عمل بعنوان : ضبط الجودة في التعليم العالي وعالقته بالتنمية 0212الطراونة، خليف ) -13

في البرنامج األكاديمي لألسبوع العلمي األردني الخامس عشر: )العلوم والتكنولوجيا: لمشاركة 

 م.09/3/9000- 00حركان للتغيير( التي تعقدها مدينة الحسن العلمية في الفترة الواقعة ما بين م

درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي في  (.9000الظفيري ) -14

رسالة ماجستير في اإلدارة والقيادة  وزارة التربية في دولة الكويت من وجهة نظر اإلداريين.

 جامعة الشرق األوسط: عّمان، األردن. ،منشورة غير التربوية

 . 7( 23) ، بحوث الشرق األوسطالتجربة التنموية في سنغافورة(. 9008العامري، ابتسام. ) -15

، الدليل التثقيفي في الجودة واالعتماد والتطوير المدرسي(. 9002العدواني، خالد وأخرون ) -16

 9002العتماد بمكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت، الجمهورية اليمنية: إدارة الجودة وا

الحرية األكاديمية في التعليم الجامعي دراسة مقارنة بين سنغافورة  (.9003عباس، عبدالسالم ) -21

 ( 90) ،، مجلة كلية التربية بور سعيدوجمهورية مصر العربية

ارة المؤسسة التعليمية فـي أنموذج مقترح لتطوير إد(. 9000العساف، ليلى والصرايرة، خالد )  -18

 .93( 2-7، جامعة دمشق. ) األردن

االستراتيجيات الحديثة في تدريب المعلمين أثناء الخدمة تجربة (. 9002عيسان، صالحة ) -19

 (97، رسالة التربية )سنغافورة

 ، دبي: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،دول رائدة في التعليم(. 9090كريهان، لوسي ) -21

9090 

، اتجاهات معاصرة في إدارة المؤسسات التعليمية( 9002محمود.) محمد والبحيري، محمود، -21

 .9002،القاهرة: عالم الكتب

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                              41  

ISSN: 2706-6495 

الدراسة التشخيصية للوقوف علي واقع حال التعليم في (. 9007المركز الوطني لتطوير التعليم ) -22 

 الكويت: وزارة التربية. الكويت.

 التعليميدليل التقويم واالعتماد للبرنامج (. 9002االعتماد)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و -23

  9002مؤسسات التعليم العالي، :، مصرفي مصر

الكويت:  م.0215عام  بحلول للجميع للتعليم الوطني االستعراض تقرير(. 9002وزارة التربية ) -24

 وزارة التربية.
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 لالختبارات االلكترونية في ظل جائحة كوروناقياس مخرجات التعلم 

 مستقبلية(رؤية  –التخطيط  – )الواقع

Measuring learning outcomes for electronic tests in light of the Corona 

pandemic (Reality - Planning - Future Vision( 

 

 هالة الزبير الصديق االمامالدكتورة/ 

لعربية لمملكة اا ،أبها خالد،الملك  وتقنياتها، جامعةقسم العلوم االدارية  تطبيقي،احصاء  مساعد،أستاذ  

 السعودية

Email: halla7777@gmail.com  

  :الملخص

قياس مخرجات التعلم لالختبارات هيئة التدريس ل وتخطيط أعضاءقع االدراسة إلى معرفة و هدفت

ووضع رؤية مستقبلية لقياس المخرجات ( 19االلكترونية بجامعة الملك خالد في طل جائحة كورونا ) كوفيد 

م لالختبارات ما العوامل المؤثرة على قياس مخرجات التعل من خالل االجابة على التساؤالت التالية: 

االلكترونية إلى أي مدى تم التخطيط لقياس مخرجات التعلم لالختبارات . االلكترونية بجامعة الملك خالد؟ 

تحتوي على ثالث متغيرات  استبانةأضافة وضع مجموعة من الفرضيات. تم تصميم  الملك خالد؟ بجامعة

 المخرجات.الثالث قياس  التدريس،هيئة المحور االول تخطيط المؤسسة، الثاني تخطيط أعضاء  للدراسة:

للوصول إلى نتائج للدراسة أستخدم منهج وصفي تحليلي، تم أخذ عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 (. 133الملك خالد مقدارها )

تخطيط أعضاء هيئة التدريس لعملية قياس المخرجات هي أهم العوامل المؤثرة  توصلت الدراسة إلى أن 

رجات تعلم االختبارات االلكترونية من بين متغيرات الدراسة وهو يمثل متغيرا هاما إذ بلغت على قياس مخ

من أعضاء هيئة التدريس خطط لوضع اختبار االلكتروني يتم فيه طرح أسئلة  % 90أكثر من  .% 50نسبته 

دالة احصائية بين تم قبول الفرض توجد فروق  التدريس.كافية للموائمة بين مخرجات التعلم واستراتيجيات 

حيث أن  التعلم(قياس مخرجات  )واقعوالمحور الثالث  التعلم(لقياس مخرجات  )التخطيطالمحور الثاني 

  0.01وهو أقل من مستوى الداللة  sig = 0.000مستوى الداللة 

االختبارات  التخطيط، التعلم، مخرجات ،التدريساعضاء هيئة  ،جائحة كورونا :الكلمات المفتاحية

 لكترونية اال

http://www.ajrsp.com/
mailto:halla7777@gmail.com


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  والعشرون ث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                  44  

ISSN: 2706-6495 

 
 

Measuring learning outcomes for electronic tests in light of the Corona 

pandemic (Reality - Planning - Future Vision( 

 

Abstract:  

The study aimed to find out the reality and planning of the faculty to measure the 

learning outcomes of electronic tests at King Khalid University in the tal-goona 

corona (Coved 19)and to develop a future vision to measure outputs by answering 

the following questions: What are the factors affecting the measurement of 

learning outcomes for electronic tests at King Khalid University? At King Khalid 

University? Add a set of hypotheses. Astina is designed to contain three variables 

for the study: the first axis of the organization's planning, the second the planning 

of the faculty, the third measuring outputs. To reach the results of the study I used 

a descriptive analytical method, a sample of the faculty members of King Khalid 

University was taken (133). The study found that the planning of the faculty of the 

process of measuring outputs is the most important factors affecting the 

measurement of the outcomes of learning electronic tests among the variables of 

the study and represents an important variable where 50% more than 90% of the 

faculty plans to develop an electronic test in which sufficient questions are asked 

for the match Between learning outcomes and teaching strategies, the assumption 

was accepted, there are statistical function differences between the second axis 

(planning to measure learning outcomes) and the third axis (the reality of 

measuring learning outcomes) where the level of indication sig = 0.000 which is 

below the level of indication 0.01. 

  

Keywords: Corona pandemic, faculty members, learning outcomes, planning, 

electronic tests  
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  :المقدمة

( التي اجتاحت العالم بأثره منذ مطلع العام 91لقد تأثر قطاع التعليم في كل العالم بجائحة كورونا )كوفيد 

ولذلك كان البد من ايجاد حلول بديلة للتعليم التقليدي. لجأت المملكة العربية السعودية عامة وجامعة  م،0202

كل عملية تعليمية  .عبر منصة البالك بورد االفتراضية( الملك خالد خاصة لنظام التعليم عن بعد )الفصول

البد من أن تتبعها عملية قياس وتقويم، اتبعت جامعة الملك خالد نظام االختبارات االلكترونية على منصة 

 البالك بورد لتطبيق عملية القياس والتقويم.

عمله عبر  يتم االلكترونية كما لالختباراتولترتقي العملية التعليمية البد من قياس مخرجات التعلم  

التدريس فيما يخص  االختبارات التقليدية. لذلك كان البد من معرفة ما تم التخطيط له من قبل أعضاء هيئة

 قياس المخرجات، ومدى تأثيره على واقع قياس مخرجات تعلم االختبارات االلكترونية.  

 مشكلة الدراسة وأهميتها: 

طة بالتعليم اإللكتروني على كيفية وضع االختبار االلكتروني من حيث أنواع تعتمد أغلب الدراسات المرتب

ومن حيث حساب نسب النجاح والرسوب والحد من حاالت الغش بين الطالب دون مراعاة المخرج  األسئلة

م وضعها في والمخرجات التي ت األهدافاالختبار حسب  حيث وضعمن الذي يتم التخطيط له  التعليمي

اعضاء هيئة  قد يواجه .وطبيعتهحسب األهمية النسبية لمواضع المقرر  األسئلةوضع و ،رقرتوصيف الم

. لذلك سعت الدراسة لمعرفة تفاصيل ما سبق ذكرهوضع االختبارات االلكترونية وفق  مشاكل فيالتدريس 

هيئة التدريس  الواقع الذي يتبناه أعضاءالتخطيط وااللكترونية  لالختباراتأكثر عن قياس مخرجات التعلم 

 . خالد(ومحور أخر واقع تخطيط المؤسسة )جامعة الملك بجامعة الملك خالد، 

 تتمثل أهمية الدراسة في:

قع قياس مخرجات التعلم لالختبارات اجامعة الملك خالد( وو)المؤسسة العالقة بين تخطيط  كشف

 االلكترونية.  

لمخرجات وواقع قياس المخرجات لالختبارات العالقة بين تخطيط أعضاء هيئة التدريس لقياس ا كشف 

 االلكترونية 

 : السؤال الرئيسي

 ما العوامل المؤثرة على قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية بجامعة الملك خالد؟  -

 سؤال فرعي:

 الملك خالد؟ االلكترونية بجامعةتم التخطيط لقياس مخرجات التعلم لالختبارات  أي مدى إلى -

http://www.ajrsp.com/
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 الدراسة:  أهداف

 معرفة خبرة اعضاء هيئة التدريس بالتعلم االلكتروني.  -

  . معرفة العالقة بين واقع تخطيط المؤسسة وقياس مخرجات التعلم -

معرفة العالقة بين تخطيط أعضاء هيئة التدريس للمخرجات وقياس مخرجات التعلم لالختبارات  -

 االلكترونية. 

 فرضيات الدراسة: 

 خطيط لقياس مخرجات التعلم والتوع. لة احصائية بين محور الت/ توجد فروق ذات دال9

والدرجة العلمية ألعضاء  التعلم(/ توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثالث )واقع قياس مخرجات 0

 هيئة التدريس.

التعلم استخدام  وخبرة التعلم(/ توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثالث )واقع قياس مخرجات 3

 اللكتروني. ا

 والتخصص. التعلم(/ توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثالث )واقع قياس مخرجات 4

المؤسسة التعليمية( والمحور الثالث )واقع قباي  )تخطيطتوجد فروق دالة احصائية بين المحور األول  /5

 مخرجات التعلم( 

 )واقعوالمحور الثالث  التعلم(قياس مخرجات ل )التخطيط/ توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثاني 6

  التعلم(قياس مخرجات 

 :  مصطلحات البحث

هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا.  91-مرض كوفيدجائحة كورونا: 

في ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية 

 .اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم 91-. وقد تحّول كوفيد0291كانون األول/ ديسمبر 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-منظمة الصحة العالمية 

2019-iruscoronav  

كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراًضا مثل الزكام وااللتهاب التنفسي  يروسات

الحاد الوخيم )السارز( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرز(. تم اكتشاف نوع جديد من فيروسات 

 .0291بدأت في الصين في  كورونا بعد أن تم التعرف عليه كمسبب النتشار أحد األمراض التي

http://www.ajrsp.com/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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(. ويسمى 0)سارز كوف  0يُعرف الفيروس اآلن باسم فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 

، أعلنت منظمة 0202(. في مارس/آذار 91)كوفيد  0291المرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا 

 كجائحة. (91)كوفيد  0291كورونا  الصحة العالمية أنها صنفت مرض فيروس

 االختبارات االلكترونية: 

رنت بأنها االختبارات التي تتم عن طريق الحاسوب الشخصي، أو شبكة االنت (42، 4102عرفها ابراهيم )

أي مكان  من اإللكترونيلتقويم أداء الطلبة  االلكترونية،والمصممة في ضوء المعايير الجيدة لالختبارات 

 وفي أي وقت. 

 وينتجها يعدها على انها اختبارات موضوعية منتجة بشكل االلكتروني والذي ( 4102،04 ( شعيب عرفها

 على إلكترونياً  بنوك لألسئلة  إنشاء على تساعد حاسوبية برمجيات خالل من التدريس، هيئة أعضاء

 تجنوا تقييم بهدف وآلياً، النتائج فورياً  وحساب اإلجابات على الحصول إمكانية مع اإلنترنت، أو الحاسوب

  .التعلم

بأنها اختبارات تحصيلية تصمم من قبل اعضاء هيئة التدريس لتحقق أهداف المقرر  التعريف االجرائي:

 ومخرجات التعلم ولتسهيل تقويم اداء الطالب عن طريق المنصات التعليمية الخاصة بكل مؤسسة.

 أعضاء هيئة التدريس: 

ؤولياته نحو: المعرفة: حفظاً وتنمية وتطويراً ومتابعة هو الفرد المؤهل كفاية وعطاء للقيام بواجباته ومس

 وتطبيقاً 

 مخرجات التعلم: 

بأنها مجاالت المعرفة والمهارات المختلفة التي يكتسبها  ( Outcomes Learning) تعرف مخرجات التعلم

ادرا على تصف ما ينبغي أن يعرفه الطالب ويكون ق وهي عباراتالطلبة عند إكمالهم لمستوى تعليمي معين. 

أدائه. ويتوقع من الطالب انجازه في نهاية دراسته لمساق دراسي أو برنامج تعليمي محدد. ولتحديد مخرجات 

  .المنظومة التعليمية المشاركة فيالتعلم أهمية كبيرة لكافة األطراف 

بعد  بهقيام ال على قادراً يكون  او وفهمه معرفته الطالب من متوقعهو  ما تصف عبارات هي إجرائي: تعريف

  التعليمي.  الموقفانتهاء 

 التخطيط: 

المتاحة من أجل تحقيق المنظم في األهداف المتوقع تنفيذها وذلك بمراعاة الموارد هو مرحلة التفكير الذهني 

 .أكبر منفعة
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 أهمية الدراسة:  

 تتمثل أهمية الدراسة في نتائجها قد تفيد على النحو االتي:  

لملك خالد في وضع رؤية مستقبلية لقياس مخرجات التعلم عن طريق قد تفيد ادارة جامعة ا -9

 االختبارات االلكترونية 

مخرجات التعلم  كيفية قياس هيئة التدريس في بديلة ألعضاءخطة تدريبية قد تفيد الجامعة في وضع  -0

 باستخدام االختبارات االلكترونية  

 منهج الدراسة: 

 منهج وصفي تحليلي 

 تحتوي على:تم تصميم استبانة 

  : ثالث محاور بيانات أساسية أضافة إلى

 المحور االول: واقع تخطيط المؤسسة للتعلم االلكتروني. 

 المحور الثاني: تخطيط أعضاء هيئة التدريس لقياس مخرجات التعلم. 

 المحور الثالث: واقع قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية بجامعة الملك خالد.   

 ( وهم معامل مرتفع 0.913)  كرونباخ الفاينة لقياس صدق وثبات االستبانة بلغ معامل الثبات تم أخذ ع

  ، استخدام معامل كاندال لمعرفة العالقة بين المحاور يتم استخدام االحصائي الوصفي لعبارات االستبانة

نسبة لعدم توفر  Mann-Whitney Uوتني( -)مانتحليل التباين عن طريق   T –testاضافة لي اختبار 

 شرط االعتدالية لبعض المحاور 

 التخطيط على قياس مخرجات التعلم  تأثير لمعرفة استخدام نموذج االنحدار

 الدراسات السابقة:

هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية االختبار اإللكتروني في االختبارات  م(4102)مهند وآخرون،  دراسة

ليدي الذي يعتمد على الورقة والقلم والتعرف على مزايا االختبارات التحصيلية مقارنة مع التقويم التق

اإللكترونية وتحديد الصعوبات التي تواجه تطبيقها. استخدم الباحثون المنهجين التجريبي والوصفي ألغراض 

ة ( دارساً ودارسة من الدفعتين السادس42الدراسة. تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية وتكونت من )

 والسابعة بماجستير تكنولوجيا التعليم، تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين متكافئتين،
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( دارساً. اشتملت أدوات جمع البيانات على: 02( دارساً، ومجموعة ضابطة من )02مجموعة تجريبية من ) 

لتحليل البيانات.  (SPSS) االختبار، بطاقة المالحظة، واالستبانة، كما تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي

تمثلت أهم النتائج التي تم التوصل إليها في أن االختبار اإللكتروني حقق نتائج جيدة في التحصيل العام متفوقاً 

(، وكذلك حقق أفضلية في مستويات 2.25على االختبار التقليدي الورقي عند مستوى الداللة اإلحصائي )

التجريبية التي جلست لالختبار اإللكتروني. أيضاً أثبتت الدراسة  التذكر، الفهم، والتحليل لصالح المجموعة

 وأوصت الدراسةأن لالختبار اإللكتروني عدد من المميزات والصعوبات التي قد تصاحب استخدامه. 

 بتوظيف االختبارات اإللكترونية في المؤسسات التعليمية المختلفة وقياس فاعليتها في عملية التقويم. 

 مع لألداء الجودة مؤشرات اتساق مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت م(4102وعلي، دراسة )يوسف 

التدريس،  هيئة أعضاء نظر وجهة من المجمعة بجامعة الخاصة التربية بكالوريوس التعلم لبرنامج مخرجات

 .يريةالتطو التوصيات من مجموعة لوضع تمهيداً  البرنامج في والضعف القوة نقاط على الوقوف بهدف وذلك

 من الدراسة عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم :إلى الدراسة نتائج وأشارت

 برنامج في التعلم مخرجات مع الجودة مؤشرات اتساق مستوى حول المجمعة بجامعة التدريس هيئة أعضاء

 ذات فروق توجد حين في). لميةالع الدرجة الخبرة، سنوات (متغيري من أي الختالف ترجع الخاصة التربية

  الداللة مستويي عند )حركية النفس المهارات اإلدراكية، المهارات(  البُعدين من ل لك إحصائية داللة

 كما .اإلناث من )0.2.، الدراسة عينة أفراد ولصالح الجنس، متغير الختالف ترجع الترتيب على  ). 0.1

 تبعا المجمعة بجامعة الخاصة التربية برنامج في التعلم مخرجات مع الجودة مؤشرات بين اتساق يوجد

 المسؤولية، وتحمل الشخصية العالقات ومهارات المعلومات، وتقنية االتصال ومهارات المعرفية، للمهارات

 .حركية النفس للمهارات وتبعا

 

ختبارات هدف الدراسة إلى التعرف على معايير الجودة في تصميم اال م(4102دراسة )أسامة وطارق، 

اإللكترونية ودرجة توفرها في اختبارات المستوى في الجامعات األردنية. وقد قام الباحثان بتطبيق أسلوب 

دلفي على أربع مراحل؛ في المرحلة األولى تم توزيع أسئلة مفتوحة على سبعة وأربعين خبيراً ألخذ آرائهم 

لة الثانية تم أخذ آراء الخبراء وتعديلها وجمعها حول معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية، وفي المرح

وحذف المكرر، ومن ثم إعادة توزيعها مرة أخرى على نفس المحكمين، وكررت العملية في المرحلتين 

الثالثة والرابعة، من أجل الوصول إلى قائمة معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية، ومن ثم تم التأكد من 

ية )الصدق والثبات( لهذه القائمة. ولمعرفة مدى توفر هذه المعايير في اختبارات الخصائص السيكو متر

( عضو هيئة تدريس، تم اختيارهم 052المستوى وزعت قائمة المعايير على عينة الدراسة وعددهم )

للوصول إلى أهم النتائج.  SPSS بالطريقة العشوائية، وبعد ذلك جمعت البيانات وفرغت من خالل برنامج

( فقرة موزعة على 50د اظهرت النتائج قائمة من معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية تكونت من )وق

)تصميم  األربعة مجاالتأربعة مجاالت. وأظهرت النتائج األهمية النسبية لكل فقرة من الفقرات على 

 وعرض، التربوي، التقني، الوسائط المتعددة(.
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ترية، فقد تم التأكد منها وأشارت الى معامالت صدق وثبات مرتفعة. أما بالنسبة للخصائص السيكو م 

باإلضافة إلى ذلك أظهرت النتائج توفر معايير الجودة في اختبارات المستوى في الجامعات بدرجة متوسطة، 

ووجود فروق بين الجامعات الخاصة والحكومية لصالح الجامعات الحكومية. وتوصلت الدراسة إلى 

وصيات من أهمها ضرورة تطبيق معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونية على مجموعة من الت

جميع االختبارات التي تطبق في مؤسسات التعليم في المملكة األردنية الهاشمية الكلمات المفتاحية: 

 االختبارات اإللكترونية، معايير، اختبارات مستوى، أسلوب دلفي. 

 مشروع بإجراء للقياس الوطني المركز قام ) م ٣١٠٢( للقياس  الوطني المركز دراسة

 التعلم نواتج ومعايير ،والقدراتالمهارات  معايير إعداد بهدف "العالي التعلم مخرجات"

 والقدرات ونواتج المهاراتهذه  لقياس الالزمة االختبارات وإعداد .قياسها مؤشرات وتحديد التخصصية،

 .باستمرار وتطويرها االختبارات هذه  بناء يشمل  وهذا  التخصصية، التعلم

هدفت   الى السعي لتحقق  مخرجات تعلم فعالة وقد ( م4112   K. Shephard) دراسة 

 من بدال والفهم للمعرفةالقيادية  المهارات على يركزان العاليالتعليم  في والتقييم التدريس معظم أن إلى اشار

 العالي التعليم مجاالت سعت بعض فقد ذلك، ومع .والسلوكيات والمواقف للقيم  المهارية  النتائج على التركيز

 الرئيسية القضايا وتشمل .بذلكللقيام معينه  وتعليم تعلم أنشطة استخدام وهي مهارية نتائج تحقيق إلى بفاعلية

 واألدوار المهارية للنتائج األكاديمي وتوفير االئتمان ،الدوراتوتقييم  النتائجتقييم فيها  النظريجب  التي

 .المهارى المجال في واقعية ومقبولة تعلم نتائج وتصميم األدوار لنماذج الرئيسية

 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

الدراسات ركزت الدراسة إلى قياس فاعلية االختبار اإللكتروني  أحدثم( من 0291)مهند وآخرون،  دراسة

التقليدي الذي يعتمد على الورقة والقلم والتعرف على مزايا في االختبارات التحصيلية مقارنة مع التقويم 

االختبارات اإللكترونية وتحديد الصعوبات التي تواجه تطبيقها. استخدمت الدراسة المنهج التجريبي الوصفي 

االختبار اإللكتروني حقق نتائج جيدة في التحصيل العام متفوقاً على االختبار  على أنتوصلت الدراسة 

(، وكذلك حقق أفضلية في مستويات التذكر، الفهم، 2.25ي الورقي عند مستوى الداللة اإلحصائي )التقليد

والتحليل لصالح المجموعة التجريبية التي جلست لالختبار اإللكتروني. أيضاً أثبتت الدراسة أن لالختبار 

سة الحالية مع هذه اإللكتروني عدد من المميزات والصعوبات التي قد تصاحب استخدامه، اتفقت الدرا

الدراسة في أن االختبارات االلكترونية لها عدد من المميزات واشا الصعوبات من حيث التطبيق واختلف 

الدراسة الحالية مع الدراسة في انها تقيس فاعلية االختبار االلكتروني مقارنة مع التقليدي بينما الدراسة 

 لالختبار االلكتروني فقط.   الحالية تقيس الواقع والتحديات للمخرجات التعلم
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 مع لألداء الجودة مؤشرات اتساق مدى معرفة إلى الدراسة هذه م( هدفت0291دراسة )يوسف وعلي،  

 التدريس،  هيئة أعضاء نظر وجهة من المجمعة بجامعة الخاصة التربية بكالوريوس التعلم لبرنامج مخرجات

 لةدال ذات فروق وجود عدم :إلى الدراسة نتائج وأشارت

 حول المجمعة بجامعة التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة أفراد استجابات بين إحصائية

 ترجع الخاصة التربية برنامج في التعلم مخرجات مع الجودة مؤشرات اتساق مستوى

تتفق الدراسة مع الدراسة الحالية في قياس   .) العلمية الدرجة الخبرة، سنوات (متغيري من أي الختالف

ات التعلم من وجهة اعضاء هيئة التدريس بينما تختلف مع الدراسة الحالية كونها صممت قياس مخرج

 الدراسة الحالية لالختبارات االلكترونية.  التقليدية بينماالمخرجات لالختبارات 

 االختبارات استخدام نحو واالتجاهات المعوقات تحديد إلى البحث يهدف  م(0292دراسة )سليمان، 

 األقصى جامعة في التربية بكلية اإللكترونية االختبارات لتطبيق مقترح لنظام ووضع تصور ونية،اإللكتر

 واتبع بغزة،

 حيث بالجامعة، متعلقة إدارية المعوقات أكثر أن البحث أهم نتائج من وكانبحثه،  في الوصفي المنهج الباحث

 والبنيةالتعليمية المتعلقة بالبيئة  والفنية ةالمادي المعوقات وتلتها ،(% 76.53)مقدارها  نسبة حصلت على

 داللة ذات فروق توجد وال 75.07) مقدارها نسبة على حصلت حيث في الجامعة التكنولوجية التحتية

الجنس. اتفقت مع الدراسة  لمتغير تُعزى اإللكترونية االختبارات وتقديم استخدام نحو االتجاه في إحصائية

قات استخدام االختبارات االلكترونية، واختلفت مع البحث الحالي في مجتمع الحالية في البحث عن معو

 الدراسة. 

م( هدف الدراسة إلى التعرف على معايير الجودة في تصميم االختبارات 0292دراسة )أسامة وطارق، 

وعة اإللكترونية ودرجة توفرها في اختبارات المستوى في الجامعات األردنية. وتوصلت الدراسة إلى مجم

من التوصيات من أهمها ضرورة تطبيق معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونية على جميع 

االختبارات التي تطبق في مؤسسات التعليم في المملكة األردنية الهاشمية، اختلفت مع الدراسة الحالية في 

في  بيق معايير الجودةحساب الفروق بين الجامعات الخاصة والحكومية، واتفقت معها في ضرورة تط

 تصميم االختبار االلكتروني. 

 عرض النتائج والمناقشة: 

 ( يوضح النوع 1جدول رقم )

 

Frequenc

y Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  77.4 77.4 103 أنثى 

 100.0 22.6 30 ذكر 

Total 133 100.0  
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 30الذكور  ،% 77.4مئوية  بنسبة 923االناث أعضاء هيئة التدريس من  بلغ عدد( 1من الجدول رقم )

 يدل على نسبة االناث الالئي جاوبن على عبارات االستبانة أعلى من نسبة الذكور.  مما %22.6مئوية  بنسبة

 ألعضاء هيئة التدريس  الدرجة العلمية (2جدول رقم )

 

Frequenc

y Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  6.0 6.0 8 معيد 

 21.8 15.8 21 محاضر 

أستاذ 

 مساعد
84 63.2 85.0 

أستاذ 

 مشارك 
18 13.5 98.5 

 100.0 1.5 2 أستاذ

Total 133 100.0  

 

ثم  % 63.2يمثل أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة أستاذ مساعد أعلى نسبة بلغت  (2من الجدول )

  %15.8تلته نسبة المحاضرين 

 يع أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية ( يمثل توز1الشكل )

 

 

معيد  محاضر  أستاذ مساعد استاذ مشارك  أستاذ 

6%
15.80%

63.20%

13.50%

1.50%

الدرجة العلمية العضاء هيئة التدريس

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  والعشرون ث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                  53  

ISSN: 2706-6495 

 
 ( خبرة استخدام التعلم اإللكتروني  3جدول )

فئات خبرة استخدام 

 Frequency Percent التعلم االلكتروني 

Cumulative 

Percent 

 1-5 63 47.4 47.4 

6 -10 48 36.1 83.5 

11 -15 13 9.8 93.2 

 100.0 6.8 9 فما فوق  16

Total 133 100.0  

 

( عام  بلغت نسبتهم   5 – 1( سجلت أعلى نسبة خبرة على استخدام التعلم االلكتروني ما بين )3من الجدول )

 . % 6.8فما فوق بلغت نسبتهم  16بينما أقل فئة من  %  47.4

 ( يوضح خبرة استخدام التعلم االلكتروني 2شكل )

 

 ( تخصص أعضاء هيئة التدريس 4جدول )

 

Frequenc

y Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  81.2 81.2 108 نظري 

 98.5 17.3 23 عملي 

 100.0 1.5 2 أخرى 

Total 133 100.0  

5-1من 
47%

10-6من 
36%

15-11من 
10%

فما فوق 16من 
7%

خبرة استخدام التعلم االلكتروني 
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 %17.3بينما بلغت نسبة التخصصات العملية  ،%81( بلغت نسبة التخصصات النظرية 4من الجدول )

مجموعة من بين  أكبرصصات النظرية تمثل من الواضح ان التخ % 1.5بلغت نسبة التخصصات األخرى 

 المستجيبين 

 ( تخصص أعضاء هيئة التدريس3الشكل )

 

 المؤسسة التعليمية:  بجامعة الملك خالدواقع خاص المحور األول: ( 5جدول )

التس

 لسل

الوسط  العبارة 

 الحسابي  

االنحراف 

 المعياري  

النسبة 

 المئوية  

ضو هيئة التدريس والطالب يمارس وجود منصة تعليمية يستطيع ع 9

 جميع عمليات التعليم والتعلم 
4.52 .623 

99.2 

 99.2 658. 4.47 تم التدريب على كيفية وضع االختبارات االلكترونية 0

 

( من أعضاء هيئة التدريس أمن على وجود منصة تعليمية يستطيع عضو هيئة  99%من الجدول أعاله )

عمليات التعليم والتعلم، والتدريب على كيفية وضع االختبارات االلكترونية التدريس والطالب يمارس جميع 

 وهذه تعتبر نقطة قوة.  

 

 

 

 

 

نظري 
81%

عملي 
17%

أخرى 
2%
التخصص 
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 االختبارات االلكترونيةبأعضاء هيئة التدريس لقياس مخرجات تعلم  تخطيطالمحور الثاني: ( 6جدول )

الوسط  العبارة  التسلسل

 الحسابي  

االنحرا

ف 

المعيار

 ي  

النسبة 

 المئوية  

 

تم طرح أسئلة كافية للموائمة بين مخرجات التعلم واستراتيجيات  3

 التدريس
3.78 .838 

92.5 9 

تم وضع االختبار االلكتروني بما يوائم االوزان النسبية لكل موضوع  4

 للمقرر
3.81 .897 

91.0 0 

 0 91.0 905. 3.65 تم وضع أسئلة توازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية 5

ع مجموعة كبيرة من أنواع األسئلة لالختبار االلكتروني تم وض 6

 الخ(مقالة ... –متعدد االجابات  –متعدد االختيارات  –/خطا  )صواب
3.95 .928 

90.1 4 

 5 88.7 911. 3.67 تمت مراعاة قياس المهارات العليا في وضع االختبارات االلكترونية 7

لكترونية توائم مخرجات تم وضع خطة مسبقة لتصميم االختبارات اال 8

 التعلم 
3.74 .953 

87.2 6 

تم صياغة أسئلة الكتل العشوائية ومجموعة األسئلة حسب مخرجات  9

 التعلم 
3.74 .992 

87.2 6 

ر الناقد تم وضع أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة، ومهارات التفكي 10

 .وحل المشكالت، واالستقصاء، واإلبداع
3.64 .924 

86.4 7 

 2 85.0 983. 3.82 ضع مخازن أسئلة مفصلة حسب مخرجات التعلمتم و 11

 اقتراب االختباراتتم وضع مخازن أسئلة عبر منصة البالك بورد عند  12

 النهائية
4.06 

1.04

3 

84.2 1 

تم وضع مخازن أسئلة عبر منصة البالك بورد منذ بداية عملية  13

 التدريس عبر الفصول االفتراضية
3.90 

1.09

3 

84.2 92 

تم وضع أسئلة تتضمن التواصل الكتابي واللفظي وغير اللفظي،  14

 والمهارات العددية، واستخدام تقنية المعلومات واالتصال وإنتاجها
3.49 .966 

83.4 99 

تم وضع أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة، واستخدام المواد واألجهزة  15

 ة ببراعةواألدوات المناسبة، وتطبيق المهارات الحركية واليدوي
3.42 

1.04

8 

77.0 90 

تم طرح أسئلة تتضمن التعاون مع الفريق وتحمل المسؤولية االجتماعية  16

 واالسهام في التنمية.
3.38 

1.03

5 

76.7 93 

 

( مما دل على أن أعضاء هيئة % 90من )( ذات نسب مئوية أعلى 6إلى  3 )منالنقاط من ( 6من الجدول )

مهتمين بوضع أسئلة كافية للموائمة بين مخرجات التعلم واستراتيجيات  التدريس بجامعة الملك خالد

وأسئلة توازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية  للمقرر،التدريس، وأسئلة توائم االوزان النسبية لكل موضوع 

 الدراسة.ووضع أسئلة متنوعة هذه النقاط تجيب على السؤال االول من أسئلة 
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من أعضاء  %80( مما دل على أن أكثر من% 80ن  )( ذات نسب مئوية أعلى م14 إلى 7النقاط من ) من  

هيئة التدريس يراعي قياس المهارات العليا في وضع االختبارات االلكترونية، وضع خطة مسبقة لتصميم 

االختبارات االلكترونية توائم مخرجات التعلم، صياغة أسئلة الكتل العشوائية ومجموعة األسئلة حسب 

جات التعلم، وضع أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة، ومهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، واالستقصاء، مخر

واإلبداع، وضع مخازن أسئلة مفصلة حسب مخرجات التعلم، وضع أسئلة تتضمن التواصل الكتابي واللفظي 

ا . من الجدول أعاله نجد أن وغير اللفظي، والمهارات العددية، واستخدام تقنية المعلومات واالتصال وإنتاجه

من أعضاء هيئة التدريس تم وضع أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة، واستخدام المواد واألجهزة  %80أقل من 

واألدوات المناسبة، وتطبيق المهارات الحركية واليدوية ببراعة، طرح أسئلة تتضمن التعاون مع الفريق 

 .ميةوتحمل المسؤولية االجتماعية واالسهام في التن

إلى أي مدى تم التخطيط لقياس مخرجات التعلم  :االجابة على السؤال الفرعي (6نستنتج من الجدول ) 

نجد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يخططون بنسبة كبيرة  الملك خالد؟ االلكترونية بجامعةلالختبارات 

 لقياس مخرجات التعلم.  

 : رؤية مستقبلية

البد من وضع خطة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لكي يتم تدريبهم على طريقة بناء على النتائج السابقة 

طرح أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة، واستخدام المواد واألجهزة واألدوات المناسبة، وتطبيق المهارات 

في الحركية واليدوية ببراعة، طرح أسئلة تتضمن التعاون مع الفريق وتحمل المسؤولية االجتماعية واالسهام 

 التنمية. 

  لالختبارات االلكترونية واقع قياس مخرجات التعلم المحور الثالث:  (7جدول )

الوسط  العبارة  التسلسل

 الحسابي  

االنحرا

ف 

المعيار

 ي  

النسبة 

 المئوية  

رؤية 

 مستقبلية 

أثق في نتائج االختبارات االلكترونية لدقتها وتغلبها على كثير من  17

 األخطاء البشرية
3.55 

1.11

1 

83.5  

تم قياس مخرجات التعلم للمقررات التي قمت بتدريسها الفصل  18

 الدراسي السابق 
3.63 

1.08

3 

 نقطة قوة  82.7

 تم التأكد من تحقق مخرجات التعلم باستخدام االختبارات االلكترونية 19
3.44 

1.09

0 

 يحتاج تدريب 78.9

ام االختبارات تم وضع خطة تحسينية لمخرجات التعلم باستخد 20

 االلكترونية
3.41 

1.07

3 

 يحتاج تدريب 77.4

تم تقديم تغذية راجعة لقياس مخرجات التعلم باستخدام  21

 االختبارات االلكترونية
3.47 

1.12

5 

 يحتاج تدريب 77.4

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  والعشرون ث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                  57  

ISSN: 2706-6495 

 
من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يثقون في نتائج االختبارات االلكترونية  %80أكثر من  (7) من الجدول

ووضع خطة تحسينية  التعلم،تأكد من تحقق مخرجات  %70ن تم قياس مخرجات التعلم. بينما أكثر من أ كما

 قدموا تغذية راجعة لقياس مخرجات التعلم.  التعلم،لمخرجات 

 رؤية مستقبلية:

كيفية  بناء على النتائج السابقة البد من وضع خطة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لكي يتم تدريبهم على

من تحقيق مخرجات التعلم باستخدام االختبارات االلكترونية، وضع خطط تحسينية لمخرجات التعلم ثم  التأكد

 كيفية تقديم تغذية راجعة لقياس المخرجات التعلم عن طريق االختبارات االلكترونية.  

 فرضيات الدراسة: 

 للمحاور الثالث  االعتداليةأوالً: اختبار 

 1xالختبار المحور األول ار كلمنجروف سمرنوف ( اختب8جدول )

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

x1 .255 133 .000 .830 133 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 0.05لمنجروف سمرنوف وهي أقل من مستوى الداللة الختبار ك sig =0.000( نجد قيمة 8من الجدول )  

 طبيعي  توزيع تتوزعمما يدل على أن بيانات المحور األول ال 

 2x( اختبار كلمنجروف سمرنوف للمحور 9جدول )

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

x2 .063 133 .200* .977 133 .022 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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 0.05الختبار كلمنجروف سمرنوف وهي أكبر من مستوى الداللة  sig =0.200( نجد قيمة 9من الجدول )

ال ثبات أو   T-Test استخدامنستطيع  طبيعي بذلك تتوزع توزيعالثاني مما يدل على أن بيانات المحور 

 (1)رفض الفرضية 

 ( 10جدول )

Group Statistics 

 

 N Mean النوع

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

x2 06689. 67887. 3.7259 103 أناث 

 12280. 67260. 3.6976 30 ذكور

 

 ( 11جدول )

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variance

s t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

x

2 

Equal 

variance

s 

assumed 

.02

8 

.86

6 

.20

1 
131 .841 .02824 .14056 

-

.24981

- 

.3062

9 

Equal 

variance

s not 

assumed 

  
.20

2 

47.57

2 
.841 .02824 .13984 

-

.25298

- 

.3094

7 
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كما يتضح من الجدول  32والذكور  923االناث  133عدد أفراد العينة  (10يتضح من الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. 

أن مستوى  حيث 0.05يمة غير دالة عند مستوى الداللة وهي ق t = 0.201( أن قيمة 11يتضح من الجدول )

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين محور التخطيط  0.05وهي قيمة أكبر من  841.الداللة 

 (1لقياس مخرجات التعلم والتوع، أي رفض الفرضية )

 

 (12جدول رقم )

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

y .093 133 .007 .975 133 .014 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

الختبار كلمنجروف سمرنوف وهي أقل من مستوى الداللة  sig =0.007( نجد قيمة 12من الجدول )  

وزيع طبيعي بذلك نلجأ إلى استخدام ( ال تتوزع ت yمما يدل على أن بيانات المحور الثالث ) 0.05

 .   4و   3و   2واالس للتحقق من الفرضيات  –كروكسكال 

 (13جدول )

Ranks 

 الدرجة 

 N العمية

Mean 

Rank 

y 79.38 8 معيد 

 63.10 21 محاضر

أستاذ 

 مساعد
84 67.74 

أستاذ 

 مشارك 
18 62.19 

 70.75 2 أستاذ

Total 133  
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 (14جدول )

Test Statisticsa,b 

 y 

Chi-Square 1.379 

df 4 

Asymp. 

Sig. 
.848 

a. Kruskal Wallis 

Test 

b. Grouping 

Variable: العلمية الدرجة 

 

، أستاذ مساعد 63.10ومحاضر  79.38متوسط الرتب لكل درجة علمية معيد ( 13يتضح من الجدول )

 Chi-Square( أن قيمة  14ما يتضح من الجدول )، ك70.75وأستاذ  62.19، أستاذ مشارك 67.74

 وهي قيمة غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود  0.05وهي قيمة أكبر من    sig =.848و  1.379تساوي 

والدرجة العلمية ألعضاء هيئة  التعلم(فروق دالة احصائية بين المحور الثالث )واقع قياس مخرجات 

 التدريس.

 (15جدول )

Ranks 

ةخبر   التعلم استخدام 

 N :االلكتروني

Mean 

Rank 

y 1-5 63 62.92 

6 -10 48 74.78 

11 -15 13 72.35 

 46.33 9 فما فوق 16

Total 133  

 

 (16جدول )

Test Statisticsa,b 

 y 

Chi-Square 5.537 

df 3 

Asymp. 

Sig. 
.136 
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a. Kruskal Wallis 

Test 

b. Grouping 

Variable: استخدام خبرة 

 : االلكتروني التعلم

 

(  متوسط الرتب لكل فئة من فئات خبرة أعضاء هيئة التدريس الستخدام التعلم 15يتضح من الجدول )

(  منوسط 10- 6وسنوات الخبرة من )   62.92( متوسط الرتبة  5 - 1االلكتروني   سنوات الخبرة من )

فما فوق (  متوسط   16و الخبرة  ) من  72.35الرتبة  (  متوسط15 - 11، سنوات الخبرة  ) 74.78الرتبة 

وهي  sig =.136و   5.537تساوي  Chi-Square( أن قيمة  16، كما يتضح من الجدول ) 46.33الرتبة 

وهي قيمة غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث  0.05قيمة أكبر من 

 3لم ( وخبرة استخدام التعلم االلكتروني. لذلك نرفض الفرضية )واقع قياس مخرجات التع

 

 (17جدول )

Ranks 

التخص 

 N ص

Mean 

Rank 

y 68.46 108 نظري 

 58.50 23 عملي 

 85.75 2 أخرى

Total 133  

 

 (18جدول )

Test Statisticsa,b 

 y 

Chi-Square 1.759 

df 2 

Asymp. 

Sig. 
.415 

a. Kruskal Wallis 

Test 

b. Grouping 

Variable: التخصص 

 

 متوسط الرتبةعملي  10- 6 الرتبة .متوسط  نظري تخصصالرتب لكل  ( متوسط17يتضح من الجدول )

 ، 85.75الرتبة  وسطأخرى مت،  58.50
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وهي قيمة أكبر من  sig = .415و   1.759تساوي  Chi-Squareقيمة ( أن 18كما يتضح من الجدول ) 

ي قيمة غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث )واقع قياس وه 0.05

 4. لذلك نرفض الفرضية والتخصصمخرجات التعلم ( 

 

 (19جدول )

Correlations 

 y x1 x2 

Kendall's 

tau_b 

y Correlation 

Coefficient 
1.000 .108 .545** 

Sig. (2-tailed) . .114 .000 

N 133 133 133 

x1 Correlation 

Coefficient 
.108 1.000 .255** 

Sig. (2-tailed) .114 . .000 

N 133 133 133 

x2 Correlation 

Coefficient 
.545** .255** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

( تم استخدام اختبار كاندال لمعرفة قوة ونوع العالقة بين متغيرات الدراسة من الجدول معامل 19الجدول )

وعالقة طردية دالة احصائياً ومستوى  255.**يساوي  2xوالمحور الثاني   1xاالرتباط بين المحور األول 

وهي  108.تساوي   yو المحور الثالث  1xعامل االرتباط بين لكنها عالقة ضعيفة، م sig  = 0.000الداللة 

وهي أكبر من مستوى الداللة  sig = .114عالقة ضعيفة جدا غير دالة احصائيا حيث أن مستوى الداللة 

وهي عالقة طردية متوسطة دالة   545.**، معامل االرتباط بين المحور الثاني والثالث تساوي  10.0

. مما سبق نستنتج: رفض  0.01وهو أقل من مستوى الداللة  sig = 0.000الداللة  إحصائيا حيث أن مستوى

القائل توجد فروق دالة احصائية بين المحور األول ) تخطيط المؤسسة التعليمية( والمحور الثالث   5الفرض 

 )واقع قباي مخرجات التعلم( 

 التعلم(لقياس مخرجات  )التخطيطني القائل توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثا 6قبول الفرض 

  التعلم(قياس مخرجات  )واقعوالمحور الثالث 

 نستخدم تحليل االنحدار   yعلى المحور الثالث    2xلتحديد مدي تأثير المحور الثاني 
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 (20جدول )

Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .677a .459 .454 .66029 

a. Predictors: (Constant), x2 

وهذا يدل   0.4592R =ارتباط قوي ومعامل التحديد   R = 0.677يوضح معامل االرتباط ( 20)الجدول 

تخطيط أعضاء هيئة التدريس  2تقريبا على  المحور  %50على أن واقع قياس المخرجات يعتمد بنسبة 

 االخرى تقسر عن طريق عوامل أخرى.  %50لكترونية أما ال لقياس المخرجات لالختبارات اإل

 (21جدول )

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 48.377 1 48.377 110.961 .000b 

Residual 57.113 131 .436   

Total 105.490 132    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x2 

 

أقل من  b.000مستوى الداللة  110.961( تحليل تباين خط االنحدار قيمة اختبار تحليل التباين 21جدول )

 فإن خط االنحدار يناسب البيانات.  فبالتالي   0.05مستوى المعنوية 

  (22جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
.165 .322  .513 .609 

x2 .897 .085 .677 10.534 .000 

a. Dependent Variable: y 
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تخطيط اعضاء  2xبالنسبة للمتغير المستقل  sig = 0.000و  t=10.53   نجد أن قيمة ( 22من الجدول )

  (22)الجدول  يلي مننبي نموذج االنحدار كما ( 21( و )20) نتائج جدولعلى هيئة التدريس وبناًء 

 2.897x0.165+0y = 

 الدراسة تساؤل على اإلجابة السابقة النتائج خالل من يمكن

تخطيط  أن يتضح قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية؟  حيث على المؤثرة العوامل ما) األساسي

جات هي أهم العوامل المؤثرة على قياس مخرجات تعلم أعضاء هيئة التدريس لعملية قياس المخر

 الدراسة وهو يمثل متغيرا هاما.  االختبارات االلكترونية من بين متغيرات

 

 النتائج والتوصيات والمقترحات: 

 نتائج الدراسة: 

 ثقياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية؟  حي على المؤثرة العوامل مااجابة السؤال الرئيسي: 

تخطيط أعضاء هيئة التدريس لعملية قياس المخرجات هي أهم العوامل المؤثرة على قياس  أن يتضح

 50مخرجات تعلم االختبارات االلكترونية من بين متغيرات الدراسة وهو يمثل متغيرا هاما إذ بلغت نسبته 

%. 

 االلكترونية بجامعةارات إلى أي مدى تم التخطيط لقياس مخرجات التعلم لالختب: الفرعياجابة السؤال 

 الملك خالد؟

من أعضاء هيئة التدريس خطط لوضع اختبار االلكتروني يتم فيه طرح أسئلة كافية للموائمة  % 90أكثر من 

وأسئلة توائم االوزان النسبية لكل موضوع للمقرر، وأسئلة  بين مخرجات التعلم واستراتيجيات التدريس،

ووضع أسئلة متنوعة. نجد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يخططون  طبيقيةتوازن بين الجوانب النظرية والت

 بنسبة كبيرة لقياس مخرجات التعلم.  

 فرضيات الدراسة: 

حيث أن   0.05وهي قيمة غير دالة عند مستوى الداللة  t = 0.201أن قيمة  (1تم رفض الفرضية ) -

وجود فروق ذات داللة احصائية بين مما يعني عدم  0.05وهي قيمة أكبر من  841.مستوى الداللة 

 محور التخطيط لقياس مخرجات التعلم والتوع. 

 0.05وهي قيمة أكبر من    sig =.848و  1.379تساوي  Chi-Square( قيمة  2رفض الفرضية ) -

وهي قيمة غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث )واقع قياس 

 . م ( والدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريسمخرجات التعل
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وهي قيمة  0.05وهي قيمة أكبر من  sig =.136و   5.537تساوي  Chi-Squareقيمة  ( 3فرضية ) -

غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث )واقع قياس مخرجات 

 . 3لك نرفض الفرضية التعلم ( وخبرة استخدام التعلم االلكتروني. لذ

وهي قيمة  0.05وهي قيمة أكبر من  sig = .415و   1.759تساوي  Chi-Square( قيمة  4فرضية ) -

غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث )واقع قياس مخرجات 

 . 4. لذلك نرفض الفرضية والتخصصالتعلم ( 

وهي عالقة  108.تساوي  yو المحور الثالث  1xبين المحور األول ( معامل االرتباط 5الفرض ) -

وهي أكبر من مستوى الداللة  sig = .114ضعيفة جدا غير دالة احصائيا حيث أن مستوى الداللة 

المؤسسة  )تخطيطالقائل توجد فروق دالة احصائية بين المحور األول  5، رفض الفرض 0.01

 اقع قباي مخرجات التعلم( التعليمية( والمحور الثالث )و

 

وهي عالقة طردية متوسطة دالة إحصائيا  545.**معامل االرتباط بين المحور الثاني والثالث تساوي  -

القائل  6. قبول الفرض  0.01وهو أقل من مستوى الداللة  sig = 0.000حيث أن مستوى الداللة 

 )واقعوالمحور الثالث  التعلم(اس مخرجات لقي )التخطيطتوجد فروق دالة احصائية بين المحور الثاني 

  التعلم(قياس مخرجات 

 التوصيات: 

هيئة  ألعضاءنوصي بتكثيف التخطيط لعملية قياس المخرجات وذلك بتكثيف الدورات التدريبية  -

 التدريس   

 وضع بنوك اسئلة محكمه لكل مقرر وبرنامج التدريب على وضع االسئلة بمختلف اشكالها وحسب مخرجات

 تعلم كل مفردة من مفردات المقرر. 

 وضع الية لتقييم المقررات العملية الكترونيا.  -

 ساعة.  90التقليل من زمن اتاحة االختبار االلكتروني اال تتجاوز المدة  -

 الحد من عدد المحاوالت لالختبار اإللكتروني )أن تكون محاولة واحدة فقط لالختبار(  -

ة التدريس في مجال االختبارات االلكترونية التي تقيس مهارات تكثيف دورات تدريبية ألعضاء هيئ -

 ذوي االحتياجات الخاصة.

 دورات قبل وضع االختبار االلكتروني للتخطيط لوضع االختبار اإللكتروني حسب مخرجات التعلم.  -

ط تقوية نقاط اإلنترنت حول المنطقة جميعا بحيث نتفادى غياب الطلبة بحجة ضعف االنترنت زايدا ضب -

 وقت االختبار بدقة. 
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 لمقترحات: ا

 :دراسات مستقبلية حول إجراءالدراسة  تقترح

تطبيق معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونية على جميع االختبارات التي تطبق في  -

 خالد.  جامعة الملك

 واقع تصميم االختبارات االلكترونية حسب االهمية النسبية لمواضع المقرر  -

 أخرى تؤثر في قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية.   عوامل  -

 لمراجع:ا

 للتعلم الثالث الدولي المؤتمر. بعد عن اإللكتروني التعلم نموذج في حاسمة قضايا(. 0293. )بدر الصالح،  -

 .0293 الرياض بعد، عن والتعليم اإللكتروني

 العالي المعهد اإللكتروني، والتعليم المعرفة إدارة(. 0225. )على محمد وشتوان،. جابر ستار العيساوي، -

  .0225 العمل وسوق العالي للتعليم العربي المؤتمر. مصراته في للصناعة

. المنطقة في التعليم إشكاليات معالجة في اإللكتروني التعليم نظم دور(. 0221) فخري حمد الهياجنة، -

 التصدي: افريقيا وشمال األوسط الشرق مدن في والشباب األطفال مؤتمر المدن، إلنماء العربي المعهد

         .التحديات. التعليم لتحديات

 جامعة – لكلية التربية العلمية المجلة الرقمي، التعلم عناصر إنتاج مهارات تنمية في االلكترونية -

     . م0291 يونيو السادس، العدد والثالثون، الخامس المجلد ،اسيوط

 في مقدمة عمل ورقة. الزيتونة جامعة. اإللكتروني والتعليم المعرفة إدارة(. 0224. )أحمد أسامة الروسان، -

    .0224، العربي العالم في المعرفة إدارة الرابع الدولي العلمي المؤتمر

 جامعة يالتعليم المنصات عبر الفوري االلكتروني الدعم نمط فاعلية(. 0291) هللا عبد هيفاء الغامدي، -

 (يناير 9) العدد ،(٩١المجلد ) مجمع، مجلة. السعودية العربية بالمملكة المجمعة

. االلكتروني للتعليم حقيقية بيئة لبناء المعرفة إدارة اقتراح(.  م0295. ) عالء والحمامي، عماد سرحان، -

       . م0295 ،0.العدد ،09 المجلد المنارة

 درجة رفع في التعليمية العملية العلمية في الطالب مشاركة ضبط أثر(.  م0229) يوسف رجاء شاهين، -

   .التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من التعلم مخرجات وجودة العلمي التحصيل
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 الجامعات في التعلم مخرجات جودة(.   م0292. ) محمد الحميد، وعبد أحمد، وحجازي، أسامة، عارف، -

 في العلمي البحث مجلة ،0232 رؤية وفق السعودي العمل سوق متطلبات تلبية في ودورها السعودية

   .   (749 – 624) ص.م0292 عشر التاسع العدد. التربية

  عنه ومقدمة ومراحله وأهميته وأهدافه التخطيط مفهوم ادارية، مهارات تصنيف/  نجاح خطوة موقع -

  

  االجنبية:المراجع 

Shephard, K. (2008). Higher education for sustainability: seeking affectivelearning 

outcomes. International Journal of Sustainability in Higher Education, 9(1), 87-98. 

  

 المواقع: 

coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-منظمة الصحة العالمية 

2019 
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 قانون التجارة المصري وفقاً ألحكام في المستودعات العامة اإليداعرهن صك 

Mortgage of the instrument of deposit in public warehouses in accordance 

with the provisions of the Egyptian Trade Law 

 هاني حسن عبدربه مشرف الدكتور/

 المملكة العربية السعودية، جامعة الملك خالد ،االعمالكلية ، االستاذ المساعد بقسم القانون

 Email: habdrabo@kku.edu.sa   

 :ملخص البحث

يعتبر رهن البضائع هو الوسيلة المناسبة للحصول على االئتمان الالزم ألصحابها. لكن المشكلة في 

جداً عملية نقل البضائع، وتخزينها، وحراستها، وصيانتها، وهي من مستلزمات الرهن؛ وهذه العمليات مكلفة 

وقد ال يمتلك الدائن المرتهن الوسائل التي تكفل له حيازة سليمة لهذه البضائع خاصةً عند نقل البضاعة من 

 المدين إلى الدائن عند نشأة الدين المضمون ومن الدائن إلى المدين عند انقضاء هذا الدين. 

وك الرهن التي تصدرها لذلك كان البد من العثور على وسيلة قانونية تتفادى ذلك فكانت فكرة صك

المستودعات العامة. وحيث إن رهن صك االيداع محله دائماً منقوالت مادية، ولهذا يشترط النعقاده أن يتم 

نقل البضائع من ذمة المودع الراهن إلى ذمة الدائن المرتهن ليتمكن من حيازتها؛ وال يمكن للمودع رهن 

 ع احتفاظه بصك االيداع، إلى الدائن المرتهن.  البضاعة إال إذا قام بتظهير صك الرهن وحده، م

ويقوم صك الرهن بدور حيوي عند التنفيذ على البضاعة، أو تداولها بالتظهير، لكونه قد جمع في 

 طبيعته المختلفة بين نوعين من القواعد: قواعد الرهن من ناحية، وقواعد قانون الصرف من ناحية أخري. 

ثله مثل الرهن الحيازي إما بصفة تبعية، أو بصفة أصلية. فقد كما ان انقضاء الرهن التجاري م

ينقضي الرهن التجاري تبعاً النقضاء الدين. ألنه حق عيني تبعي يتقرر لضمان التزام أصلي ويتبعه في 

 وجوده وعدمه. وينقضي الرهن بصفة أصلية، إذا زال وحده دون أن ينقضي الدين. 

 

شروط إنشاء رهن ، حيازة صك اإليداع، خصائص صك الرهن، داعرهن صك اإلي مفهوم :الدالة الكلمات

 انقضاء رهن صك االيداع.، آثار رهن صك اإليداع، تظهير صك الرهن، حجية صك الرهن، صك اإليداع

 

http://www.ajrsp.com/
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Mortgage of the instrument of deposit in public warehouses in accordance 

with the provisions of the Egyptian Trade Law 

 

Abstract: 

Mortgaging the goods is the appropriate method of obtaining the necessary credit 

for their owners. But the problem is in the process of transporting, storing, 

guarding, and maintaining goods, which is a requirement of the mortgage. These 

operations are very costly and the mortgagee creditor may not have the means to 

ensure his proper possession of these goods, especially when transferring the 

goods from the debtor to the creditor upon the origin of the secured debt and from 

the creditor to the debtor upon the expiration of this debt. Therefore, it was 

necessary to find a legal way to avoid this, and that was the idea of mortgage 

instruments issued by public warehouses.  

Whereas, the mortgage of the instrument of deposit is always replaced by material 

movables, and for this to convene it is a condition that the goods be transferred 

from the custody of the current depositor to that of the mortgagee in order to be 

able to possess them; The depositor cannot mortgage the goods unless he endorses 

the mortgage instrument alone, while keeping the deposit deed, to the mortgagee. 

The pledge deed plays a vital role when executing the goods, or trading them by 

endorsement, because it has combined in its different nature between two types of 

rules: mortgage rules on the one hand, and exchange law rules on the other hand.  

The expiration of a commercial mortgage is like the same as a pledge, either in 

consequence or in principal. Depending on the expiration of the debt, a 

commercial mortgage may lapse. Because it is a subordinate right in kind that is 

decided to guarantee an original commitment and is followed in its presence and 

absence. The mortgage lapses in the original form, if it is removed on its own 

without the debt being extinguished. 

http://www.ajrsp.com/
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Keywords: The concept of mortgaging the depository instrument, Possession of 

the instrument of deposit, Characteristics of the mortgage instrument, Conditions 

for creating a mortgage for the depository instrument, Authentic mortgage deed, 

Endorsement of the mortgage deed, Effects of pledging the depository instrument, 

The expiry of the pledge of the depository instrument. 

 

 المـقـدمـة

رهن البضائع لم يكن ذا أهمية خاصة حتى قامت الثورة الصناعية، فزاد اإلنتاج زيادة ضخمة عن 

االئتمان  إلىرؤوس أموال، وعلى األخص  إلىحاجة االستهالك، وفي ذات الوقت احتاج المنتجون 

على سبة للحصول المصرفي، فكان من الطبيعي أن يكون رهن هذه البضائع هو الوسيلة الطبيعية المنا

الالزم ألصحابها. ولكن المشكلة كانت في عمليات النقل التي يستلزمها الرهن. فقد كان يجب أن  االئتمان

المدين عند انقضاء  إلىالدائن عند نشأة الدين، ومرة أخري من الدائن  إلىتنتقل هذه البضائع مرة من المدين 

 ( 1) الدين.هذا 

خزينها وحراستها وصيانتها من األمور المكلفة جداً، والتي قد تصل وتعتبر عمليات نقل البضائع وت

مبالغ طائلة قد تدنو من قيمة الدين المضمون، وكثيراً ال يمتلك الدائن المرتهن الوسائل التي تكفل له  إلى

الدين  دائن عند نشأةال إلىحيازة سليمة لهذه البضائع، وخاصةً أن عقد الرهن يستلزم نقل البضاعة من المدين 

صكوك الرهن التي فكانت فكرة  على وسيلة قانونية لتفادي كل ذلكولذلك، كان البد من العثور  .المضمون

تتيح للتجار بعد هذه الفكرة ومما ال شك فيه أن . (Bonded warehouses)العامة المستودعات تصدرها 

 ولقد نظم. (2) لنقل البضائع رهنها ضماناً لقروضهم دون الحاجةمكانية التصرف فيها بحفظ بضائعهم إ

في المستودعات  اإليداع(، و121-111في الفصل الثالث في المواد من ) المشرع المصري الرهن التجاري

 .(4) التجارةمن قانون من الباب الثاني ( 141 وحتى 131المواد من ) في الفصل الرابع في (3) العامة

 

 

                                                           
م "، دار المطبوعات 1111لسنة  11وفقا ألحكام القانون رقم  –" العقود والعمليات التجارية البارودي:أ.د. علي  1

 . 121 ص، 2111الجامعية، طبعة 
-االجتماعيةشمسان:" عقد ايداع البضائع في المخازن العامة " بحث منشور في مجلة الدراسات  عبد هللا عبد الرحمند.  2

 .332-311، ص 2114، سنة 11، ع1، مج اليمن

      .http://search.mandumah.com/ record/28694الرابط:                                               
" عقد يتعهد بمقتضاه بأنه:قانون التجارة المستودع العام  ( من131عرف المشرع المصري في الفقرة األولي من المادة) 3

مستثمر المستودع بتسليم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول اليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضي الصكوك 

 التي تمثلها". 
 م.1111نة لس 11القانون التجاري رقم  4
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 أهمية دراسة الموضوع:

من أشكال االئتمان بالنسبة للتاجر بل من أهم الدعائم االساسية في حياته  حيث إن الرهن يعد شكال

التجارية، وكما هو معلوم فإن الرهن يعتبر نوعاً من التأمينات التي تتقرر من أجل ضمان أن يقوم المدين 

جل للوفاء ين األ، كما أنه يحجم عن منح المد؛ السيما وأن الدائن يحجم عن مد يد العون للمدين(5) بدينهبالوفاء 

 . (6) األجلثق من حصوله على حقه عند حلول بدينه إن لم يستو

ولذلك، فإن للرهن دور مهم في المعامالت التجارية، وخاصة أن الدائن يخشى إفالس مدينه مما 

يعرضه لمزاحمة غيره من دائن التاجر المفلس؛ وهذا ما يدفعه ألن يطلب من مدينه رهناً لمصلحته يسمح له 

 .(7) االخريينستيفاء حقه من ثمن الشيء المرهون قبل الدائنين با

لرهن الحيازي بأنه:" عقد به عرف ا لكنه التجاري الرهنالمشرع التجاري لم يعرف أن  الواقعو

يرتب  أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئاً  إلىالدائن أو  إليهأو على غيره، أن يسلم  عليهيلتزم شخص ضماناً لدين 

 .(8) ".ن حقاً عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدينللدائ عليه

 إلى، أو الدائن المرتهن إلىهو قيام المدين بتسليم الشيء محل الرهن ، إذن  الحيازي فمناط الرهن 

 ألحكام إلىفأنه يخضع بالتاً منقوالت )العدل(. ولما كان الرهن التجاري محله دائمأجنبي يعينه المتعاقدان

 إلىأن يتم نقل البضائع من ذمة الراهن التجاري الرهن عقد وهذا يعني أنه يشترط النعقاد  زي.الرهن الحيا

  .(9) حيازتهاذمة الدائن المرتهن ليتمكن من 

 في المستودعات العامة تتباين بشأنه بعض األحكام بينه وبين اإليداعبيد أن موضوع رهن صك 

خاصة أن يتشابه مع الرهن التجاري في  ذا الموضوعدراسة ه إلىلذلك اتجه تفكري الرهن التجاري. 

ومن ناحية  ، هذا من ناحية.(10) الغيرشخص من  إليهضرورة نقل الحيازة كل ما في األمر أن المودع 

صك يقوم بتظهير فإنه أخري، يتباين مع الرهن التجاري في حالة إذا ما أراد المودع أن يرهن البضاعة 

يجوز  وفي هذه الحالة ؛الدال على ملكية البضاعة اإليداع ويحتفظ بصك نالدائن المرته إلىالرهن فقط 

على الرغم من حيازة  ،اإليداعللمودع مالك البضاعة الحق في التصرف فيها بالبيع عن طريق تظهير صك 

 .  (11) العامأو سحب البضاعة متى شاء من المستودع  ،ضاعة لدي مستثمر المستودعالب

                                                           
(5)  Dania KEE  NAN, AND ,Sarah Riches:" Business Law" 8th adition, p.85(2007)  

(6) L.S. SEALY. AND, R,J.A.HOOL EY:"COMMERCAL LAW" 4th adition, 2009, p1123.  
الشبكة  علىنشور بحث م "التنظيم القانوني لعقد الرهن وفق قانون التجارة السوري الجديد" د. محمد سامر عاشور:7

     رابط-متخصصةموسوعة قانونية –موقع الموسوعة العربية  علىالعنكبوتية 

Arab-ency-com/law/detail/ 163686.    
 ( من القانون المدني المصري.1111المادة ) 8
 .  3أ.د. رضا عبيد، المرجع السابق، ص  9

االول النظرية  المجلد-التجاريةاالول النظرية العامة والعقود  الجزء –" كتاب أصول القانون التجاري الزيني:أ.د. علي  10

 .   5-3ص  ،1131العامة وعقد البيع"، طبعة المطبعة االميرية ببوالق سنة 
 .151، ص 2111أ.د. علي البارودي، المرجع السابق، ط 11

 . 31، بند 42هضة العربية، ص ، دار الن1114أ.د. محمود سمير الشرقاوي:" القانون التجاري " الجزء الثاني، ط    

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  الث والعشروناث والنشر العلمي | اإلصدار الثالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                 72  

 

ISSN: 2706-6495 

 
دراسة وخاصة أن المشرع قرر أنه لحامل  إلىبالتظهير التأميني يحتاج  الرهنكما أن تداول صك 

. بمعني أنه إذا أرد المودع رهن (12) المودعةحق رهن على البضاعة  اإليداعصك الرهن دون إيصال 

الدائن المرتهن، وعندئذ فقط ينشأ صك  إلى، ويقوم بتظهير صك الرهن اإليداعبإيصال البضاعة فإنه يحتفظ 

 ( بشكل مستقل.     Le Warrant)الرهن 

    

 منهجية الدراسة:

 واإليداع فيتستند هذه الدراسة على المنهج التحليلي االستقرائي ألحكام كل من الرهن التجاري، 

المستودعات العامة، مع استعراض اآلراء الفقهية والقرارات القضائية في العديد من مواضيع هذه الدراسة 

  كلما تطلب األمر ذلك.  

  مشكلة الدراسة:

 مشكلة الدراسة تتلخص في االجابة على العديد من المسائل أوردها بما يلي:

 والرهن التجاري بشكل عام؟  اإليداعما هي نقاط االتفاق واالختالف القانوني بين رهن صك  -1

 ؟ اإليداعما هي الطبيعة القانونية لمفهوم الحيازة في رهن صك  -2

 ئع؟كيف يتم تظهير صك رهن البضا  -3

 الرهن؟كيف يتم التنفيذ على البضاعة محل   -4

 اإليداع؟وماهي حاالت انقضاء رهن صك  -5

 خطة البحث:

 واإليداع فينصوص أحكام قانون التجارة وخاصة المواد التي تناولت الرهن التجاري،  إلىبالنظر 

دعات العامة، في المستو اإليداعالمستودعات العامة، نجد أنها قد وضعت قواعد تعالج مسالة رهن صك 

 ستنصب دراستنا على هذا الموضوع. إلىوبالت

 :إلىوقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يشتمل على أربعة مباحث وخاتمة وذلك على النحو الت 

 في المستودعات العامة. اإليداعمفهوم وانشاء رهن صك  االول:المبحث  

 في المستودعات العامة رهن اإليداعالمبحث الثاني: تداول صك 

 في المستودعات العامة. اإليداعثار القانونية المترتبة على رهن صك المبحث الثالث: اآل

 في المستودعات العامة. اإليداعالمبحث الرابع: انقضاء رهن صك 

 البحث، مع بيان أهم النتائج والتوصيات.   احتواهففيها خالصة موجزة لما  الخاتمة:

 

 

                                                                                                                                                                      
العقود التجارية:" الرهن الذي يتخذ شكل االيداع في المخازن  عن-القانونيةمدونة الناجم ويب -يراجع أيضا: مقالة     

 .www. Najem web. Com/2016/blog post 86.htmlالعامة" رابط المقالة 
 تجاري. (141المادة ) 12
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 اإليداعمفهوم وانشاء رهن صك 

 مستودعات العامةفي ال

فينبغي أن نبين إنشائه؛ ومن  ، وحيث إنه عقداإليداعنتناول خالل هذا البحث دراسة مفهوم رهن صك 

في  اإليداععدة مطالب: االول: نتناول فيه مفهوم وخصائص رهن صك  إلىنقسم هذا المبحث  ثم

 في المستودعات العامة. اعاإليدالمستودعات العامة، وفي المطلب الثاني: نتعرض فيه إلنشاء رهن صك 

  

 المطلب االول

 اإليداعمفهوم وخصائص رهن صك 

 في المستودعات العامة

 اإليداع:أوال: مفهوم رهن صك 

 تعريف عقد الرهن: -1

ذكرنا سالفاً أن المشرع لم يعرف الرهن التجاري لكنه عرف الرهن الحيازي بأنه:" عقد به يلتزم 

 عليهأجنبي يعينه المتعاقدان، شيئاً يرتب  إلىالدائن أو  إليهأن يسلم أو على غيره،  عليهشخص ضماناً لدين 

نظم المشرع المصري آنفاً أن وضحنا  كما .(13)للدائن حقاً عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين"

في الفصل  في المستودعات العامة اإليداع(، و121-111الرهن التجاري في الفصل الثالث في المواد من )

  م.1111لسنة  11رقم  من الباب الثاني من قانون التجارة ،(141 وحتى 131لرابع في المواد من )ا

ا أحكام الرهن الحيازي الذي يقع على المنقوالت فقط سواء إليهقد عالج المشرع في المواد المشار لو

القواعد العامة في القانون  لىإالمادية منها أو المعنوية قاصداً بذلك ترك الرهن التأميني أو الحيازي العقاري 

بالنسبة  رر على منقول ضماناً لدين تجاريا تسري فقط على كل رهن يتقإليهالمدني؛ كما أن المواد المشار 

على أن تنظيم أحكام رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة، أو التنفيذ المشرع . كما أكد (14) للمدين

  .(15) التجاريفي شأن الرهن  عليهاالمواد المنصوص ، وفاء للدين يكون من خالل عليها

 صك الرهن:في حيازة الماهية  -2

الدائن  إلىذكرنا آنفاً أن مناط الرهن الحيازي إذن هو قيام المدين بتسليم البضائع محل الرهن 

ال الحيازة أو على غيره. وتختلف كيفية انتق عليهأجنبي يعينه المتعاقدان، وذلك ضماناً لدين  إلىالمرتهن، أو 

 في المنقوالت المادية عنها في المنقوالت المعنوية، ففي األولي ال يخرج المنقول من أن يكون معيناً بالذات،

                                                           
 من هذا البحث   2يراجع بند  13
نظرية االعمال التجارية والتاجر "،  االول،الجزء  –:" الوسيط في شرح قانون التجارة المصري أ.د. سميحة القليوبي 14

 .315، دار النهضة العربية ص 2112طبعة 
 ( من قانون التجارة المصري 135/3المادة ) 15
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د أو بطريق التخلية بين المرتهن وبين المنقول المعين إلىأو معيناً بالنوع ويكون التسليم في األول بالمناولة ب 

.  وقد تحصل انتقال الحيازة في (16) افرازهد النتقال الحيازة أن يتم بذاته. أما المنقول المعين بالنوع فالب

المنقوالت المادية بطريقة حكمية وذلك إذا كان المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن قبل الرهن، كما لو 

ه كان المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن على سبيل الوديعة؛ فإذا اقترض المودع من المودع لدي

بضمان المال الذي في حيازته، فإن تسليم المال المرهون يكون حكماً أي بتغير صفة الحائز من مودع لديه 

المرتهن بالحيازة الرمزية كما في رهن  إلىأما المنقوالت المعنوية فتنتقل حيازتها  .(17) مرتهندائن  إلى

 .(18) اإلسميةالمستندات 

(تتضمن التزاماً على عاتق المدين بسداد Warrantماني)أن الرهون التي تتم بسند ائت إلىونخلص 

مبلغ الدين وفوائده في الميعاد المحدد وهذا السند يمثل في نفس الوقت منقوالت من نوع معين ويعطي لحائزه 

 .(19) الدينرهناً حيازياً على هذه المنقوالت ضماناً لسداد هذا 

 

ال  إلىة التي ال تتضمن عناصر تعيين ذاتية، وبالتوحيث إن البضائع تدخل في طائفة المنقوالت المادي

حيث أجنبي يعينه المتعاقدان؛ و إلىأو  ،الدائن المرتهن إلىيمكن أن يتم رهنها إال بنقل حيازتها من الراهن 

قبل أن يعينه الراهن  لحفظ البضاعة إليهرورة االلتجاء المستودع العام هو ذلك االجنبي الذي تعينه ضإن 

يازتها فيكفيهما حينئذ أن يخطره المدين الراهن والدائن المرتهن بحق هذا االخير فيقيده والمرتهن لح

 ،إليهالمستودع العام في السجل الخاص لذلك، فيتمكن ذوو المصلحة بالرجوع 

ليعلم بما يشغل البضاعة من حقوق. وتتم حيازة البضاعة المرهونة عن طريق حيازة الصك وتنتقل بانتقاله،  

 .(20) رمزيةن هذه الحيازة تسمي حيازة ولذا فا

                                                           
، جامعة بغداد كلية القانون، دكتوراهطروحة د. سهام عبد الرازق:" فكرة المنقول دون حيازة والحماية القانونية له"، ا 16

 .  32ص م،2111سنة 
 .112م، ص1111" قانون المعامالت التجارية "، دار النهضة العربية، بريري:أ.د. محمود مختار   17

 .1121:" مرجع سابق، ص عبد الرحيم؛ أ.د. ثروت 5أ.د. علي الزيني، مرجع سابق، ص   -

م، مطبعة 1113، سنة 1دراسة مع مجموعة التشريعات العربية، ط البيع،عقد  د. كمال ثروت الونداوي: شرح أحكام -

 . 135، 131دار السالم ببغداد ص 

م، الكويت دار 1115، سنة1دراسة مقارنة"، ط –د. عباس حسن الصراف:" شرح عقد البيع في القانون الكويتي   -

 . 442-441، ص 111البحوث العلمية فقرة 

التجارية"، دار  العقود-المتجر-التجاريةاالعمال  االول:الجزء -يط في شرح القانون التجاريأ.د. عزيز العكيلي: الوس -

 . 211، ص 2111الثقافة والنشر والتوزيع، ط 
 . 111-111، ص 2111الشواربي:" اإللتزامات والعقود التجارية"، ط عبد الحميدد.  18

م، مجلة نقابة 1111لسنة  12نون التجارة االردني رقم " أحكام وقواعد الرهن التجاري في قاالشريف:د. عصام لطفي  -

 .  3314-3351، ص 45م، س 1111، لسنة 1المحامين االردنية، عمان، العدد 
 .  151ص سابق،د. سهام عبد الرازق، مرجع  19

- M.PLANIOL,ELEMENT DE, "DROIT CIVIL FRANCAIS".T.2.NO.3156. 
 . 151أ.د. علي البارودي، مرجع سابق، ص  20

 . 311، ص 1111، سنة 1أ. د. ناصف الياس:" الكامل في قانون التجارة"، ط  -

 . 521، ص 1111:" عقود الوكاالت والسمسرة والرهن التجاري"، دار النهضة العربية، سنة أ. د. سميحة القليوبي -
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وهذه الحيازة قد أسهمت بشكل كبير في تجنب األضرار الناجمة عن نزع الحيازة من المدين، فقد ال 

استنفاذ القوة االئتمانية  عليهيملك الدائن المخازن الكافية لحفظ تلك البضاعة، وأن نقل الحيازة للدائن يترتب 

وهذه القوة االئتمانية تظهر حينما يتم تداول ؛ (21) ثانيةستطيع المدين أن يرهنها مرة للبضائع المرهونة، إذ  ال ي

رهن فإذا أراد المودع أن ي. (22) المستودعصك رهن البضائع بالتظهير أو بالمناولة بعد قيده بسجالت 

ويحتفظ بصك الدائن المرتهن،  إلىفيقوم بتظهير صك الرهن  بين الصكين،فالبد له من أن يفصل  البضاعة،

، فتكون البضاعة الممثلة في صك الرهن مرهونة لحامل الصك، ضمانا للوفاء بالمبلغ المحدد به، اإليداع

ول عنصر من عناصر خلق صك الرهن ولذا فإن التظهير األ وعندئذ فقط ينشأ صك الرهن بشكل مستقل.

وهذا يعني أن صك  عناصر وجوده؛ه اكتمال ألنه ينقل حيازته للدائن المرتهن، وليس تظهيراً لصك سبق ل

نقل الحيازة شرطاً من شروط صحة  الرهن ال يعد موجودا قبل التظهير األول، وإنما يتم به هذا الوجود ألن

 .(23) الغيرولسريانه على الصك رهن 

في  اإليداع بصكبأنه:" وثيقة تسمح برهن البضاعة، وتكون ملحقة  اإليداعرهن ويمكن تعريف صك 

وهذا الصك يعطي بمقتضاها المدين  مومية، ويكون قابل للتداول بالطرق التجارية إذا كان ألمره.المخازن الع

الراهن الدائن المرتهن الحق في استيفاء دينه على البضاعة محل صك الرهن، والمودعة لدي مستثمر 

لصك حيازة رمزية، والمشرع حينما جعل حيازة الدائن المرتهن ل، باألفضلية على سائر الدائنين. المستودع

إضعاف  إلىقرر في ذات الوقت مراعاة مصلحته، إذ  قرر حمايته من إهمال وعبث المدين الذي يؤدي 

( من القانون التجاري التزام على مستثمر المستودع أن يؤمن على 131ضمانه وذلك عندما قرر في المادة )

ن التزام مستثمر المستودع بالحفاظ على ( من ذات القانو133البضائع ضد الحريق؛ وأيضا قررت المادة )

 البضاعة محل الرهن وصيانتها. 

تختلف في الرهن  بالنسبة للمدين للراهنأن الطبيعة القانونية للحيازة  إلىولكل ما تقدم، نخلص 

؛ ففي الرهن الحيازي الحيازة تمثل الجانب السلبي ألن سلب الحيازة يؤدي اإليداعالحيازي عن رهن صك 

د المرهون عن التصرفات التي يأتيها الراهن وتضر بالمرتهن كما يجعل الغير على علم بأن المال إبعا إلى

 .   (24) مثقل بحق رهن

البضاعة تحت يد أن بالنسبة للمدين الراهن، وعلى الرغم من  اإليداعبيد أن المشرع عند رهن صك 

 مستثمر المستودع،

                                                           
(21) Gerard, Vivir. Les Precedents, du Warrant Industrial le warrant hotelier le warrant  

petrolier, le warrant stocks, Etudes joseph HAnel commercial, Dalloz.1953.N1,p.300.  
 ( من القانون التجاري المصري.  131،  131المواد)  22
 .  131، ص2111أ.د. علي البارودي، مرجع سابق ، ط   23
العينية والشخصية" الجزء العاشر، طبعة  أ.د. عبدالرزاق السنهوري :" الوسيط في شرح القانون المدني : التأمينات 24

 .111، ص 531، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، ف 1111

، 1151، سنة  2دار النشر للجامعات المصرية، ط -أ.د. سليمان مرقص :" التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد -

 .  312، 311، 352، ص 245ف 

 .  32، ص11عينية االصلية "، الكتاب االول ، ف أ.د. جميل الشرقاوي :" الحقوق ال -
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جاري إذا كان مالك البضاعة الحق في سحب البضاعة ( من القانون الت141أعطي له بموجب المادة ) 

المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق االداء، فإذا لم يكن مستحق األداء جاز له 

سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين، إذا أودع في المستودع مبلغاً كافياً لتغطية الدين وعوائده 

 حلول األجل. حتى

صك  وقام بتظهير، اإليداع بصكوبذلك يستفاد من نص المادة آنفة الذكر أن المدين الراهن إذا احتفظ 

الرهن فقط للدائن المرتهن، فإنه يحتفظ بركني الحيازة المادية والمعنوية والمتمثلة في حق ملكية البضاعة 

 واإلستئثار بها. 

تتفق في كل من الرهن الحيازي،  ة للدائن المرتهنبالنسبأن الطبيعة القانونية للحيازة  إلىكما نخلص 

بركنها المادي يرتب  إليهيجابي ألن انتقالها الحيازي تمثل الحيازة الجانب اإل ؛ ففي الرهناإليداع ورهن صك

المرتهن )النية( في  إلىالتزام باستعمال واستغالل المرهون. أما الركن المعنوي فإن الراهن ينتقل منه  عليه

 حق العيني التبعي على محل الرهن. ترتيب ال

الدائن  إلىوتقتضي القواعد العامة في رهن المنقول ضرورة انتقال الحيازة من المدين الراهن 

أجنبي )عدل(، لسريانه في حق الغير وأن يبقي الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منهما  إلىالمرتهن، أو 

لكن الحيازة بالنسبة لألجنبي )العدل(، عند رهن صك  .جارةنون الت( من قا121/1وذلك وفقا لنص المادة )

، والمتمثلة في االستحواذ على البضاعة، وما يحمل هذا االنتقال (25) بحتة، هي حيازة مادية عرضية اإليداع

شيء ألنه ال  إليهمن التزامه بالمحافظة على الشيء المرهون وصيانته. أما الركن المعنوي فال ينتقل منه 

لمصلحته هو بل يبقي العنصران المعنويان  عليهشيء بنية التملك وال بنية ترتيب حق عيني تبعي يحوز ال

 . (26) والمرتهنلدي كل من الراهن 

بالنسبة للدائن المرتهن تتوافر بركنها المادي، وهي الحيازة  اإليداعولذا، فالحيازة عند رهن صك 

ها المعنوي عندما تكون لديه النية في ترتيب رهن الرمزية، عندما يحصل على صك الرهن؛ وتتوافر بركن

هي حيازة تتفق مع القواعد العامة في رهن المنقول المادي وفقا ألحكام الرهن  إلىعلى المرهون؛ وبالت

 التجاري.

 اإليداع:ثانيا: خصائص رهن صك 

 تابع للدين المضمون: اإليداعرهن صك أن  -1

 المدينللعقد األصلي الذي أنشأ الدين المضمون في ذمة  في حقيقته عقداً تابعاً  اإليداعيعد رهن صك 

؛ وهذا الدين هو الذي يخول للدائن الحق في حيازة صك الرهن، والمطالبة باستيفاء حقه رضاًء في ميعاد (27)

الوفاء، أو أن يطالب ببيع البضائع محل صك الرهن جبراً من أجل استيفاء حقه من ثمن المبيع باألولوية عما 

                                                           
 .  152، ص2111ط  سابق،أ.د. علي البارودي، مرجع  25
 . 31ص السابق،المرجع  عبد الرازق،د. سهام  26

 . 121،  ص2111ط  سابق،أ.د. علي البارودي، مرجع  -
 .11، 3الزيني، مرجع سابق، صفحات  أ.د. علي 27
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 المرتبةين له في إلىن الدائنين العادين، والدائنين أصحاب حق الرهن على ذات البضائع المرهونة، التعداه م

(28) . 

ويترتب على ذلك أنه إذا كان هذا الدين باطال ألي سبب فإن تظهير صك الرهن يكون باطالً، وإذا 

، كالتقادم أو إبراء (30) الوفاء ، أو ما يقوم مقام(29) كالوفاءانقضى الدين المضمون ألي سبب من األسباب، 

. لكن ال يحتج ببطالن تظهير صك الرهن إال بين طرفي (31) الرهنانقضاء صك  عليهالمدين، فإنه يترتب 

 . (32) الدفوعالعالقة االصلية فقط، وال يسري هذا الدفع على حامل الصك حسن النية طبقا لقاعدة تطهير 

 شكلية صك الرهن وبساطة اجراءات رهنه: -2

ميز الرهن التجاري ببساطة االجراءات الالزمة إلنشائه، فال يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن يت

يكون مكتوباً، أو أن يكون الورقة المدون فيها الرهن ثابتة التاريخ؛ ويجوز إثباته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة 

 للغير بكافة طرق االثبات أياً كانت قيمة الدين المضمون.

الوضع يختلف عند إنشاء صك الرهن فيشترط كتابته لصحة الرهن، وعلى جميع التصرفات  بيد أن

القانونية المتعلقة بالحق الثابت فيه؛ والكتابة هنا تعد ركناً شكلياً إلنشاء الحق، ال يوجد إال به؛ وإذا صدر 

حة هذا التظهير أن يكون ويشترط لص .(33)الصك ألمره، في هذه الحالة، فإن تداوله يكون بالتظهير التأميني

موقعاً من المدين الراهن على أن يقترن بتوقيعه بصيغة تفيد الرهن التأميني، كعبارة" للرهن"، أو للضمان، 

 .(34) المعنيأو أي عبارة أخري تفيد هذا 

 ( تجاري، أمراً 131ولي من المادة)للبيانات التي حددتها الفقرة األ وتعتبر)الشكلية( كتابة الصك وفقاً  

ضرورياً لكي يؤدي الصك وظيفته كوسيلة لالئتمان، وهي اسم المودع، ومهنته، وموطنه، ونوع البضاعة، 

وطبيعتها، وكميتها، وغير ذلك من البيانات الالزمة لتعيين ذاتيتها، وقيمتها، واسم المستودع المودعة فيه 

الرسوم والضرائب المستحقة  عليهاالبضاعة، واسم الشركة المؤمنة على المستودع، وما إذا كانت قد دفعت 

حيازة صك الرهن عن طريق التظهير للدائن المرتهن، وهذا  انتقالمن عدمه. ويلزم لنفاذ الرهن على الغير 

ما يميز بساطة تداول صك الرهن؛ وبهذا يأخذ الصك حكم المنقول المادي حيث يندمج الحق الذي يمثله في 

 الصك ذاته.

 منقوالت فقط: على اإليداعيتقرر رهن صك  -3

ال يرد إال على منقوالت، فمحله دائماً منقوالت مادية، يتمثل في البضائع المودعة  اإليداعصك رهن 

 ألحكام الرهن التجاري؛ ولذلك،  إلىفي المستودعات العامة، ويخضع بالت

                                                           
 .  111-115، ص 2111 ، سنة2د التجارية وعمليات البنوك "، مكتبة الشقري، طقرمان:" العقو عبد الرحمنأ.د.  28
 .221د. أيمن سعد سليم:" أسباب انقضاء االلتزام"، دار النهضة العربية، ص 29
 .311المرجع السابق، ص 30
 . 112-111.ص 525، مرجع سابق، بند رقم 11السنهوري:" الوسيط جزء عبد الرزاقأ. د.  31
 .  151م، ص 2111مرجع سابق، طبعة  بارودي،الأ.د. علي  32
أن:" كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان  على( 15نصت المادة ) 33

 ألمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله".   
 . 131، ص 2111أ.د. علي البارودي، مرجع سابق، ط 34
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إال باتباع  وفاء للدين المرهون عليهاال يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ 

 . (35) التجاريفي شأن الرهن  عليهااالحكام المنصوص 

 اإليداع:تجارية رهن صك  -4

لما كان الرهن عقد تبعي، ومن ثم تتحدد صفته التجارية أو المدنية تبعاً لما إذا كان عقد الرهن قد ٌعقد 

رياً متي عقد ضماناً ويعتبر الرهن تجا . (36) طرفيهضماناً لدين مدني أو تجاري، وذلك بصرف النظر عن 

بيد أنه متي كان المدين تاجراً، يفترض أن الرهن  .(37) تاجرينلدين تجاري ولو كان طرفا الرهن غير 

أن يثبت  إلىتجارياً، أي عقد بمناسبة مباشرة أعمال تجارية، وبالتطبيق لنظرية األعمال التجارية بالتبعية 

 .(38) العكس

( 135عندما قرر في المادة ) اإليداعتجارية رهن صك لكن المشرع المصري حسم أي جدل حول 

وفاًء للديون المرهونة إال  عليهاتجاري أنه ال يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ 

 في شأن الرهن التجاري.  عليهابإتباع األحكام المنصوص 

 

 المطلب الثاني

 اإليداعإنشاء رهن صك 

 مةفي المستودعات العا

 

قانونياً، ينشأ بموجبه التزام المدين الراهن برهن البضائع محل  تصرفاً اإليداع صك رهن إنشاء يعتبر 

فيه للدائن المرتهن ضماناً للدين المضمون، ولكي ينشأ هذا االلتزام صحيحاً، يجب أن تتوافر  اإليداعصك 

ين، نتناول في األول: إنشاء رهن فرع إلىولذلك نقسم هذا المطلب  صك.رهن الالشروط الالزمة إلنشاء 

في  اإليداعفي المستودعات العامة؛ أما الفرع الثاني: نخصصه لدراسة حجية رهن صك  اإليداعصك 

 .المستودعات العامة

 

 

 

 

                                                           
 تجاري.  135المادة  الفقرة الثالثة من 35
 . 125، ص 2111ط  سابق،أ.د. علي البارودي، مرجع  36
 . 11ص  السابق،أ.د. علي الزيني، المرجع  37

" مكتبة الحلبي االفالس-التجارية االوراق-المصرفيةالعمليات  –أ.د. هاني دويدار:" القانون التجاري / العقود التجارية  -

 . 115، ص 253، فقرة 2111الحقوقية، بيروت، 

 . ( من القانون التجاري1، و 5/4)المواد يراجع ايضا      
م"، الناشر 1111لسنة  11ألحكام القانون رقم  طبقا-البنوك" العقود التجارية وعمليات أحمد:أ.د. عبد الفضيل محمد  38

 . 11مكتبة الجالء الجديدة بالمنصورة، ص 
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 الفرع االول

 اإليداعإنشاء رهن صك 

 في المستودعات العامة

األركان الموضوعية العامة  اعاإليديجب أن يتوافر في التزام المدين الراهن الناشئ عن رهن صك  

الرضا والمحل والسبب واالهلية(؛ ونظرا لما يتميز به صك  )وهي عموماً التي تلزم التصرفات القانونية 

 إلىالرهن من الشكلية فإنه يجب أن تتوافر فيه البيانات الشكلية التي اشترطها المشرع. هذا باإلضافة 

ولهذا، نقسم هذا الفرع  والبيانات الواجب توافرها في صك الرهن.الشروط الخاصة المتعلقة بالدين المرهون، 

، والغصن الثاني نوضح فيه الشروط اإليداعغصنين: األول: نبين فيه األركان العامة إلنشاء رهن صك  إلى

 .اإليداعرهن صك إلنشاء الخاصة 

 الغصن االول

 اإليداعاألركان العامة إلنشاء رهن صك 

 

 :اإليداعلرهن صك  يةأوال: األركان الموضوع

 ركن الرضا الصحيح: -1

الرهن التجاري على أنه تصرف قانوني  إلىيظهر من نصوص القانون أن المشرع المصري ينظر 

 ".  شخص.( بأنه:" عقد به يلتزم 1111مصدره العقد، فقد عرف الرهن الحيازي في المادة )

عن إرادتين متطابقتين، أي وجود إرادة  فعقد الرهن، إذا، عقد رضائي يكفي في انعقاده تبادل التعبير

رادتين قد الرهن، وأن يكون توافق بين اإلالدائن المرتهن وإرادة الراهن ويصدر التعبير عنهما في ابرام ع

ولذلك يعد الرضا ركناً أساسياً ون. ل، محله بضائع، والدين المضمباتجاه إبرام عقد الرهن الوارد على منقو

ي أن يكون توقيع المدين الراهن بالتظهير عن إرادة حقيقية تعبر عن رغبته في ، أرهن الصكلصحة إنشاء 

. فإذا انعدم رضا المدين الراهن (39) المضمونللدائن المرتهن ضماناً للدين  اإليداعرهن البضائع محل صك 

 . عليهكان تظهيره على صك الرهن باطالً؛ ويقوم دليل على انعدام الرضا أن يثبت تزوير توقيعه 

اً من العيوب، وهي الغلط والتدليس إلىوال يكفي أن يوجد الرضا ولكن يجب أن يكون صحيحاً خ

واإلكراه واالستغالل، فاذا شاب الرضا أي من هذه العيوب كان التزام الراهن في صك الرهن قابالً للبطالن 

صك الدي تربطه عالقة بيد أن هذا البطالن ال يجوز التمسك به إال في مواجهة حامل ال بناء على طلبه.

االول. لكن لو ظهر صك الرهن لشخص حسن النية فال  إليهمباشر مع من يتمسك به، مثل الراهن والمظهر 

 .  (40) يطهرهيجوز للراهن التمسك في مواجهته بالبطالن، ألن التظهير 

                                                           
المفهوم واالثر" بحث منشور في مجلة المحقق الملي للعلوم  –ازة د. منصور حاتم محسن:" رهن المنقول المادي دون حي 39

 .  53، ص 2111العدد االول، السنة التاسعة، سنة  والسياسية،القانونية 
 .   151م، ص 2111مرجع سابق، طبعة  البارودي،أ.د. علي  40
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ية الكاملة، ، وهي األهل(41) الالزمةكما يشترط لصحة الرضا أن يكون طرفي الرهن متمتعين باألهلية 

من التصرفات القانونية الدائرة بين  اإليداعم. ذلك ألن رهن صك عليهأي بالغين سن الرشد غير محجور 

النفع والضرر. إذ  أن المدين الراهن يبغي من وراء رهنه الحصول على قرض، أو أجل، أي ضماناً للوفاء 

 أهلية التصرف.  بالتزامه المضمون. وعلى ذلك يجب أن يتوافر في المدين الراهن

ن موقوفاً على أما إذا كان الراهن صغيرا مميزاً أو من في حكمه من ناقص االهلية، فأن الرهن يكو

إذا كان الراهن ليس مديناً للدائن، وإنما قدم المنقول  لكن .(42) لإلبطالجازة أو قابالً إجازة من له حق اإل

، فأن الرهن بالنسبة له يعد (43) عينياً أن الراهن يعد كفيالً لوفاء بدين المدين، أي  ضماناً -البضائع-لهالمملوك 

عمالً ضاراً ضراراً محضاً، وعلى ذلك يشترط لصحة الرهن أن يكون الراهن بالغاً سن الرشد غير محجور 

، عليهكذلك ال يجوز، وهو قاصر أو محجور . (44) باطالً ، فإذا كان قاصراً أو من في حكمه، وقع رهنه عليه

ماله رهن حيازة ضماناً اللتزام في ذمة غيره، وإن فعل كان الرهن  عليهليه أو وصيه أو القيم أن يرهن و

 .  (45) المحكمةباطالً بطالناً مطلقاً، ولو كان بإذن 

وإذا لم يباشر الكفيل العيني رهن الحيازة بنفسه، بل باشره وكيل عنه، وجب أن يكون الوكالة وكالة 

فال تكفي الوكالة العامة لإلدارة وال الوكالة الخاصة لعمل من أعمال  خاصة لعمل من أعمال التبرع.

التصرف. ولذلك يجب أن يكون التوكيل الخاص الصادر من الكفيل العيني مذكوراً فيه البضائع المراد رهنها 

 التبرعمال والدين الذي يرهن البضائع ضماناً للوفاء به. وإال كان التوكيل باطالً ألن الوكيل يقوم بعمل من أع

(46)   . 

 ركن المحل: -2

، فأن البضاعة المودعة بالمستودع العام هي (47) التعاقد عليهإذا كان المحل هو الشيء الذي ينصب 

( من القانون المدني قد قررت أنه ال يكون محال لرهن 1111ولما كانت المادة ) الرهن. عليهاالتي يرد 

العلني من منقول وعقار". ويستفاد من النص آنف الذكر أنه يشترط  الحيازة إال ما يمكن بيعه استقالالً بالمزاد

في المحل المرهون، وهو محل رهن الحيازة، أن يكون مما يمكن بيعه استقالالً بالمزاد العلني ألن غاية 

                                                           
 قانوناً.وجه يعتد به  علىم الرهن إبرا علىيقصد باألهلية هنا أهلية األداء وهي قدرة وصالحية كل من طرفي الرهن  41

مقارنة في القانون  دراسة-لاللتزامالمؤجر في النظرية العامة  –"مصادر االلتزام سلطان:أ.د. أنور  ذلك:يراجع في 

 . 41، ص 1113"، دار النهضة العربية، بيرت، سنة واللبنانيالمصري 

 . 153ص ، مرجع سابق،11 السنهوري:" الوسيط جزء عبد الرزاقأ. د.  42
 .1أ.د. علي الزيني، مرجع سابق، ص 43
 . 54د. منصور حاتم محسن، مرجع سابق، ص 44
 .111، مرجع سابق، ص 11 السنهوري:" الوسيط جزء عبد الرزاقأ. د.  45
 . 111المرجع السابق، ص  46
 . 131، ص1111د. عصام أنور سليم:" أسس الثقافة القانونية الحق والعقد "، الدار الجامعية، سنة 47

ويري الدكتور عصام أن المحل هو العملية القانونية التي اتفق المتعاقدان عليها؛ ومع واجهة هذا الرأي فإننا نرى أنه قد 

جانبه الصواب، لكون أن العملية القانونية هي توصيف لطبيعة التعامل فيما إذا كان بيعاً أم رهناً، أما ما ترد عليه هذه 

 ياء محل العقد.  العملية القانونية فهي االش
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هن صك يشترط في محل الرهن، لكي ينشأ رو. (48) المضمونالمرتهن هو بيع المرهون الستيفاء دينه 

  تية:، الشروط اآلصحيحاً  اإليداع

 أن يكون المال محل الرهن من المنقوالت المادية أو المعنوية:  -أ

من المنقوالت المادية، وهي البضائع، فإنه يجوز التصرف فيها  اإليداعوحيث إن محل رهن صك 

بالبيع أو الرهن، وما صح بيعه صح رهنه، وحكمة ذلك تمكين المرتهن من استيفاء دينه من ثمن المال 

 . (49) الراهنرهون بعد بيعه عند عدم الوفاء بالدين من قبل الم

 دقيقاً:أن تكون البضاعة محل الرهن معينة تعيناً  -ب

يعتبر هذا الشرط ضروريا لصحة الرهن. فيجب أن تعين البضاعة في صك الرهن تعيناً دقيقاً وصفاً 

عندما نصت على أنه:" يتسلم  ( من القانون التجاري131المادة ) عليهمانعاً للجهالة، وهذا ما أكدت 

يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من  اإليداعالمودع إيصال 

، حيث ال اإليداعالبيانات الالزمة لتعين ذاتيتها وقيمتها ...". وشرط التعيين تقتضيه طبيعة رهن صك 

يازة رمزية من خالل تظهير صك الرهن للدائن، وهذ تقبل الجهالة في محله، خاصة وأن الحيازة فيه ح

 .(50) وكميتهاالصك يحتوي على جميع البيانات الالزمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها وطبيعتها 

 موجوداً:أن يكون محل الرهن  -ت

أن تكون البضاعة محل الرهن موجودة. إذ  تبدأ التزامات المستودع  اإليداعيشترط لصحة رهن صك 

لكن ال تقتصر التزامات المستودع على مجرد استالم،  داع البضاعة، أي بمجرد استالمها.بمجرد إي

وصيانة، البضاعة المراد تخزينها بل يقع على عاتقه النتائج المترتبة على إصدار الصكوك، ومنها 

ما بين . فإذا لم توجد البضائع ال يقوم العقد فياإليداعااللتزام بتسليم البضائع وقت استالم إيصال 

المستودع والمودع؛ وال يؤخذ هنا بشرط إمكان الوجود إذ  المستودع لن يصدر الصكوك إال بعد حيازته 

والرهن أو  اإليداعفعال للبضائع، وإال كان مسئوال أمام الغير بتسليم البضائع الوارد بيانها في صكوك 

 .   (51) لهتعويضه إذا لم يقم بتسليمها 

لمحل مكنة استبداله. فقد يكون محل الرهن قابل للتلف، أو الهالك، أو يريد على شرط وجود ا وال يؤثر

المدين الراهن استغالله. فقد أجاز المشرع له ذلك، في حالتين: األولي: وهي ما تعرف بفكرة الحلول 

العيني؛ بمعني أنه يجوز للمدين الراهن أن يسحب البضائع المثلية محل الرهن وفي المقابل أن يضع 

                                                           
، ص 1111أ.د. علي حسن يونس:" العقود التجارية" ملتزم الطباعة والنشر دار الفكر العربي مطبعة الحمامي، سنة  48

12. 

 التجارية وعمليات البنوك وفقاً  العقود-ثانيجزء  –أ.د. محمد فريد العريني، و أ.د. علي البارودي:" القانون التجاري  -

 .  121، صم2111ر المطبوعات الجامعية، سنة ، دام1111نة / لس11ألحكام القانون 
أ.د. رضا متولي وهدان:" عقد الرهن التجاري"، بحث منشور بمجلة المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية،  49

 .  14ص 

https://www.docdroid.net/UNBL8do/bhth-aakd-alrhn-altjary-rda-ohdan.pdf   رابط البحث:     

 التجاري.( من القانون 131/2، و123و، 121المواد ) 50
 . 22المرجع السابق، ص  عبيد،أ.د. رضا  51
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بديلة بذات المواصفات دون أن يترتب على ذلك انقضاء الرهن؛ وقصد المشرع من ذلك تسهيل  كمية

 االلتزامأما الحالة الثانية: فهي تجسيد لفكرة  .(52) المودعةعملية تداول الصكوك الصادرة عن البضائع 

رهن أموال غير مثلية ابتداًء وهي إذا كانت البضاعة محل ال عليهالبدلي الذي ال يصح إال إذا تم االتفاق 

جاز للمدين أن يستبدل بها غيرها بشرط أن يكون متفقاً على ذلك في عقد الرهن، أو أن يقبل الدائن 

 .(53) البدلالمرتهن 

ما انقضاء حيازة االموال المستبدلة، بتغير المحل عليه، فإن الحالتين آنفتي الذكر ال يترتب عليهو

ما. بل يخضع المال الجديد المستبدل لنفس عليهاء الرهن المقرر انقض إلىاألصلي في عقد الرهن، وبالت

ما عليهالنظام القانوني الذي كان سارياً على االموال المستبدلة، وتستمر الحيازة ويظل الرهن المقرر 

. وقصد المشرع من ذلك تسهيل تداول الصكوك الصادرة عن البضاعة (54) الجديدقائما بالنسبة للمال 

 والكميةبذات المواصفات والنوع  بأخرىليس من الضروري تغيرها إذا تم تغيير البضاعة المودعة، إذ  

(55). 

 أن يكون المنقول قابال للحيازة)ممكناً(:  -ث

؛ (56) مفيداً يجب أن يكون المنقول قابال للحيازة الحقيقية أو الحيازة الرمزية، وإال لما أمكن رهنه رهناً 

ازة البضاعة محل الرهن مادياً، أو حكمياً، للدائن المرتهن، أو والحيازة تكون بتخلي الراهن عن حي

؛ ويعتبر في حكم العدل مستثمر المستودع الذي يحوز البضائع (57) العدللشخص أجنبي يسمي 

 المرهونة لحساب الدائن المرتهن.

 أن يكون المال المنقول مملوكاً للراهن: -ج

ن عدم ملكية المال المرهون للراهن يجعل الرهن ، أل(58) المرهونيجب أن يكون الراهن مالكاً للشيء 

؛ لكن ال يتأثر حق الدائن (59) لإلبطالموقوفاً على إجازة المالك الحقيقي وبهذا يعتبر الرهن قابالً 

( مدني والتي قررت أن 1134المرتهن إذا كان حسن النية وفقاً لما يقرره المشرع المصري في المادة )

لدائن المرتهن على الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته الرهن يبقي قائما لمصلحة ا

                                                           
 . 41أ.د. محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص  52

 ( من القانون التجاري.131، و124/1) يراجع المواد -
 .121، ص2111أ.د. علي البارودي، مرجع سابق، ط 53

 ون التجاري.  ( من القان124/2يراجع المادة) -
م "، مكتبة الوفاء 1111لسنة  11ألحكام القانون  وفقاً -البنوكأ.د. مصطفي كمال طه:" العقود التجارية وعمليات  54

 . 11، 53، صفحات 2111القانونية باإلسكندرية، ط 

 . 121م، ص 2111أ.د. محمد فريد العريني، أ.د. علي البارودي، مرجع سابق، ط -
 . 21ع سابق، صأ.د. رضا عبيد، مرج  55
 .121، ص2111أ.د. علي البارودي، مرجع سابق، ط 56
 . 5أ.د. علي الزيني، المرجع السابق، ص 57
 .1121، المرجع السابق، ص عبد الرحيمأ.د. ثروت  58

 .121، ص2111أ.د. علي البارودي، مرجع سابق، ط -
 . 11مرجع سابق، ص  عبد الرازق،د. سهام  59

 نون المدني. ( من القا411/1يراجع المادة ) -
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 الرهن.أو فسخه أو الغاؤه أو زواله ألي سبب آخر كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي ابرم فيه 

(60) 

حين  إلىأما رهن المنقول المعلق ملكيته على شرط واقف فأن الرهن يكون موقوف، وإن كان صحيحاً، 

الشرط يكون  وإذا تخلفحقق الشرط؛ فإذا تحقق أصبح الرهن نافذاً بأثر رجعي من وقت إبرامه، ت

الرهن باطالً. لكن إذا كانت ملكية المال المرهون معلق على شرط فاسخ فأن الرهن الواقع على هذه 

 الشرط الحالة يكون صحيحا منتجاً ألثاره بشرط عدم تحقق الشرط الفاسخ، وينقضي الرهن إذا تحقق

 اإليداع. أما رهن المودع في المنقول المشاع فقد أجازه المشرع عندما جوز إصدار صكوك (61)

 .     (62) أكبروالرهن عن كمية من البضاعة مثلية سائبة في كمية 

 ركن السبب: -3

مشروعاً. إذ  أن الرهن ليس تبرعاً وإنما يكون بقصد  اإليداعيشترط أن يكون سبب رهن صك 

. ويجب أن يكون االلتزام األصلي (63) للمرتهنقرض، أو أجل، أي يكون ضماناً لحق أصلي الحصول على 

( مدني أنه 1141صحيحاً فإذا أبطل فأن الرهن ينقضي تبعاً النقضاء االلتزام األصلي. وقد قررت المادة )

قف مصير ". ويتو،إلىاحتميجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين 

 .(64) انقضائهالرهن على مصير الدين المضمون في نشأته وفي بقائه وفي بطالنه وفي 

 

 :لرهن صك اإليداع ثانيا: الركن الشكلي

لم يشترط المشرع في الرهن التجاري أية شروط شكلية إلبرام العقد، أو إلثباته، أو لالحتجاج به في 

، سواء كان إسمياً أو ألمر، إذ  أن اإليداعفيما يتعلق برهن صك  بيد أنه يوجد استثناء على ذلك مواجهة الغير.

الحق لم تتعلق باألوضاع صك الكتابة هنا تعد ركناً شكلياً في الحق، ال يوجد إال به؛ ومع ذلك يالحظ أن كتابة 

. وقد يصدر الصك (65) الصكالخاصة برهنه وإنما تأتي من طبيعة األشياء ذاتها من واقع ثبوت الحق في 

البد من حوالة واتخاذ  اسمي. أما إذا كان الصك (66) بالتظهيرألمره، وفي هذه الحالة، فان تداوله يكون 

 . (67) المدنيإجراءاتها، والذي غالباً يكون ثابت في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك، وفقاً ألحكام القانون 

 

                                                           
 . 12أ.د. علي حسن يونس، مرجع سابق، ص 60

 .  1121أ.د. ثروت عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  -
 .11د. سهام عبد الرازق، مرجع سابق، ص  61
 .11أ.د. مصطفي كمال طه، مرجع سابق ص   62

 ( من القانون التجاري.131/2المادة ) -
 .11د. سهام عبد الرازق، مرجع سابق، ص   63
 .121، ص 2111. علي البارودي، مرجع سابق، طأ.د 64
 .  111أ.د. هاني دويدار، المرجع السابق، ص  65
( من القانون التجاري علي أنه:" كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز 15نصت المادة )  66

 تداوله بالتظهير إذا كان ألمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله".  
 . 33أ.د. رضا عبيد، مرجع سابق، ص   67
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 الغصن الثاني

 اإليداعرهن صك  إلنشاءالشروط الخاصة 

 

الرهن صحيحاً ومنتجا ألثاره، فيجب أن تتوافر جملة من الشروط منها ما يتعلق بمحل لكي ينشأ 

ما يتعلق بالدين المضمون، ومنها ما يتعلق  ومنها-المحلسبق تناوله بمعرض الحديث عن ركن  والذي-الرهن

لى الشروط لكي يكون صحيحاً. لذلك سنقتصر في دراستنا ع اإليداعبالبيانات الواجب توافرها في صك رهن 

 :إلى، وذلك على النحو التاإليداعالمتعلقة بالدين المضمون، وعلى البيانات الواجب توافرها في صك رهن 

 أوالً: الشروط المتعلقة بالدين المضمون:

( ألنه ضامن Contract Accessorie)تبعي أكدنا سابقاً على أن من خصائص عقد الرهن أنه عقد 

. ومما ال شك فيه أن (68) االصليك أن الرهن ينقضي تبعاً النقضاء االلتزام إللتزام أصلي؛ ويترتب على ذل

كانت للحصول على قرض، وهذا القرض هو الدين المضمون والموجود في ذمة  اإليداعنشأة رهن صك 

 المدين الراهن، للدائن المرتهن، ويشترط في هذا الدين ما يلي:

 أن يكون الدين ثابت في ذمة المدين. -1

للقواعد العامة في الرهن الحيازي، فإنه يشترط لصحة الرهن أن يكون الدين ثابت في ذمة  استناداً 

، فال عليهيكون مسوغاً إلنشاء الرهن ضماناً للوفاء به. أما إذا كان وجوده مضطرباً، أي متنازع  حتىالمدين 

 . (69) الرهنينشأ 

 أن يكون الدين المضمون محدد ومعين. -2

( 1141القانون المدني، فإنه يجب تعيين الدين المضمون خاصة وأن المادة ) طبقا للقواعد العامة في

كما  إلىمدني قررت أنه يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتم

يجوز أن يرتب ضماناً العتماد مستندي مفتوح أو لفتح حساب جار، بشرط أن يحدد في عقد الرهن مبلغ 

الدين. لكن ال يراعي القضاء في الرهن التجاري ما يراعيه  إليهالمضمون أو الحد األقصى الذي ينتهي  الدين

؛ وهذا ما أقرت به محكمة (70) معينفي الرهن المدني. فيجوز أن يعقد الرهن التجاري ضماناً لدين غير 

المصرف  إلىموجبه العميل االستئناف المختلط عندما قضت بأن النص في عقد الرهن التجاري الذي يرهن ب

أن ينشأ في ذمته من ديون لذلك المصرف يقع صحيحاً،  عسىأوراقاً تجارية معينة ومظهرة منه تأميناً لكل ما 

 . (71) توقيعهولو تضمنه نموذج مطبوع اقتصر على 

                                                           
 .3أ.د. علي الزيني، مرجع سابق، ص  68

 .111، مرجع سابق، ص 11أ. د. عبد الرزاق السنهوري:" الوسيط جزء -

 ( مدني.1142/1المادة ) -
 .   221-221، ص2111د. أيمن سعد سليم: " أحكام االلتزام، دار حافظ للنشر، جدة  69
 1. استئناف 211، ص 41م ، م 1134مايو سنة  1. واستئناف 325، ص 45م ، م 1133ة يونيه سن 14استئناف مختلط  70

 .   2112-211، مجموعة جمعة، ص 11/4/1151. استئناف القاهرة 131، ص 52، م 1141فبراير سنة 
 . 211، ص41، م1134مايو  1 -241، ص45، م1111ابريل  24استئناف مختلط  71
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كما قضت أيضاً بأنه ال يمنع من صحة الرهن أن يكون المرهون سلعاً سيصير تسليمها، وأن يكون 

دين المضمون هو المصروفات التي تتكفلها هذه السلع. إذ  أن هذه المصروفات ال يمكن تعينيها إال بعد ال

 .  (72) السلعوصول كل 

 ويتحدد الدين المضمون استناداً للقانون المدني بأمرين:

ذلك  فيحدد هذا المقدار من رأس المال، وفوائده، ومتي يبدأ سريان الفوائد، ويستوي في بمقداره: -أ(

 الدين المنجز والدين المعلق على شرط، فهذه كلها ديون يمكن ضمانها بالرهن الحيازي. 

اً إلىوإذا كان الدين مستقبالً كاعتماد مفتوح في مصرف لم يسحب منه المدين شيئاً، أو كان ديناً احتم

الرهن بتحديد حد أقصي كفتح حساب جار يحتمل أن يكون رصيده دائناً أو مديناً، كان تحديد مقداره في عقد 

 .  (73) الدين إليهينتهي 

ويجب تحديد مصدر الدين، هل هو عقد، أو عمل مشروع، أو اثراء بال سبب،  وبمصدر الدين: -ب(

أو إرادة منفردة، أو هو القانون. فقد يكون الدين المضمون ثمناً في عقد بيع أو قرض؛ وقد يكون ديناً معلقاً 

اً؛ وجزاء عدم تحديد إلىل، أو منجزاً؛ كما قد يكون ديناً مستقبالً، أو ديناً احتمأج إلىعلى شرط، أو مضافاً 

وإذا انقضى الدين المضمون بأي طريقة من  .(74) الرهنالدين المضمون بالرهن الحيازي هو بطالن عقد 

مضمون ، فإن رهن الحيازة ينقضي بانقضاء الدين المضمون؛ فرهن الحيازة تابع، والدين الاالنقضاءطرق 

 متبوع، يبطل رهن الحيازة كلما بطل الدين المضمون، وينقضي كلما انقضى.  

الرضا، أو لعدم توافر شروط  النعداموعلى ذلك، إذا كان الدين المضمون باطالً لعيب في الشكل، أو 

المحل، أو لعدم مشروعية السبب، كان رهن الحيازة باطالً؛ ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا 

طالن، فيتمسك به المدين الراهن وخلفه العام والخاص. كما أن للمدين الراهن أن يتمسك ببطالن عقد الب

الرهن، إذا كان الدين المضمون قابالً للبطالن لعيب الرضا ولنقص االهلية. ويجوز للراهن غير المدين أن 

 .(75) بهالخاصة  يتمسك بما للمدين من أوجه دفوع متعلقة بالدين بجانب تمسكه بأوجه الدفوع

 :اإليداع رهنالبيانات الواجب توافرها في صك ثانيا: 

 البيانات اإللزامية الواجب توافرها في صك رهن اإليداع: -1

على الحقوق الثابتة في صك الرهن اإلسمي، أو ألمر، أن تتوافر  يشترط لصحة الرهن الواردة

( تجاري، وهي: اسم المودع، ومهنته، وموطنه، 131) البيانات اإلنشائية التي عددتها الفقرة االولي من المادة

ونوع البضاعة، وطبيعتها، وكميتها، وغير ذلك من البيانات الالزمة لعين ذاتيتها وقيمتها، واسم المستودع 

الرسوم والضرائب  عليهاالمودعة فيه البضاعة واسم الشركة المؤمنة على المستودع، وما إذا كانت قد دفعت 

 مه.المستحقة من عد

                                                           
 .131، ص52، م1411فبراير سنة  1استئناف مختلط  72
 . 111، ص11أ.د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، الوسيط جزء  73
 . 111المرجع السابق، ص 74
 ( من القانون المدني 1142/2المادة ) 75
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قين في أن هذا إلىمرتبة  إلىوتعتبر هذه البيانات ضرورية إلدماج الحق في الصك الذي يمثله إدماجاً يصل  

يمثل ذاك. إذ  أن ذلك يقتضي أن يتضمن الصك جميع البيانات التي تحقق هذا التمثيل على وجه ال يحتمل 

 .  (76) الخطأ

ك الرهن وتتمثل في تاريخ إيداع البضاعة ويضيف بعض الفقه شروطاً البد أن تتوافر لِتُكون ص

المستودع على وجه الصك، وعلى ظهر الصك، مبيناً قيمة الدين المضمون، وتاريخ استحقاقه  مالكوتوقيع 

، وتاريخ إنشاء وتظهير الصك وتوقيع المدين )المظهر( وعنوانه إليهواسم ومهنة وعنوان الدائن المظهر 

األول التظهير والبيانات المتعلقة به  إليهن صك الرهن أن يقيد المظهر كما يشترط لصحة تكوي .(77) ومهنته

؛ والتسجيل في المستودع ضروري إلمكان االحتجاج (78) الرهنفي دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك 

  . (79) الغيربحق الدائن حامل صك الرهن في مواجهة 

 وتبدو أهمية تاريخ إنشاء وتظهير صك الرهن في أنه:

ييسر معرفة ما إذا كان المدين )المظهر( كامل األهلية أو ناقصها، أو عديمها، وقت إصدار الصك   -أ(

بطالن التوقيع على صك الرهن، ومن ثم يجوز  عليهباعتبار أن الدفع بانعدام أو نقص األهلية يترتب 

ري أن بطالن هذا لكن من جانبي أ. (80)له التمسك به في مواجهة أي حامل للصك ولو كان حسن النية

التوقيع لناقص أو عديم االهلية ال يؤثر على صحة التزام الموقعين اآلخرين على صك الرهن عمالً 

 بمبدأ استقالل التوقيعات قياساً على التظهير في الورقة التجارية.

ر عندئذ كما يفيد ذكر التاريخ في معرفة ما إذا كان المظهر قد وقع على الصك قبل شهر إفالسه فيعتب -ب(

 صحيح؛ أما إذا وقع على الصك بعد شهر افالسه فال يعتبر نافذاً في حق دائنيه. 

المستودع العام، والمودع، مسئولين مسؤولية كاملة أمام الدائن المرتهن )المظهر مالك يعتبر لذلك و

رنسية بأن:" . ولذلك قضت إحدى المحاكم الفلخاصة بالبضاعة المودعة( في حالة عدم صحة البيانات اإليه

والرهن الصادرة من المستودعات العامة ال تحمل مسؤولية مستغلي  اإليداعالبيانات الموجودة في صكوك 

المستودع العام إال فيما يخص" الصفة النوعية الخارجية والظاهرة للبضائع المودعة"، حيث ال يمكن 

الغير ظاهرة للبضائع؛ وبهذا تكون لمستثمر المستودع العام ضمان الصفة الخاصة والداخلية الباطنة و

 .(81) العيوبة من إلىمسئولية المودع في تسليم البضاعة خ

في المستودعات العامة  اإليداعال يوجد في المواد المتعلقة ب :اإليداع رهنإغفال البيانات الشكلية في صك 

 أي حكم خاص بالجزاءات المترتبة على اإلخالل بأحد هذه البيانات االلزامية.

                                                           
 .  151، ص 2111أ.د. علي البارودي، مرجع سابق، ط 76
 . 151المرجع السابق، ص  77
 ( من القانون التجاري.131المادة ) 78
 .  111، ص 2111البارودي، مرجع سابق، ط أ.د. علي 79
، 2111الشبكة العنكبوتية، ط عام  علىموقع المكتبة القانونية العربية  علىد. عصام حنفي:" االوراق التجارية"، منشور  80

 .13ص 

(81)Pierre L ESCOT,LES effete de Commerce, letter, de change, billets a ordre et au porteur, 

warrant, Revue Internationale de droit compare ,1969,n3pp.601-602.   
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والرهن دائماً محررة في نماذج شكلية  اإليداعة ال تطرح في الواقع العملي ألن صكوك إلىلكن هذه اإلشك 

ومن وجهة نظري أرى أنه إذا حدث وخال الصك من أحد هذه  المستودعات العامة.مالك معينة من قبل 

يكون ن، فإن الضمان ودقيقة في صك الرهالبيانات بأن كانت البضاعة المودعة غير معينة بصورة كافية 

غير نافذ في مواجهة الغير. كما أن خلو الصك من تلك البيانات، وخاصة إذا كان ألمر، قد يعيق تداول الصك 

بطالن الصك، ألن البطالن ال يرد إال  عليهبالتظهير، ومن ثم ال يتداول إال بالحوالة المدنية؛ ولكن ال يترتب 

 بنص.

 : إليداعفي صك رهن ا البيانات االختيارية -2

في المستودعات العامة خلواً من أي نص يعطي للمظهر الحق في وضع بيانات  اإليداعجاءت مواد 

على أحكام التظهير بمواد  وقياساً -الرهناختيارية في صك الرهن؛ ولذا أرى أنه يجوز للمتعاملين بصك 

المواد تي قررها المشرع، في أية بيانات أخرى إلى جانب البيانات اإللزامية ال إضافة-التجاريةاالوراق 

( من القانون التجاري، بشرط أال تخالف هذه البيانات النظام العام وال تؤثر على طبيعة التزام 131، 131)

الدائن المرتهن(، وال تتعارض مع البيانات الواردة بصك الرهن. ) إليهكل من المظهر)المدين(، والمظهر 

تحت حصر طالما كان للمتعاملين بصك الرهن حرية إضافتها، ومن والبيانات االختيارية كثيرة وال تدخل 

 :الشروطهذه 

قد يتضمن صك الرهن شرط الرجوع بال مصاريف أو بدون احتجاج أو  شرط الرجوع بال مصاريف: -أ(

أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وهذا الشرط يؤدي إلى إعفاء الحامل من عمل االحتجاج رسمي على 

ويشترط طبقاً ألحكام الفقرة االولي من  .معليها بالصك عند استعمال حقه في الرجوع المظهرين جميع

( أنه ال يجوز لحامل الصك الرجوع بأي طريقة على المدين والمظهرين إال بعد التنفيذ 143/1المادة )

وع بال ولعل الغاية من شرط الرج على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه.

مصاريف هي التخفيف من التزامات الحامل، ويجعل رجوعه على المظهرين على صك الرهن أكثر 

م عليهوخاصة إذا لم تف حصيلة بيع البضاعة للوفاء بالدين، فإنه يرجع  سهولة، وسرعة، وأقل تكلفة،

 .(82) الرجوعخالل خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة، وإال سقط حقه في 

الصك ولو كان حامل  حتىول( وهو منشئ الصك يظل ضامناً نبي أرى أن المدين )المظهر األجا ومن 

( من القانون 3و143/2المادة ) إلىصلي في الصك؛ ويستند هذا الرأي مهمالً، لكونه هو المدين األ

م يهعلالتجاري، والتي أقرت سقوط حق الحامل في الرجوع على المظهرين فقط دون المدين إذا لم يرجع 

خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة؛ كما أكدت أن حقه، وفي جميع االحوال، يسقط إذا لم 

 يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خالل ثالثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.  

د الصك يجوز للمظهر أن يشترط حظر تظهير صك الرهن. وفي هذه الحالة يفق حظر التظهير: -ب(

 ينتقل الحق الثابت فيها وفقاً ألحكام حوالة الحق. إلىخاصية التداول، وبالت

                                                           
 ( من القانون التجاري.  3، 143/2المادة ) 82
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وقام بتظهير الصك من جديد، فإنه يترتب على ذلك أن المظهر المشترط غير  إليهوإذا خالف المظهر  

 الصك. إليهملزم بالضمان لمن يؤل 

على البضاعة محل الرهن إال بعد قد يتضمن الصك شرطاً يقضي بعدم التنفيذ  شرط اإلخطار: -ج(

إخطار المدين أو المظهرين، ويحقق هذا الشرط فائدة للمدين أو المظهرين حيث يُمكن المدين أو أحد 

المظهرين من دفع الدين بدل التنفيذ على البضاعة محل الرهن؛ ويعطي المدين أو المظهرين فرصة 

 لتدبير مبلغ الدين.

 الفرع الثاني

 في المستودعات العامة داعاإليحجية رهن صك 

 

لنفاذ الرهن في حق الغير أهمية كبيرة إذ  يخول الرهن للدائن المرتهن حق األولوية وحق التتبع في 

التنفيذ على المال المرهون؛ ويقتضي ذلك أن يكون الرهن نافذاً في حق دائني المدين وفي حق خلفه 

 وباألخص خلفه الخاص. 

القانون مدي نفاذ الرهن في حق الغير، تتحدد طريقة إثباته. لذلك نقسم وفي ضوء النمط الذي يحدد به 

، والغصن الثاني: نبين فيه إثبات رهن اإليداعغصنين: األول: نعرض فيه لنفاذ رهن صك  إلىهذا الفرع 

 . اإليداعصك 

 

 الغصن األول

 اإليداعنفاذ رهن صك 

 

التراضي  إلىاتجهت إرادة أطرافه  يضحى عقد الرهن التجاري نافذاً في مواجهة طرفيه، متي

الصحيح بينهما، دون أي إجراء شكلي مادام قد توافرت باقي أركانه من محل وسبب وأهلية؛ وبذلك يلتزم كل 

العقد في ذمة كل منهما، وهذا كاف  عليهاالتي نص  االلتزاماتطرف من أطراف عقد الرهن التجاري بتنفيذ 

 .(83) المرتهنلحماية الدائن 

ما يتعلق بنفاذ عقد الرهن التجاري في مواجهة الغير فيشترط القانون لنفاذ الرهن التجاري انتقال أما في

شخص ثالث يعينه الطرفان، ويجب أن يبقي الشيء  إلىالدائن المرتهن، أو  إلىحيازة الشيء المرهون 

اري في حق الغير أن وال يشترط لنفاذ الرهن التج انقضاء الرهن. حتىالمرهون في حيازة من تسلمه منها 

 كما-النفاذيكون عقد الرهن مكتوباً، أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ، بل يكفي لهذا 

                                                           
 .11أ.د. رضا متولي وهدان، مرجع سابق، ص 83

 . 1أ.د. رضا عبيد، مرجع سابق، ص -

 .  211ص جمعة،م، مجموعة 14/4/1151يراجع حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ  - -
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مستثمر  –الدائن المرتهن أو عدل يعينه المتعاقدان  إلىتنتقل حيازة البضاعة محل الرهن  أن-ذكرناسبق أن 

 .(84) الرهنانقضاء  حتىازة من تسلمه منهما يبقي الشيء المرهون في حي وأن-المستودع

وعلى ذلك فكأن المشرع قد قصد بنقل الحيازة إعالم الغير بأن الشيء المرهون قد تعلق به حق الدائن 

؛ وانتقال الحيازة في الرهن التجاري ليس شرطاً النعقاد عقد (85) الشهرالمرتهن، فكأن الحيازة تقوم مقام 

ذلك فيما  على-سالفاً كما ذكرنا –بيد أنه يوجد استثناء  .(86) الغيررهن في حق الرهن، وإنما شرط لنفاذ ال

، ال يوجد إال الصك، سواء كان إسمياً أو ألمر، إذ  أن الكتابة هنا تعد ركناً شكلياً في اإليداعيتعلق برهن صك 

ن طبيعة األشياء الحق لم تتعلق باألوضاع الخاصة برهنه وإنما تأتي مصك به؛ ومع ذلك يالحظ أن كتابة 

 .(87) الصكذاتها من واقع ثبوت الحق في 

إال أن طريقة انتقال الحيازة بالنسبة للبضائع محل الرهن تكون بتظهير الصك الذي يمثلها، وهذا 

؛ وبذلك يعتبر (88) العامالمستودع مستثمر الصك يعطي حائزه دون غيره حق تسلم البضاعة المودعة لدي 

. واألصل أنه إذا خرجت (89) الرهنبضاعة حيازة رمزية متي كان حائز لصك الدائن المرتهن حائز لل

البضاعة محل الرهن من حيازة مستثمر المستودع )العدل( لسبب أو ألخر، فإن الرهن ال يحتج به على الغير 

مستثمر المستودع تعود الحيازة. بيد أن المشرع خرج عن هذا االصل في رهن البضائع المودعة لدي  حتى

، الحق في التصرف في البضاعة محل الرهن، بالبيع اإليداع صك، بأن أعطي للمدين الراهن، حامل عامال

جاز للمدين األداء مثال، بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق األداء؛ وإذا لم يكن مستحق 

 عليهل الدين والفوائد المستحقة الراهن سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع مبلغاً يعاد

. كما يسري هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه؛ ويجوز أن (90) االجلحلول  حتى

 يداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.ر السحب على جزء من البضاعة بعد إيقتص

في مواجهة الغير إذا تم  ذةونفاوال يقلل من آثاره  اإليداعويراعى أنه ال يؤثر في صحة رهن صك 

استبدال البضاعة محل الرهن ببضاعة أخري تتوافر بها نفس الشروط والمواصفات ومن ذات النوع 

 ،(91) والصفة

                                                           
 .121، ص 2111مرجع سابق، ط البارودي،لي أ.د. ع 84

 .    11أ.د. علي حسن يونس، المرجع السابق، ص -
 .1121مرجع سابق، ص عبد الرحيم،أ.د. ثروت  85

 .52أ.د. مصطفي كمال طه، مرجع سابق، ص -

 .  11أ.د. علي حسن يونس، مرجع سابق، ص -
التجارية" جزء االول،  العقود-والمتجر التاجر-التجاري االعمال-التجاريأ.د. عزيز العكيلي:" الوسيط في شرح القانون  86

 .  215، ص2111سنة  1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
 .  13يراجع الركن الشكلي في هذا البحث، ص 87
 . 42أ.د. محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص 88

 . 111أ.د. هاني دويدار، مرجع سابق، ص  -
 .121، ص 2111طمرجع سابق،  البارودي،أ.د. علي  89
 .  31المرجع السابق، ص عبيد،أ.د. رضا  90
 .  11أ.د. رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص 91
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. بل (92) جديدةولو مضى بعض الوقت بين استرداد المدين الراهن للبضائع المستبدلة وارساله بضائع  

انوني الذي كان سارياً على األموال المستبدلة، فتستمر الحيازة يخضع المال الجديد المستبدل لنفس النظام الق

إذا  اإليداع. كما ال يؤثر على نفاذ رهن صك (93) الجديدقائما بالنسبة للمال  عليهاسارية ويظل الرهن المقرر 

 كانت البضاعة محل الرهن معرضة للتلف أو الهالك أو كانت صيانتها تستلزم نفقات باهظة،

ين تقديم شيء آخر بديل، وطلب المدين الراهن، بأمر على عريضة، من القاضي ولم يشأ المد 

 . (94) البيعالثمن الناتج من  إلىالمختص الترخيص له في بيع البضاعة فوراً، وينتقل الرهن 

 

 الغصن الثاني

 اإليداعإثبات رهن صك 

 

نافذاً في مواجهة الغير، ال يشترط قانون التجارة أن يكون عقد الرهن التجاري مكتوباً لكي يكون 

وذلك على خالف ما تقضي به أحكام القانون المدني. فال يلزم لنفاذ الرهن تجاه الغير أن يكون مكتوباً أو أن 

. كما لم يشترط المشرع أية شروط فيما بين طرفي عقد (95) التاريختكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة 

ة الطرق أيا كانت قيمة الدين، وقد قضي بأنه ال يشترط في الرهن الرهن التجاري فيجوز اإلثبات بكاف

والواقع أن الدائن المرتهن ليس . (96) القانونيةالتجاري صيغة خاصة كما أنه يجوز اثباته بكافة الطرق 

بينه وبين الراهن؛ وذلك ألن حيازة المرهون في يده،  عليهمحتاجاً إلثبات الرهن التجاري إذا حصل تنازع 

 . (97) الرهند شخص العدل، ويمكنه أن يتمسك بها إلثبات أو ي

في المستودعات العامة يقع ويثبت حتماً بالكتابة باعتبار أن التظهير  اإليداعبيد أن رهن صك 

يتم إال بالكتابة، باعتبار أن صك الرهن ال يوجد إال مكتوباً، وتبعاً لذلك، أي  ال-تظهيرشأنه شأن أي  –التأميني

 .(98) بالكتابةال يقع إال  يهعلتصرف يرد 

 

 

 

 

                                                           
 . 42أ.د. محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص 92
 .121، ص 2111أ.د. علي البارودي، مرجع سابق، ط 93
 .121، ص 2111المرجع سابق، ط  94
 .111أ.د. هاني دويدار، مرجع سابق، ص 95

 .  14، صعبد الفضيل محمد أحمد، مرجع سابقأ.د.  -

 . 121، مرجع سابق، ص2111أ.د. محمد فريد العريني، أ.د. علي البارودي، ط -
 .  111م، مجموعة جمعة ص1/5/1134حكم محكمة االستئناف بتاريخ  96
 . 14صأ.د. علي الزيني، مرجع سابق،  97
 .  14أ.د. عبد الفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، ص 98
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 المبحث الثاني

 في المستودعات العامةاإليداع  لرهنتداول صك 

 

المستودع العام من الجهات اإلدارية المختصة بممارسة نشاطه في حفظ  لمالكمتي صدرت الرخصة 

 عليهاحقوقهم  لحساب الغير، وتمكين ذوي الشأن من مباشرة عليهاالبضاعة المودعة، وصيانتها، والتأمين 

المستودع العام صكوكاً تمثلها. مالك أن يصدر  إال-بيعهايمكن رهن البضاعة أو  لكي-يبقيدون عائق؛ فإنه ال 

ويعتبر حائز الصكوك حائزاً قانوناً للبضاعة المودعة. بحيث يستطيع أن ينقل ملكيتها، أو أن يرهنها، بنقل 

 ملكية الصك الممثل لها. 

المستودع أن مالك تجاري المصري بنظام الصك المزدوج لإليداع والرهن، والزم ولقد أخذ القانون ال

( يشتمالن على بيانات معينة Warrant( مرفقاً به صك الرهن )Récépissé) اإليداع صكيسلم المودع 

 (، 2، 131/1)المادة 

ي وصك الرهن. ويجوز أن يصدر صك اإليداع صكمع احتفاظ المستودع بصورة طبق األصل من 

والرهن باسم المودع أو ألمره. بمعني أن الصك المزدوج قد يكون اسمياً، أو إذنياً؛ وبطبيعة الحال،  اإليداع

 إذا كانت هذه الصكوك اسمية فيتم تداولها عن طريق الحوالة المدنية.

، أو صك الرهن، ألمر المودع فإن تداولهما يكون بطريق التظهير، وذلك اإليداع صكأما إذا كان  

( من القانون التجاري؛ وإذا أراد المودع رهن البضاعة 131، 131، 131، 11، 15)المواد فقاً ألحكام و

 على، سنقتصر عليهتظهيراً تأمينياً. و اإليداعمحل الصك فإنه يقوم بتظهير صك الرهن منفصالً عن صك 

موضوعية والشكلية لتظهير ال دراسة هذا التظهير من خالل تناوله في مطلبين: األول: نتناول فيه الشروط

 .  اإليداع رهنفيه أثار التظهير التأميني لصك ، وفي المطلب الثاني: بين اإليداع رهنصك 

 

 المطلب االول

 اإليداع رهنلتظهير صك الشروط الموضوعية والشكلية 

 

يعد تصرفاً قانونياً؛ ومن ثم يشترط لصحته ذات اإليداع رهن حيث إن التظهير التأميني لصك 

 لشروط الموضوعية الالزمة لصحة أي تصرف قانوني، بخالف الشروط الشكلية التي يتطلبها المشرع.ا

 أوال: الشروط الموضوعية: 

بإرادته المنفردة تصرفاً قانونياً يتعين النعقاده توافر اإليداع رهن يعتبر قيام المودع بتظهير صك 

الرضا الصحيح  ونية وفقاً للقواعد العامة وهيالشروط الموضوعية الالزمة لصحة ابرام التصرفات القان

 .رهن اإليداعهلية، وأن يتم التظهير من الحامل الشرعي لصك والمحل والسبب واأل
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 الرضا الصحيح: -(1

، أي أن رهن اإليداعتظهير صك  علىيعتبر الرضا ركناً أساسياً لنشأة االلتزام صحيحاً المترتب 

هير ناجم عن إرادة حقيقية تعبر عن رغبة في رهن البضاعة محل صك الرهن بالتظ علىتوقيع المودع 

تظهير صك الرهن باطالً، كأن يثبت تزوير توقيعه  علىفإذا انعدم الرضا كان التزام المودع المترتب  الصك.

من العيوب، وهي الغلط والتدليس واالكراه  االيخمثالً. وال يكفي أن يوجد الرضا بل يجب أن يكون صحيحاً 

 ستغالل. واال

طلب المظهر  علىفإذا شاب الرضا أي عيب من هذه العيوب كان االلتزام الصرفي قابال لإلبطال بناء 

بيد أن هذا البطالن ال يجوز التمسك به، وفقاً للقواعد العامة للتظهير في القانون التجاري، إالفي  نفسه.

حامل حسن النية فإنه ال  إلىإذا ظهر الصك مواجهة الحامل الذي تربطه عالقة مباشرة مع من يتمسك به، أما 

.  (99) العيوبيجوز للمظهر معيب الرضا أن يتمسك في مواجهته بهذا البطالن الن التظهير يطهره من 

صحة الرضا، لكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات  علىصك الرهن قرينة  علىويعتبر التوقيع الصحيح للمظهر 

 العكس.

 المحل: -(2

وء أي التزام أن يكون معييناً أو قابالً للتعيين وأن يكون مشروعاً، أي ال يكون يشترط لصحة نش   

. وبما أن محل االلتزام في صك الرهن يكون دائماً بضائع فإنه ال يثير (100) العامةمخالفاً للنظام العام واآلداب 

 ذلكوع مالم يثبت عكس ، ولذلك فهو دائماً مشرواآلداب العامةأي اشكال، مادامت ال تخالف النظام العام 

(101) . 

ويشترط أن تكون البضائع محددةً تحديداً دقيقاً في صك الرهن وتحديدها يكون ببيان نوعها وطبيعتها 

يجب أن يشمل التظهير كامل كما  .(102) وقيمتهاوكميتها وغير ذلك من البيانات الالزمة لتعيين ذاتيتها 

( من القانون التجاري أن للمودع 131لثالثة من المادة )البضاعة محل صك الرهن وهذا ما قررته الفقرة ا

 مجموعات متعددة والحصول على ايصال ايداع وصك رهن عن كل مجموعة منها.  إلىتجزئة البضاعة 

ويستفاد من هذا النص أنه إذا أراد المودع التعامل مع جزء من البضاعة بالبيع أو الرهن دون الباقي، 

ويفهم  اء متعددة والحصول على ايصال ايداع وصك الرهن عن كل جزء منها.أجز إلىفله تجزئة البضاعة 

كذلك أنه ال يجوز مثالً تظهير جزئي لصك الرهن عن جزء من البضاعة محل الصك، ألن التظهير الجزئي 

، هعليوه بشأن من يحتفظ بصك الرهن؛ يإليعرقل تداول الصك، حيث يثور النزاع بين المظهر والمظهر 

 تظهير الجزئي على صك الرهن لجزء من البضعة محل الصك ال يصح.أرى أن ال

 

                                                           
 . 151، ص2111، المرجع السابق، طأ.د. علي البارودي 99

 من القانون التجاري.  15المادة  -
 . 114، ص1114، سنة 2أ.د. سليمان مرقص:" شرح القانون المدني"، دار النهضة العربية، جزء 100
 . 22، مرجع سابق، صأ.د. رضا عبيد 101
 ( من القانون التجاري. 131/1المادة ) 102
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 السبب: -(3

ه(؛ يإلالمظهر )المرتهن يعد سبب االلتزام هو العالقة االصلية التي بين المودع )المظهر( والدائن 

ه من الدائن المرتهن، ورهنها ال يعلوحيث إن المودع ملتزم برهن البضاعة مقابل القرض الذي يحصل 

 الدائن المرتهن تظهيراً تأمينياً.    إلىد إال بتظهير صك الرهن ينعق

ولكي ينشأ التظهير صحيحاً يجب أن يكون له سبباً موجوداً؛ وإذا انعدم سبب االلتزام ألي سبب فإن 

وال يكفي وجود السبب بل يجب أن يكون مشروعاً، فإذا كان غير  التظهير يكون باطالً إلنتفاء السبب.

وال  هإليلتظهير يعد باطالً. غير أن هذا البطالن ينحصر فقط في العالقة بين المظهر والمظهر مشروع فإن ا

الحامل حسن النية لكون أن التظهير طهر  علىالتوقيعات األخرى، ومن ثم ال يجوز االحتجاج به  علىيؤثر 

 الصك من هذا الدفع.  

عية السبب، ومن ثم ال يلتزم المظهر بيد أن مجرد تظهير صك الرهن يعتبر دليالً على وجود مشرو

بإثبات وجود السبب ومشروعيته؛ وال يمنع المودع )المظهر( من إثبات إنتفاء، أو عدم مشروعية،  إليه

أن ينقض  هإليبطالن التظهير، ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق اإلثبات. كما يحق للمظهر  اليوبالتالسبب، 

تظهير صك الرهن صحيحاً، وعلى من يدعي  علىالوارد  االلتزاميظل  دليل المظهر بكافة طرق اإلثبات لكي

؛ وإذا ذكر سبب التظهير في صك الرهن فإنه يعد السبب الحقيقي مالم يثبت (103) يدعيهخالف ذلك إثبات ما 

 .(104) ذلكعكس 

 

 األهلية:  -(4

لتظهير يعد يقصد بها صالحية الشخص لممارسة واكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات. وحيث إن ا

تصرفاً قانونياً فإنه يشترط لصحته أن يكون المظهر كامل األهلية التجارية وغير مصاب بأي عارض من 

فإنه يعتبر كامل األهلية مادام قد  اعتبارياعوارض األهلية إذا كان شخصاً طبيعياً؛ أما إذا كان شخصاً 

فإذا كان المظهر ناقص األهلية، . (105) ةكاملتصرف في نطاق نشاطه، وهذه األهلية متي وجدت لديه تكون 

صك الرهن بالتظهير، وإال كان  علىأو من في حكمه بسبب عوارض األهلية، فإنه ال يجوز له التوقيع 

 . (106) للبطالنتوقيعه قابل 

ويأخذ حكم كامل األهلية، في صحة تصرفات القانونية، القاصر المأذون له بالتجارة؛ فيجوز له أن 

 . (107) اإلذنتظهيراً تأمينياً، ويكون التزامه صحيحاً مادام في نطاق يظهر صك الرهن 

                                                           
 .  41ص المصرية،عباس: األوراق التجارية في التشريع الكويتي"، مكتبة االنجلو أ.د. محمد حسني  103
 .  22مرجع سابق، ص عبيد،أ.د. رضا  104
 .    211، بند 1111ط العربية،، دار النهضة 1أ.د. محمود سمير الشرقاوي:" القانون التجاري "، جزء  105
 .  31ص ،2112" دار المطبوعات الجامعة، ط 1111لسنة  11لقانون  طبقاً -التجاريةأ.د. علي البارودي:" األوراق  106
 –البنوك  عمليات-التجارية األوراق-التجارية العقود-التجاريأ.د. علي جمال الدين عوض:" الوجيز في القانون  107

 .  211، ص1112االفالس"، دار النهضة العربية، سنة 
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فقدان الثقة في التقابل  عليهبيد أن إعمال القواعد العامة في بطالن منعدم، أو ناقص، األهلية يترتب 

بصك الرهن؛ ولذا، وفقاً للقواعد العامة في التظهير في القانون التجاري، فإنه يقتصر أثر البطالن على 

صك الرهن أن يتمسك بهذا البطالن،  علىناقص، أو عديم، االهلية فقط. فال يجوز لغيرهم من الموقعين 

 . (108) الصحيحبحجة أن ما بني على باطل فهو باطل، لكي يتحلل من التزامه الناشئ عن توقيعه 

 أن يتم التظهير من قبل الحامل الشرعي لصك الرهن:  -(5

أن يكون المظهر هو المالك الحقيقي للصك، أو أن التظهير صادر من  يشترط لصحة التظهير التأميني

 النائب القانوني له سواء أكانت نيابة قانونية أو اتفاقية، وإال اعتبر هذا التظهير باطالً. 

ويعتبر حامالً شرعياً لصك الرهن كل حائز له متي أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة غير منقطعة 

 صك الرهن دون سلطة مخولة له بذلكإذا تجاوز الوكيل، أو النائب القانوني، وظهر لكن  من التظهيرات.

 حسن النية. هإليولو كان المظهر  به غير نافذ في حق األصيل وال يلتزمفإنه يعد تصرفاً 

 

 أن يكون التظهير غير معلق على شرط :  -(6 

شرط، ألن ذلك يعيق تداول صك  علىيجب أن يكون تظهير صك الرهن باتاً ومنجزاً، أي غير معلق 

الرهن تجارياً؛ وأرى أنه إذا علق التظهير على شرط يعتبر كأن لم يكن، وفقا للقواعد العامة في التظهير، 

 التظهير.  هعليويكون التظهير صحيحاً، أما الباطل فقط هو الشرط الذي علق 

 

 أن يتم التظهير قبل تاريخ استحقاق الدين:  -(7

( الحق في هإليالمظهر )المرتهن عقد تابع للدين المضمون، وهو الذي يخول للدائن  األصل أن الرهن

حيازة صك الرهن طالباً استيفاء حقه رضاًء في ميعاد الوفاء، أو أن يطلب التنفيذ على البضاعة محل الرهن 

التجاري على أن ( من القانون 143ولذلك أكدت الفقرة الثالثة من المادة) .(109)جبراً من أجل استيفاء دينه

يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة 

ت المادة على أنه يجب كما أكدت الفقرة الثانية من ذا المرهون خالل ثالثون يوماً من تاريخ استحقاق الدين.

اً من تاريخ بيع البضاعة، بشرط الرجوع على المظهرين خالل خمسة عشر يومالرهن صك على حامل 

 ثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بالدين، وإال سقط حق الحامل في الرجوع على المظهرين.

بعد تاريخ استحقاق الدين بشرط أن تتم الرهن صك أنه ال مانع قانوناً من تظهير  ومن جانبي أرى

يخ استحقاق الدين؛ ويتم تحديد ما إذا كان التظهير إجراءات التنفيذ على البضاعة خالل الثالثون يوما من تار

أم بعدها عن طريق التاريخ المدون على الصك عند التظهير؛ الرهن صك تم خالل المدة المقررة لتظهير  قد

من هذا التاريخ فالعبرة بمرور الثالثون يوماً من تاريخ استحقاق الدين من عدمه. فإذا صك الرهن فإذا خال 

 في الرجوع على المظهرين، الرهن صكق حامل وماً دون اتخاذ اجراءات التنفيذ سقط حمرت الثالثون ي

                                                           
 .  31، ص211الشبكة العنكبوتية، ط علىة العربية أ.د. عصام حنفي:" األوراق التجارية، المكتبة القانوني 108
 . 111-115قرمان، مرجع سابق، ص عبد الرحمنأ.د.  109
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وال يبقي أمامه إال الرجوع على المدين األصلي وهو المودع بشرط أن يكون قد نفذ على البضاعة المرهونة  

عقد القرض بين  لىإوثبت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه؛ ويكون الرجوع على المدين)المودع( استناداً 

 المدين والدائن المرتهن للمطالبة بباقي الدين الغير مستوفى. 

المرتهن على المظهر الراهن بوصفه ضامناً  هإلي" وإن كان ال يجوز رجوع المظهر بأنه:ولذ حكم 

الرجوع على المظهر بالدين  هإليمتضامناً في الورقة )بالرجوع الصرفي( فإنه ما من شك في أن للمظهر 

األصلي بالدعوى العادية الناشئة عن القرض أو الدين الذي قدمت الورقة لضمانه، وال ينقضي هذا الدين 

قيمة الورقة محل الرهن في حدود  هإليبمجرد تظهير هذه الورقة تظهيراً تأمينياً وإنما ينقضي بقبض المظهر 

 . (110)القيمة"

 ثانياً: الشروط الشكلية:

 : اإليداع رهنك ص علىأن يتم التظهير كتابة  -1

أنه:" ... ال يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق  على( تجاري 122ولي من المادة )نصت الفقرة األ

 الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ". 

فذاً في حق الغير، يستفاد من هذا النص أنه ال يشترط أن يكون الرهن التجاري مكتوباً لكي يكون نا

لكنه تحفظ بشأن هذا الحكم عندما يتعلق األمر بالحقوق الثابتة في الصكوك اإلسمية أو ألمر، إذ  أن الكتابة هنا 

( تجاري 15من المادة )األولي الفقرة  هعلي.  وهذا ما أكدت (111) بهتعد ركناً شكلياً في الحق، ال يوجد إال 

له دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا عندما نصت على أنه:" كل صك يكون مح

 كان ألمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله". 

( تجاري على أنه:" يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك 121كما نصت الفقرة الثانية من المادة)

رهن واألصل أن يكتب التظهير على صك  ألمر بالتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخري تفيد ذلك".

 ذاته، سواء على ظهره،اإليداع 

أو في أي مكان يتضمن فراغ على الصك؛ فإذا لم يوجد فراغ على الصك ذاته، فيجوز أن يكتب  

التظهير على ورقة أخرى متصلة بصك الرهن، وهي الوصلة، لكن ال يجوز التظهير على ورقة مستقلة 

 إنه يرتب آثار حوالة الحق وليس آثار التظهير.   تماماً عن الصك، وإال ف

 :صك رهن اإليداع تظهيرالواجب توافرها عند بيانات ال -2

 أوال: توقيع المظهر وتاريخه:

تيسيراً لتداول صك الرهن لم يحدد القانون صيغة معينة للتظهير التأميني، ومن ثم يجوز أن يكتب بأي 

؛ كأن يكتب البضاعة للرهن أو هإليالمظهر  إلىمحل الصك صيغة توضح إرادة المظهر في رهن البضائع 

 .(112)البضاعة للضمان، أو أي عبارة مماثلة تفيد الرهن

                                                           
 .   1112، رقم 111موسوعة جمعة ص  1151ديسمبر  21استئناف القاهرة  110
 . 111أ.د. هاني دويدار، المرجع السابق، ص  111
 .131أ.د. علي البارودي، العقود التجارية، مرجع سابق، ص 112

 ( تجاري. 3/ 121المادة ) -
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كما أن المشرع اشترط أن يكون تظهير صك الرهن مؤرخاً ومشتمالً على توقيع المظهر؛ وتبدو أهمية بيان  

لثقة الغير، وأنه ملتزم بما جاء في صك توقيع المظهر في أنه يمنح الصك قيمته القانونية، ويجعله محال 

 الرهن.

ويجب أن يكون التوقيع على نحو مقروء وبصورة واضحة يسهل منها التعرف على صاحب التوقيع، 

فإذا كان التوقيع ال يحقق ذلك فإنه يجب كتابة اسم المظهر؛ وإذا كان المظهر أمياً فإنه يضع خاتمه أو بصمة 

قيع. وإذا كان األصل أن يقوم المودع)المظهر( بإصدار الصك بنفسه، وهو إصبعه مقرونة باسمه مكان التو

تصرف قانوني، فإنه يجوز للمودع)المظهر( أن ينيب شخص آخر في إصدار الصك، أو تظهيره، نيابة عنه؛ 

وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تسمح للشخص بأن يفوض الغير في ابرام التصرفات التي يجوز له إبرامها؛ 

 وهذه االنابة قد تكون اتفاقية أو قانونية.

ونظراً ألن المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات العامة لم تتضمن أي قواعد خاصة للنيابة 

في إصدار، أو تظهير، صك الرهن، فإنه تطبق القواعد العامة لإلنابة في القانون المدني.  وإذا تجاوز النائب 

القانونية الناشئة عن التوقيع على صك  باآلثارة، أو القانونية، فإنه يكون ملتزم شخصيا حدود نيابته االتفاقي

 الرهن، أما األصيل أو من ادعى النيابة عنه فال يلتزم بموجب صك الرهن.

  -كما أن تاريخ التظهير له أهمية قصوى وذلك في أنه: 

أو عديمها، وقت التوقيع على ية، أو ناقصها، ييسر معرفة ما إذا كان المودع، أو المظهر، كامل األهل -أ(

 .اإليداع رهنصك 

كما يبين هذا التاريخ ما إذا كان الصك قد سحب قبل صدور حكم بشهر إفالس المودع، أو المظهر؛  -ب(

بعد صدور حكم  هعليالصك صحيح ونافذ في مواجهة دائنيه، أو أنه وقع  علىيكون التوقيع  اليوبالت

 يكون غير نافذ في مواجهة هؤالء الدائنين.  اليوبالتاالفالس، 

 ثانيا: البيانات األخرى للتظهير:

 اإليداععلى أنه:" إذا ظهر صك الرهن منفصالً عن ايصال  (131من المادة) أكدت الفقرة الثانية

في الفقرة السابقة بيان بمبلغ الدين  هاعليالبيانات المنصوص  إلىوجب أن يشتمل التظهير باإلضافة 

األول  هإليمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه. وعلى المظهر المض

طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير في دفتر المستودع والتأشير بذلك على صك  إلىأن يبادر 

 الرهن.

مؤرخاً من  هعلين عند التوقيع في صك الره ةاليالتويستفاد من هذا النص أنه البد من توافر البيانات 

 قبل المودع أو المظهر وهي: 

 .(113)هذا المبلغ يجب أن يجمع كل الدين والفوائد الالحقة حتى تاريخ االستحقاق مبلغ الدين المضمون: -أ(

هذا البيان يبين لحملة الصك المتعاقبين على مدة الدين للمودع أي تاريخ الوفاء  تاريخ االستحقاق: -ب(

 .  (114)بالدين

                                                           
 .   11أ.د. مصطفي كمال طه، مرجع سابق، ص 113
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الصك عن طريق التظهير، أي  هإليوهو من ينقل  ( ومهنته وموطنه:هإلياسم الدائن )المظهر  -ج(

 هإليالمستفيد من التظهير، ويجب أن يذكر االسم بطريقة نافية للجهالة، فال يصح أن يعين اسم المظهر 

شخصاً اعتبارياً مشهوراً .  بالرمز أو الحروف، أو كان اسماً وهمياً ال وجود له، أو بصفته إال إذا كان

 ألنه-معرفة اسم الدائن المرتهن وموطنه  هعليوهذا البيان له أهمية لمستثمر المستودع العام ليسهل 

ألن المودع، وفقاً ألحكام نص المادة  –وصك الرهن  اإليداعيحتفظ بصورة طبق األصل من ايصال 

م يكن الدين مستحق األداء بعد، بشرط ( تجاري، يجوز له سحب البضاعة المودعة حتى ولو ل141)

حلول األجل، ويسري هذا الحكم إذا  حتىأن يودع في المستودع مبلغاً كافياً لتغطية الدين وعوائده 

 .(115) لقبضهاستحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن 

لتظهير األول يعتبر ا صك الرهن: علىقيد التظهير االول وبياناته في دفتر المستودع والتأشير بذلك  -د(

عنصر من عناصر خلق صك الرهن، وليس تظهيراً سبق له اكتمال عناصر وجودة؛ وانفصال صك 

 اإليداعوسيلة ناجعه لشهر الرهن. إذا أنه ال يبقي في يد المودع إال صك  اإليداعالرهن عن صك 

نه يشتري بضاعة فاذا أراد أن يتصرف في البضاعة المودعة بالبيع مثالً، فإن المشتري يعلم أ وحده.

 هإليمرهونة. لكنه يبقي جاهالً لمقدار المبلغ الذي تضمنه هذه البضاعة، ولذا الزم المشرع المظهر 

طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا  إلى، أن يبادر 131االول، في الفقرة الثانية من المادة 

ل ضروري إلمكان االحتجاج والتأشير على صك الرهن، وهذا التسجي المستودع،التظهير في دفاتر 

 . (116) الغيربحق الدائن حامل صك الرهن في مواجهة 

إذا أراد أن يعلم  –وحده  اإليداعالبائع المودع صك  هإليوعلى ذلك، يستطيع المشتري، الذي ظهر 

المستودع العام ليحقق من مقدار الدين المضمون ويكون  إلىيذهب  أن-بالرهنقيمة الدين المضمون 

. كما أن قيد التظهير األول في (117) التكليفى بينة من قيمة البضاعة الحقيقة بعد تحملها بهذا حينئذ عل

دفتر المستودع يعد شرطاً ضرورياً للتنفيذ على البضاعة المرهون عند ضياع صك الرهن. فقد نصت 

قاضي أنه:" لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من ال على( تجاري 145الفقرة الثانية من المادة )

المختص، بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع، إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون 

بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع، وأن يقدم كفيالً. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ 

باع اإلجراءات األمر كان لمن صدر هذا األمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة بات

بشأن الرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التظهير األول الذي حصل على  هاعليالمنصوص 

 ".  131الصك قد قيد في دفاتر المستودع وفقاً ألحكام الفقرة الثانية من المادة 

 

 

                                                                                                                                                                      
 .  11مرجع سابق، ص 114
 .   11أ.د. مصطفي كمال طه، مرجع سابق، ص  115
 . 111أ.د. علي البارودي، العقود التجارية، مرجع سابق، ص 116
 . 111مرجع سابق، ص 117
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 المطلب الثاني

 اإليداعآثار التظهير التأميني لصك رهن 

 

 : هإليهر بالمظهر في عالقة المظأوال: آثار التظهير 

عالقة رهن ويعتبر األول راهناً والثاني  هإليفي التظهير التأميني تكون العالقة بين المظهر والمظهر 

دائناً مرتهناً؛ فال يترتب على هذا التظهير نقل ملكية البضاعة محل الصك، وإنما تظل الملكية للمظهر وإن 

 له.الوفاء بالدين المستحق ليضمن  هإليكان قد أصبح الصك في حيازة المظهر 

حيازة الصك، يد أمينة؛ لحين الوفاء بالدين في ميعاده؛ فإذا لم  هإلي، حين تنقل هإليوتعتبر يد المظهر 

يف المودع، أو المظهر، بالدين في تاريخ االستحقاق يحق لحامل الصك التنفيذ على البضاعة المرهونة 

لبيع للوفاء بدينه، يكون له الرجوع على المدين والمظهر خالل إلستئداء حقه، وعند ثبوت عدم كفاية حصيلة ا

، ويظل (118) فقطخمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإال سقط حق الحامل في الرجوع على المظهرين 

 المدين )المودع( ضامناً للدائن المرتهن للوفاء بباقي الدين استناداً لعقد القرض بين الطرفين.

  -بالغير: هإليفي عالقة المظهر ظهير ثانياً: أثار الت

رغم أن التظهير التأميني ال ينقل ملكية البضاعة محل صك الرهن، لكون أن صك الرهن تم تظهيره 

بالغير  )يقصد الغيرمع  هإلي، إال أنه في عالقة المظهر هإليالمظهر  إلى، من المظهر اإليداعفقط دون صك 

ألي منهم( يعتبر في حكم التظهير الناقل للملكية، ومن ثم يترتب  اطيحتياالالمظهرين السابقين والضامن 

ويقصد بقاعدة التطهير أن الحق الثابت في صك الرهن ينتقل من  .(119) الدفوعتطهير صك الرهن من  هعلي

مطهراً من األسباب القانونية التي كانت تجيز ألي من المظهرين السابقين أن يمتنع  هإليالمظهر  إلىالمظهر 

 عن دفع الدين المبين بصك الرهن في ميعاد االستحقاق، طالما كان الحامل حسن النية. 

 -الدفوع: شروط تطبيق قاعدة التطهير من 

تتعلق بعضها بنوع التظهير  يشترط لتطبيق قاعدة التطهير من الدفوع توافر عدد من الشروط التي

 فيشترط:(، هإليويتعلق األخر بحسن نية الحامل )المظهر 

ويشترط أن تتوافر شروط صحة التظهير الناقل  أن يكون التظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني: -1

 . (120) سابقاً للملكية أو التأميني، كما وضحنا 

من الدفوع بقصد حماية حامل الصك حسن النية  نشأة قاعدة التطهير أن يكون حامل الصك حسن النية: -2

 من المفاجئة برفض مطالبته ألسباب قانونية ال يعلم بها؛ 

                                                           
 .11مرجع سابق، ص  طه،أ.د. مصطفي كمال  118

 ( من القانون التجاري.  143/1/2المادة) -
 ( تجاري 15المادة ) 119
 من هذا البحث.  32يرجع صفحة  120
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ولذلك جري الشرط على ضرورة أن يكون الحامل حسن النية لكي يستفيد من هذه القاعدة، أما الحامل 

صلة عن مصلحة سيئ النية فليس جديراً بالحماية، وذلك حماية لمصلحة المرتهن الخاصة والمنف

 . (121) الراهنالمظهر 

فالتظهير ال يطهر صك الرهن من الدفوع  يكون الحامل طرفاً في العالقة التي نشأ عنها الدين: أال -3

المبينة على العالقة الشخصية بين المدين الراهن والدائن المرتهن، كأن يكون الرهن نشأ وفاًء لدين 

علم تلك العالقة األصلية التي كانت سبباً لنشأة الدين، ولو رشوة أو قمار. والحكمة هنا أن الحامل ال ي

اإلضرار بالمدين  هاعليعلم فالمنطقي أال يقبل صك الرهن، وإال كان سيئ النية إذا قصد من الحصول 

 للمطالبة بالوفاء. هعليالذي يمارس الرجوع 

 نطاق تطبيق قاعدة التطهير من الدفوع:

  :(122) التظهيرالدفوع التي يطهرها  -1

هذه الدفوع غير ظاهرة وال يعلمها الحامل حسن النية، ومن ثم ليس من العدل أن يفاجئ بها فتمنعه 

على سبيل المثال  من استيفاء حقه في صك الرهن بالتنفيذ على البضاعة محل الصك. وتتمثل هذه الدفوع

 تي: في اآل وليس الحصر

غلط أو تدليس أو استغالل عند التوقيع على كالدفع بوقوع المدين في الدفع بأحد عيوب الرضا:  -أ(

صك الرهن، فهذه العيوب تجعل االلتزام قابل لإلبطال في عالقة المدين الراهن والدائن المرتهن 

 المباشر له، ومن ثم ال يجوز التمسك بها في مواجهة حامل الصك حسن النية.

كأن يكون سبب انشاء هن: أو انعدام السبب في صك الر الدفوع الناشئة عن عدم مشروعية -ب(

الرهن، أو سبب التظهير، غير مشروع، بأن يكون وفاء لدين قمار. وهذا السبب غير ظاهر ال 

صك الرهن، ومن ثم فليس من العدل أن يفاجئه المدين بهذا الدفع الذي  هإلييعلمه الحامل الذي آل 

 ال يعلمه إال هو والدائن المرتهن المباشر له.  

 : (123)يطهرها التظهيرالدفوع التي ال  -2

فهذه  المشرع بصك الرهن: هاعليالدفوع الناشئة عن نقص أحد البيانات االنشائية التي نص  -أ(

 .(124)العيوب يسهل على الحامل أن يكتشفها، ومن ثم لن يفاجئ بالمدين وهو يتمسك بها

الصك إال أن مصلحة رغم أن هذا العيب غير ظاهر لحامل  الدفع بنقص، أو انعدام، أهلية المدين: -ب(

 ناقص األهلية، أو معدومها، أولي بالرعاية من مصلحة حامل الصك. 

                                                           
 .4ص  العربية،االوراق التجارية وفقاً ألحكام قانون التجارة الجديد "، دار النهضة  رضوان:أ.د. أبوزيد  121

عربية القاهرة، طبعة الثالثة، الجزء الثالث االوراق التجارية"، دار النهضة ال االعمال،أ. د. علي سيد قاسم:" قانون  -

 .    4ص 
 .213ص  السابق،المرجع  رضوان،أ.د. أبوزيد  122
 . 11، ص 1111" االوراق التجارية واالفالس"، دار الجامعة الجديدة، طه:أ. د. مصطفي كمال  123
 من هذا البحث 35يرجع البيانات الشكلية صفحة  124
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إذا كان توقيع المدين الراهن أو أحد  دفع المدين بتزوير توقيعه المنشئ اللتزامه في صك الرهن: -ج(

المظهرين مزوراً فإنه يجوز له أن يتمسك بالتزوير لدي مطالبته بالدين ولو كان حامل صك 

 رهن حسن النية. ال

إذا وقع شخص على صك  الدفع الناشئ عن انقضاء سلطة التوقيع على صك الرهن أو تجاوزه: -د(

الرهن باسم شخص آخر تجاوز لحدود التفويض الممنوح له، فإنه يجوز للشخص األصيل أن 

 يتمسك في مواجهة حامل الصك ولو كان حسن النية بهذا الدفع.       

   

 المبحث الثالث

 اآلثار القانونية المترتبة على رهن صك اإليداع

 في المستودعات العامة 

عدة أثار  هعليمتى أبرم المودع عقد القرض مع الدائن المرتهن، بأن ظهر له صك الرهن، ترتب 

قانونية بالنسبة لكل من الطرفين والغير؛ وإذا لم يقم المدين في الرهن بدفع الدين في الميعاد المحدد كان 

 ئن الحق في التنفيذ على البضاعة محل الرهن. للدا

صك اإليداع رهن يه آثار ثالثة مطالب: األول: نبين ف إلىولتناول هذا الموضوع نقسم هذا المبحث 

بالنسبة للدائن المرتهن، وفي رهن صك اإليداع بالنسبة للمدين الراهن، وفي المطلب الثاني: نوضح آثار 

 بالنسبة للعدل. ن صك اإليداع رهالمطلب الثالث: نتناول آثار 

 

 المطلب األول

 بالنسبة للمدين الراهنصك اإليداع آثار رهن 

 

إذ  يتم إنشاء الضمان العيني على البضاعة  رهن صك اإليداع أثاراً بالنسبة للمدين الراهنيرتب  

، نقسم هعليوراهن. بمجرد تظهير صك الرهن وتسليمه للدائن المرتهن، وهذا األمر يولد حقوقاً والتزامات لل

فرعين، األول: نعرض فيه حقوق المدين الراهن، والفرع الثاني: نبين فيه التزامات المدين  إلىهذا المطلب 

 الراهن.  

 الفرع االول

 حقوق المدين الراهن

 

يعطي الرهن للمودع الراهن حق التصرف في المال المرهون ألن الرهن ال يفقد الراهن ملكية 

ه الحقوق حق المودع في سحب أو استبدال البضاعة المودعة، وتجري التفرقة بين عدة المرهون؛ ومن هذ

 :(125) اآلتيفروض على النحو 

                                                           
 ( تجاري  141المادة ) . ويراجع ايضا31مرجع سابق، ص عبيد،أ.د. رضا  125
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سحب البضاعة  اإليداعإذا كان الدين مستحق األداء، فإنه ال يجوز للمدين الراهن حامل صك    -1

 لمستودع العام. للتصرف فيها إال بعد دفع قيمة الدين المضمون برهن البضائع المودعة لدي ا

سحب البضاعة محل  اإليداعإذا كان الدين غير مستحق األداء، فيجوز للمدين الراهن حامل صك    -2

الرهن للتصرف فيها قبل حلول ميعاد استحقاق الدين يشترط أن يودع لدي المستودع العام مبلغاً كافياً 

 حلول أصل الدين. حتىلتغطية الدين وعوائده 

سحب جزء من البضاعة للتصرف فيها، وكانت محال للرهن، بشرط  اإليداع صكجّوَز المشرع لحامل  -3

 أن يودع مبلغاً يتناسب مع الجزء الذي قام بسحبه. 

، أن يستبدل البضاعة المودع اإليداع صككما أجاز المشرع للمودع الراهن، أو الشخص الذي ظهر له  -4

ي هذه الحالة يظل الدائن المرتهن حامل في المستودع العام ببضاعة أخري من ذات النوع والصفة؛ وف

. وهذا االستبدال قانوني إن جاز (126) الجديدةالبضاعة  علىصك الرهن نفس الحقوق واالمتيازات 

 .  (127) العينيالتعبير، وهو محض لتطبيق لنظرية الحلول 

لها  تبين لنا مما تقدم بأن للمودع الراهن سلطة التصرف في البضاعة محل الرهن؛ لكونه مالكاً 

 إلىالدائن المرتهن أو  إلى؛ لكن هذه السلطة محكومة بدفع قيمة الدين المضمون إما اإليداع لصكبحيازته 

 المستودع ليحل المبلغ محل البضاعة وهو حلول عيني. 

 

 الفرع الثاني

 التزامات المدين الراهن

المرتهن(، يقع على عاتقه الدائن )ه إليالمظهر  إلىبمجرد قيام المودع بتظهير صك الرهن، وتسليمه 

 عدة التزامات وهي: 

الدائن  إلىيلتزم المودع الراهن، أو من ظهر صك الرهن، أن يسلم صك الرهن  تسلم الشيء المرهون: -1

 المرتهن؛ وهذا الصك يعطي لحائزه دون غيره الحق في التنفيذ على البضاعة محل الرهن.

دع الراهن، أو من ظهر صك الرهن، بضمان يلتزم المو :ونفاذةبضمان سالمة الرهن  االلتزام -2

، أي كل رض مادي أو قانونيالتعرض واالستحقاق؛ فهو يلتزم أوال باالمتناع شخصياً عن كل تع

عمل ايجابي أو سلبي ينتقص من البضاعة محل الرهن، كما يلتزم بدفع التعرض القانوني الصادر من 

باشرة الراهن بتصرف يتعارض وحق الدائن أو الغير. والتعرض القانوني الصادر من الراهن يكون م

؛ كأن يدفع المدين الراهن بعدم نفاذ الرهن في مواجهته (128) الحقمن شأنه أن ينقص أو يؤثر في هذا 

كما يلتزم المودع الراهن، أو المظهر،  على اعتبار أن السبب غير مشروع، وهو سبب نشأة االلتزام.

 القانوني من الغير،بضمان سالمة الرهن، بأن يضمن التعرض 

                                                           
 . 21أ.د. رضا عبيد، مرجع سابق، ص 126

 ( تجاري 131المادة ) -
 .  121، ص 2111أ.د. علي البارودي، أ.د.  محمد فريد العريني، مرجع سابق ط 127

 ( مدني مصري.1111المادة ) )128(
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المساس بحق الدائن كان يدعي الغير  هعليمن الغير بحيث لو ثبت لترتب  ادعاءأن يدفع أي بإذ  يلتزم  

أنه يملك البضاعة محل الرهن. كل هذه االدعاءات يجب أن يقوم بردها؛ أما إذا لم يستطع فإنه يكون 

 .(129) الحقوقنتيجة وجود هذه ضامناً للمرتهن ما يكون قد تسبب من نقصان بقيمة الرهن 

وفقاً ألحكام الرهن التجاري إذا نقص سعر الشيء المرهون في سوق  االلتزام بضمان قيمة المرهون: -3

بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة 

دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن الضمان، فإذا رفض المدين ذلك، أو انقضي الميعاد المحدد 

. (130) العينيالثمن طبقاً لنظرية الحلول  إلىالمرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون وينتقل الرهن 

وكذلك يلتزم المدين الراهن، إذا كانت البضاعة، مثلية، أو قيمية، ومعرضة للتلف، أو الهالك، أو 

آخر بديل، جاز له بعد أن يطلب، بأمر  شيءأ المدين تقديم كانت صيانتها تستلزم نفقات باهظة، ولم يش

على عريضة، من القاضي المختص الترخيص له في بيع البضاعة فوراً بأي طريقة يعينها القاضي 

 . (131) العينيالثمن الناتج من البيع طبقاً لنظرية الحلول  إلىوينتقل الرهن 

اهن في حاالت معينة استبدال الشيء المرهون، أجاز المشرع للر الحق في استبدال المال المرهون: -4

من غي أن يؤثر على صحة الرهن واالحتجاج به في مواجهة الغير، وهذه الحاالت هي: االولي: 

أجاز فيها االستبدال، عندما يتقرر الرهن على مال مثلي، دون أن يتطلب أي شرط لوقوعه فهو 

لثانية: قيدت فيها االستبدال، عندما يكون محل الرهن ؛ أما الحالة ا(132) التعبيراستبدال قانوني إن جاز 

ماالً قيمياً، بشروط معينة هي وجود اتفاق على ذلك ابتداًء في عقد الرهن ورضاء الدائن المرتهن 

أن الحالة األولي محض  إلىبالمال المستبدل، فهو استبدال اتفاقي. وعلة المغايرة بين الحالتين ترجع 

شروط إضافية زيادة على شروط الحلول العيني؛ أما  إلىعيني، فال تحتاج تطبيق لنظرية الحلول ال

. وفي (133) ابتداءً  هعليالحالة الثانية فهي تجسيد لفكرة االلتزام البدلي الذي ال يصح إال إذا تم االتفاق 

 انقضاء الرهن المقرر اليوبالتانقضاء حيازة األموال المستبدلة  إلىالحالتين ال يؤدي االستبدال 

. بل يخضع المال الجديد المستبدل لنفس النظام القانوني الذي كان سارياً على األموال المستبدلة، هاعلي

 .  (134) الجديدقائماً بالنسبة للمال  هاعليفيستمر الحيازة سارية ويظل الرهن المقرر 

 

 

 

                                                           
 .    111-111ونشر، ص  أ.د. حسام الدين كامل األهواني:" الوجيز في التأمينات العينية " بدون مكان طباعة 129
م" مكتبة الجالء 1111لسنة  11للقانون رقم  طبقاً -د. عبدالفضيل محمد أحمد:" العقود التجارية وعمليات البنوك  130

 .  11-11بالمنصورة، ص 
 .    112التجاري، مرجع سابق، ص  عوض، القانونأ.د. علي جمال الدين  131
 .121، ص 2111ريني، مرجع سابق طأ.د. علي البارودي، أ.د.  محمد فريد الع  132
 .  121مرجع سابق ص  133
 . 31، بند42، مرجع سابق ص 1114استاذنا الدكتور/ محمود سمير الشرقاوي:" القانون التجاري"، طبعة  134

 .   1121مرجع سابق، ص  حبيب،أ.د. ثروت  -
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 المطلب الثاني

 (هإليالمظهر )المرتهن أثار الرهن بالنسبة للدائن 

 

في صك الرهن،  إليهفي رهن البضاعة في المستودعات العامة، هو الطرف المظهر  المرتهنيحمل 

صفتان كدائن بوصفه له دين في ذمة المدين وجد رهن الصك ضماناً للوفاء به، وصفة كونه مرتهن بما له 

من رهن وارد على البضاعة محل الرهن بحيازته لصك الرهن. إال أن ممارسة حقوق الدائن المرتهن في 

لضمان الخاص وهو التنفيذ على البضاعة محل الرهن وبيعها بالمزاد العلني مقيداً باإلجراءات التي نص ا

فرعين: األول: نتناول فيه حق الدائن المرتهن في التنفيذ على  إلىالقانون. لذا نقسم هذا المطلب  عليها

 المدين والمظهرين.    علىلرجوع ؛ وفي الفرع الثاني نبين فيه حق حامل صك الرهن في االبضاعة المرهونة

 

 الفرع االول

 المرهونة المرتهن في التنفيذ على البضاعة حق الدائن

 

متي حل أجل الدين المضمون بالرهن، أصبح للدائن المرتهن حقاً في استيفاء دينه المضمون من 

لتجاري إذ  نصت ولكن وفق االجراءات التي جاء بها المشرع في أحكام الرهن ا (135) المرهونةالبضاعة 

أن:" ال يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو  على ( تجاري135الفقرة الثالثة من المادة)

 في شأن الرهن التجاري".   عليهاوفاء المدين المرهون إال باتباع االحكام المنصوص  عليهاالتنفيذ 

اء بالدين في ميعاد االستحقاق جاز للدائن رفع صل في القواعد العامة أنه إذا امتنع المدين عن الوفاأل

والحصول على حكم بدينه، فإذا أصبح هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به جاز للدائن  عليهالدعوي 

 .(136) المدينالتنفيذ بالدين على أموال 

ن أجل استيفاء م عليهفإذا كان الدين مضموناً برهن مال منقول فقد يسر المشرع المدني للدائن التنفيذ  

( مدني على أنه:" يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن 1121دينه فنصت الفقرة األولي من المادة )

 يطلب من القاضي الترخيص له ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق".

لمرتهن، ولكنه كفل له السرعة في بيد أن المشرع التجاري لم يكتف بهذا التيسير على الدائن ا

لم  إذا-1( تجاري على أنه:" 121، فنصت المادة )(137) المرهونحقه بطريقة التنفيذ على المال  إلىالوصول 

يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان الدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ 

بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي تقع في دائرتها موطنه تكليف المدين بالوفاء أن يطلب 

ال يجوز تنفيذ األمر الصادر من القاضي ببيع الشيء  – 2األمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضة. 

                                                           
 تجاري  141المادة 135
 .  11مرجع سابق، ص يونس،أ.د. علي حسن  136
 .  132، ص2111رودي، مرجع سابق، طبعة أ.د. على البا 137
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ع يجرى فيه البي الذيالمرهون إال بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل مع بيان المكان 

البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي وبالمزايدة العلنية إال إذا أمر  يجرى- 3وتاريخه وساعته. 

أمر القاضي ببيعه  ةاليالمالقاضي باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداوال في سوق األوراق 

  في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها".

لظاهر من هذا النص أن الدائن المرتهن يكون له في حالة الرهن التجاري التنفيذ على الشيء وا

 المرهون بشرط اتباع ما يأتي:" 

 . (138) عليهأوال: التنبيه على المدين بالوفاء، ويقع التنبيه على يد محضر أو بخطاب موصي 

ا ميعاد المسافة، إليهخمسة أيام مضافاً  عليهثانياً: إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد حصول التنبيه وانقضت 

وجب على الدائن أن يقدم عريضة إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين 

. فإذا تأكد القاضي من جدية الطلب المقدم (139) بعضهيطلب فيها األمر ببيع الشيء المرهون كله أو 

المدين والكفيل إن وجد  إلىد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه من الدائن فإنه يأمر بالبيع، ولكن بع

  (140) وساعته.مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه 

ثالثاً: يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي وبالمزايدة العلنية، إال إذا أمر بتباع طريقة 

ها بالصحف إذا اقتضى الحال ذلك. فإذا كان الشيء أخري، وله أن يأمر بلصق االعالنات ونشر

أمر ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين  ةاليالمالمرهون متداوال في سوق األوراق 

 . (141) بهاللعمل 

، الحد األدنى من الضمانات التي يمكن توفيرها للمدين الراهن، وخاصة وال شكهذه االجراءات هي، 

لشيء المرهون في الرهن التجاري ال يحتاج فيه الدائن الستصدار حكم بدينه يسمح له التنفيذ على ا

. كما ال يمكن النزول عن هذا الحد األدنى وإال اختل التوزان (142) المرهونبالتنفيذ على الشيء 

كل بطال تجاري في إ (121لصالح الدائن المرتهن واستبد بالمدين الراهن؛ ولذلك سارعت المادة )

ق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند اتفا

في  عليهاحلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة اإلجراءات المنصوص 

لك ( أكدت على أن الشرط االتفاقي الذي يقضي بتم121( تجاري. على أن نص المادة )121المادة )

 ، (143) باطالالدائن للمال المرهون يقع 

                                                           
 .  43أ.د. محمود سمير الشرقاوي ، مرجع سابق، ص 138
 تجاري ، فإنه ال يجوز أن يشمل البيع إال ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن.  21وفقاً ألحكام المادة  139
 .  132، ص2111أ.د. على البارودي، مرجع سابق، طبعة   140
 .  11أحمد، مرجع سابق، ص أ.د. عبدالفضيل محمد 141
 .  1131أ.د. ثروت عبدالرحيم، مرجع سابق، ص  142
يطلق على هذا الشرط شرط الطريق الممهد ، ويعتبر باطل سواء تم االتفاق عليه في عقد الرهن أو بعد ذلك عند حلول 143

 أجل الدين .

 .51يراجع في ذلك أ.د. مصطفي كمال طه ، مرجع سابق، ص 
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( 121كما أكدت أيضاً المادة ). (144) القاضيإال أنها لم تحظر تملك الدائن للشيء المرهون بإذن من 

الذي يمنح الدائن الحق، عند عدم استيفاء  االتفاق-العامةتطبيقاً للقواعد  –تجاري على أنه يعد باطالً 

 الشيء المرهون بغير تدخل القضاء. الدين وقت حلول أجله، في بيع 

على غيره  ي دينه بطريق األوليةوإذا كان هناك تزاحم من دائنين آخرين فإن الدائن المرتهن يستوف

من الدائنين من أصل وعوائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع، لكن بعد خصم الضرائب 

اعها وغير ذلك من مصاريف والرسوم المستحق على البضاعة، ومصاريف بيع البضاعة وإيد

أي صاحب حق الملكية على البضاعة غير حاضر عملية  اإليداعوإذا كان حامل إيصال  .(145)الحفظ

البيع فإن ما تبقي من مبالغ من عملية البيع يتم ايداعه خزانة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها 

 . (146)المستودع

هذا الهالك، أو التلف، مبلغ  واستحق عنو تلفها، هالك البضاعة، أ عليهوقد يقع حادث يترتب 

وصك  اإليداع( تجاري أن تنتقل حقوق حامل إيصال 144التأمين؛ فقد قرر المشرع في المادة )

مبلغ التأمين الستيفاء جميع حقوقه المقررة على البضاعة من هذا المبلغ. أي أن مبلغ  إلىالرهن 

 .  (147) البضاعةلة، محل التأمين يحل حلوالً عينياً، في هذه الحا

وقد يحدث أن يفقد الدائن المرتهن صك الرهن، فنجد أن المشرع عالج تلك المسألة فنص في الفقرة 

 المختص القاضي من يطلب أن الرهن صك منه ضاع أن:" لمن على( تجاري 145الثانية من المادة)

 عند بالرهن المضمون الدين اءبوف عريضة على إصدار أمر المستودع دائرتها في يقع التي بالمحكمة

 كان األمر بتنفيذ المدين يقم لم فإذا .كفيالً يقدم  وأن ،الضائع للصك ملكيته يثبت أن بشرط أجله حلول

 عليها المنصوص باتباع اإلجراءات المرهونة البضاعة على ينفذ أن لصالحه األمر هذا صدر لمن

دفاتر  في قيد قد على الصك حصل الذي ألولا التظهير يكون أن بشرط وذلك التجاري، الرهن بشأن

 ستة الكفيل بانقضاء ذمة وتبرأ القانون هذا من (٩٣١(المادة من الثانية الفقرة ألحكام وفقاً  المستودع

على  التنفيذ إجراءات لصالحه األمر صدر من يتخذ أن دون الدين استحقاق تاريخ من أشهر

 .البضاعة"

يوي عند التنفيذ على البضاعة، أو تداولها بالتظهير، لكونه قد ولذلك، فإن صك الرهن يقوم بدور ح

جمع في طبيعته المختلفة بين نوعين من القواعد: قواعد الرهن من ناحية، وقواعد قانون الصرف من 

 ناحية أخري. وأغلب األمر أن تنطبق هذه القواعد أو تلك دون أن يحدث بينهما تعارض؛

                                                           
للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي أن يأمر بتملك الشيء المرهون  " يجوز( مدني علي أنه:1121/2نصت المادة ) 144

 وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء". نجد أن حكم هذه المادة يسري على الرهن التجاري. 
 .11مرجع سابق، ص  طه،يراجع في ذلك أ.د. مصطفي كمال  145
 تجاري.  ( 142/1المادة) 146
 .  111، ص2111أ.د. على البارودي، مرجع سابق، طبعة  147
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فهو يتبع هذا الدين ويتأثر بالقواعد التي يمكن أن تحكمه أو تقرر  فالرهن حق تابع للدين المضمون، 

 .(148) انقضائهصحته أو بطالنه أو 

 

 الفرع الثاني

 حق حامل صك الرهن في الرجوع على المدين والمظهرين

تناولنا سابقاً أنه إذا لم تكن حصيلة البيع كافية للوفاء بدين حامل صك الرهن، جاز له الرجوع على 

م خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإال سقط عليهوالمظهرين؛ ولكن بشرط أن يرجع المدين 

حقه في الرجوع. وفي جميع االحوال يسقط هذا الحق إذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة 

 .(149) الدينخالل ثالثون يوما من تاريخ استحقاق 

 لمطلب الثالثا

 على الشخص األجنبي)العدل( آثار رهن البضائع

يتمكن من ممارسة  متي حصل مستثمر المستودع على التراخيص الالزمة من الجهة اإلدارية، فأنه

والرهن، وهذه الصكوك تسمح بنقل ملكيتها  اإليداعيداع البضائع لديه؛ ويحق له إصدار صكي أعمال إ

 اً بتداول الصكوك، كما سبق أن ذكرنا.  خالصة، أو رهنها، أو نقل ملكيتها محملة بالرهن، وتسمح أيض

الدائن المرتهن أو إلى أجنبي يعينه  إلىولما كان عقد الرهن يستلزم أن يسلم الراهن الشيء المرهون  

المتعاقدان. فكان المدين الراهن، إذا أودع بضاعته هذه عند أجنبي، فإنه يستطيع أن يرهنها لدائنه، وأن يعيد 

العدل( األجنبي )المستودع . ولذلك يقع على مستثمر (150) نقلذلك إلى عمليات  رهن ما شاء دون أن يؤدي

 :في اآلتيكأثر من آثار عقد رهن البضائع وتتمثل هذه االلتزامات  التزامات

يلتزم مستثمر المستودع )العدل( منذ استالمه البضاعة من  االلتزام بالمحافظة على البضاعة:  -1

، (151) وصيانتهواالجراءات الالزمة للمحافظة على الشيء المرهون  المودع أن يقوم بجميع التدابير

وهذا التحديد في مصروفات الحفظ والصيانة قصد منه  .(152) المودعبما ال يجاوز قيمتها التي قدرها 

عزوف التجار عن استخدام  إلىعدم المغاالة في األجرة والمصاريف، إذ  أن المغاالة سوف تؤدي إما 

ة، وهذا يعطل حركة دوران رأس المال؛ وإما إلى سيطرة هذه المستودعات على المستودعات العام

                                                           
 م،2111مرجع سابق، طبعة  البارودي،. وأيضا يراجع أ.د. علي 11أ.د. مصطفي كمال طه، مرجع سابق، ص 148

 .   112ص
 من هذا البحث. 21صفحة يراجع  149
 .  111، ص2111أ.د. على البارودي، مرجع سابق، طبعة  150
 .  111يدار، مرجع سابق، صأ.د. هاني دو 151
 ( تجاري.  133/1المادة ) 152
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حركة البضائع نظراً ألن التجار قد يتركون البضاعة أو جزء منها مقابل أجرة التخزين والصيانة. كل 

 وااللتزام. (153) للدولةالعامة  االقتصاديةهذه النتائج ال يرغبها المشرع ألنها تمس المصلحة 

ة على الشيء المرهون يملى على المستودع العمل على إبقاء الكيان المادي للشيء المرهون بالمحافظ

؛ كتوفير وسائل التهوية الالزمة لتشغيل اآلالت (154) لهوالحفاظ على وجه االستعمال الذي خصص 

خل في ويد التجارية أو اتخاذ التدابير الالزمة لحسن استعمال الشيء كالقيام بأعمال صيانة السيارات.

اإللتزام بالمحافظة على البضاعة صيانتها أن يطلب مستثمر المستودع)العدل(من القاضي المختص 

عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت  علىبالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع، إصدار أمر 

  .(155) الثمنمهددة بتلف سريع؛ ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في 

المستودع عن البضاعة المودعة أشد وطأة من تلك التي تقررها القواعد العامة مالك مسؤولية تعد 

فهي مسؤولية مفترضة ال يكفي لدفعها إقامة الدليل على أنه بذل من العناية في حفظها وصيانتها ما 

ضاعة من لتبرئة ساحته إقامة الدليل على أن ما لحق بالب عليه، بل يتعين (156) مالهيبذله في حفظ 

تلف، أو هالك، أو نقص، ناشئاً عن قوة قاهرة، أو طبيعة البضاعة، أو عيب ذاتي فيها، أو في كيفية 

. وال شك أن مثل هذه المسؤولية قد تكون كبيرة إذا نظرنا إلى ضخامة كمية (157) حزمهاتعبئتها، أو 

ى الحفظ بل يمتد إلى الصيانة البضائع واألشياء التي يتلقاها المستودع، وإلى أن التزامه ال يقتصر عل

التي تكفل  وميةاليمن أن يقدم لكل صنف من البضائع المودعة ما يناسبها من العناية  تفتضيهبما 

حفظها في حالة جيدة. وهذه المسؤولية الكبيرة هي وحدها الكفيلة بأن تشجع التجار على ايداع 

لبضائع بالسرعة، والسهولة المرجوة، بضائعهم، وتؤدي إلى اتمام العمليات القانونية على هذه ا

 .(158) لهاوبمجرد نقل حيازة الصكوك الممثلة 

لسنة  1ولم يتضمن تقنين التجاري المصري نصا مماثالً لنص المادة السابعة، من المرسوم رقم 

م، والخاص بتنظيم المخازن العامة في فرنسا، والذي يحظر على مستثمر المستودع العام أن 1145

يق مباشر أو غير مباشر، لذمته، أو لذمة الغير، وسواء على وجه الوكالة بالعمولة أو بطر –يمارس

أو المضاربة في أنواع البضائع المرخص له أن يصدر عنها صكوك ايداع أو  االتجار-آخرعلى وجه 

، خاصةً وأن العلة من الحظر هي إليهرهن. وهذا نقص كان ينبغي على المشرع المصري أن يفطن 

ستودع، عندما يحوز كميات كبيرة من البضائع، من التدخل للتأثير على األسواق والمضاربة منع الم

 .  (159) السواءبحقوق المودعين والدائنين على 

                                                           
 .  31أ.د. رضا عبيد، مرجع سابق، ص 153
 .111 ، مرجع سابق، صأ.د. هاني دويدار 154
  .155، ص 2111أ.د. على البارودي، مرجع سابق، طبعة  155

 . 111 ، مرجع سابق، صأ.د. هاني دويدار -
 ( مدني.  121/1المادة ) 156
 اري.  ( تج133/2المادة ) 157
 .  155، ص 2111أ.د. على البارودي، مرجع سابق، طبعة 158
 .  151، ص 2111المرجع سابق، طبعة  159
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المشرع للمستودع أن يقرض أمواال إلى المودع بضمان البضائع ونص  أجازللمودع: تقديم قروض  -2

دع أن يقدم قروضاً للمودع برهن البضاعة أنه:" يجوز لمستثمر المستو على( 135/2في المادة )

وإذا أقرض مستثمر المستودع المودع فإن  ."يمثلها الذيالمودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن 

إذا  عليهاللمستودع التنفيذ  اليبالتالبضائع التي توجد تحت يده تكون ضماناً لمبلغ القرض ويمكن 

 تخلف المودع عن السداد. 

لبضاعة إذ  نص في المادة الزم المشرع المستودع أن يبرم عقد التأمين على ا: ضاعةالتأمين على الب -3

ضد أخطار الحريق لدي  عليهيجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن  -1على أنه: " (131)

 ذلك ومع -2شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.  إحدى

 ميناء جوى أو بحرى ميناء في الموجودة العامة المستودعات أحد المودعة البضائع التأمين يشمل ال

خالل  الحادث وقع فإذا الحريق أخطار ضد جوى أو بحرى بتأمين أيضاً  مشمولة البضاعة كانت إذا

 الو التعويضات، لتسوية تطبيقه الواجب هو وحده التأمين هذا كان الجوي أو البحري التأمين سريان

 الجوي أو البحري التأمين سريان مدة انقضاء بعد إال المستودع على بالتأمين مشمولة تصير البضاعة

 الضرر". لتغطية هذا التأمين كفاية عدم أو

يستفاد من هذا النص أن المشرع الزم مستثمر المستودع بالتأمين على البضاعة المودعة لحساب 

من  عليهابالتأمين  االلتزام عليها المستودع العام، ففرض الغير تحوطاً لألخطار التي قد يتعرض له

 أخطار الحريق. 

وإذا كان المستودع موجوداً بميناء بحري، وجوي، وكانت البضاعة الموجودة مشمولة بتأمين بحري 

أو جوي من أخطار الحريق، فإن التأمين البحري أو الجوي هو وحده الواجب التطبيق لتسوية 

ق الخطر المؤمن منه خالل مدة سريان التأمين؛ وبانتهاء هذه المدة، تصبح التعويضات عند تحق

 البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع.

ويسري نفس الحكم في حالة عدم كفاية التأمين البحري أو الجوي لتغطية الضرر الذي أصاب 

 .(160) البضاعة

المودع عند إيداع البضاعة إيصال  إلى يلتزم المستودع العام بأن يسلم والرهن: اإليداعإصدار صكوك  -4

(؛ وجب أن تتضمن هاتان الوثيقتان مجموعة Warrant( مرفقاً به صك رهن )Récépissé) اإليداع

من البيانات الالزمة لتحديد شخص المودع والبضاعة المودعة، وتتضمن أيضاً اسم المستودع العام 

. ويجوز (161) الوثيقتينرة طبق األصل من والشركة المؤمنة على المشروع، ويحتفظ المستودع بصو

 ، أو صك الرهن، باسم المودع أو ألمره،اإليداعأن يصدر إيصال 

                                                           
 . 35-34أ.د. رضا عبيد، مرجع سابق، ص 160

 .    154م، ص2111أ.د. علي البارودي، مرجع سابق، ط  -
 .  11أ.د. مصطفي كمال طه، مرجع سابق، ص 161
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، أو صك الرهن، اإليداعبمعني أن هناك الصك المزدوج قد يكون اسمياً أو إذنياً؛ وإذا كان إيصال  

 ألمر المودع جاز لهذا األخير التنازل عنهما بالتظهير متصلين أو منفصلين. 

ويترتب على هذا التظهير نفس آثار التظهير للورقة التجارية، ومنها قاعدة تطهير الدفوع وفقاً ألحكام 

. ويجوز للمودع تجزئة البضاعة إلى (163) سابقاً ، وذلك كما بينا (162) التجاري( من القانون 15المادة )

، تسهيالً (164) منهامجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك الرهن عن كل مجموعة 

 . (165) المودعةعلى المودع في التصرف في البضاعة 

أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نفس  –إذا كانت البضاعة المودعة من المثليات –كما يجوز للمودع 

وصك الرهن، وفي هذه الحالة  اإليداعالنوع والصفة، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في إيصال 

 . (166)أو الصك إلى البضاعة الجديدة تنتقل حقوق حامل اإليصال

وإذا كانت البضاعة المودعة من المثليات فال يشترط أن تكون مفرزة بل يجوز أن يصدر إيصال 

. وقصد بذلك تيسير التعامل على البضاعة (167)وصك الرهن عن كمية سائبة في كمية أكبر اإليداع

 المودعة إذا كانت من المثليات. 

 اإليداعإذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد  :اإليداععقد  انتهاءعد بيع البضاعة المودعة ب  -5

في شان الرهن التجاري،  عليهاجاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع اإلجراءات المنصوص 

ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له، ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة 

 .المختصة

غير محدد المدة، وانقضت سنة دون أن يطلب المودع  اإليداعويسري نفس الحكم إذا كان عقد 

. ويجب على مستثمر المستودع إتباع (168) اإليداعاسترداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد 

ولذا  في الرهن التجاري عند التنفيذ على البضاعة، والتي سبق بيانها، عليهااإلجراءات المنصوص 

 .  (169) اإليهنحيل 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  151م، ص 1112أ. د. علي البارودي، مرجع سابق، ط   162
 وما بعدها من هذا البحث.    21يرجع صفحة  163
 ( تجاري. 131/3المادة ) 164
 .  151د. على البارودي، مرجع سابق، ص يراجع: أ..  وأيضا 11مرجع سابق، ص  طه،أ. د. مصطفي كمال  165
 ( تجاري. 131/1المادة  166
 ( تجاري.131/2المادة   167
 ( تجاري.  2، 141/1المادة ) 168
 جع صفحة  ير 169
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 المبحث الرابع

 لدى المستودعات العامة اإليداعانقضاء رهن صك 

 

نرجع إلى أحكام القانون  عليهلم ينص القانون التجاري على أحكام خاصة بانقضاء الرهن التجاري، و

 ة أصلية. المدني، ولكن ينقضي الرهن التجاري مثله مثل الرهن الحيازي إما بصفة تبعية، أو بصف

الدين. ألنه حق عيني تبعي يتقرر لضمان التزام أصلي  النقضاءفقد ينقضي الرهن التجاري تبعاً 

ويتبعه في وجوده وعدمه؛ وعلى هذا فإذا انقضي الدين المضمون بالرهن ينقضي الرهن تبعاً له. ألن الرهن 

 .(170)يفقد علة وجوده

ينقضي الدين. فمتى زال الرهن التجاري دون  وينقضي الرهن بصفة أصلية، إذا زال وحده دون أن

أن يزول الدين، فزوال الرهن التجاري يكون بصفة أصلية، غير تابعه لزوال شيء آخر. وهناك حاالت 

الدين. ألن الدين  النقضاءمحددة يزول فيها رهن الحيازة بصفة أصلية. أي يزول وحده دون أن ينقضي تبعاً 

لدى المستودعات العامة  اإليداعرهن صك  النقضاء. فنعقد (171)هنيبقى كدين عادي مع زوال حق الر

لدى المستودعات العامة بصفة تبعيه، المطلب الثاني: انقضاء  اإليداعمطلبين: األول: انقضاء رهن صك 

 لدى المستودعات العامة بصفة أصلية.   اإليداعرهن صك 

 

 المطلب األول

  اإليداعانقضاء رهن صك 

 امة بصفة تبعيةفي المستودعات الع

 

تبعاً إلنقضاء عقد الدين األصلي بين الدائن المرتهن والمدين الراهن،  اإليداعينقضي رهن صك 

 ، ومن هذه األسباب: االلتزاموتنقضي العالقة األصلية بأي سبب من أسباب انقضاء 

الوفاء ينقضي الدين المضمون برهن البضائع المودعة في المستودعات العامة عن طريق الوفاء:  -1

بالدين والوفاء مع الحلول يجعل الموفي يحل محل الدائن في رهن البضاعة، وقد يتعذر الوفاء للدائن 

مباشرة في فروض معينه فليس على المدين إال أن يودع الدين دون حاجة إلى عرض حقيقي فتبرأ 

سحب  اإليداعل ذمته؛ وهذا يحدث في رهن البضاعة لدي المستودعات العامة عندما يريد حامل إيصا

البضاعة المودعة ولكن بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق األداء فإذا لم يكن 

 الدين مستحق األداء،

                                                           
، ص 1151طبعة  القاهرة،أ.د. محمد لبيب شنب:" دروس في التأمينات العينية والشخصية". دار النهضة العربية،  170

111   . 
 .  113السنهوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاقأ.د.  171
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جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع مبلغاً كافياً لتغطية الدين  

 لقبضهذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن حلول األجل، ويسري هذا الحكم إ حتىوعوائده 

(172). 

إذا استحق المقابل في يد الدائن، فإن الدائن يرجع على المدين بضمان االستحقاق. الوفاء بمقابل:  -2

والوفاء بمقابل يقضي الدين األصلي بالتجديد، ثم ينقضي الدين الجديد، الذي حل محل الدين األصلي، 

رهن البضاعة لدى المستودعات العامة أنه يمكن اإلتفاق بين الراهن  . وقد رأينا في(173) بالوفاء

والمرتهن على استبدال المال المرهون بآخر، إذا كانت البضاعة من األشياء المثلية، بشرط أن تكون 

وصك الرهن. وفي هذه  اإليداعفي صك  عليهاالبضاعة من نفس النوع ونفس الصفة المنصوص 

 حامل صك الرهن بامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.الحالة تنتقل جميع حقوق 

قد يتجدد اإللتزام بانقضاء اإللتزام القديم وإنشاء آخر يحل محله؛ والتجديد قد يكون لمحل التجديد:  -3

اإللتزام أو سببه، وقد يكون ألطراف اإللتزام وهذا يقترب من الحوالة. أما إذا كان التجديد لمحل 

زام القديم، وينقضي تبعاً له الرهن، وينشأ التزام جديد. فإذا اتفق اطراف اإللتزام فإنه ينقضي اإللت

العالقة على التجديد لها وللرهن، فإن الدين يتجدد ويتجدد الرهن تبعاً له، وإذا اتفقا على تجديد الدين 

 .  (174)دون الرهن، فإن الرهن ينقضي تبعاً إلنقضاء اإللتزام األول

الملكية، متمثل في إيصال ايداع البضائع، مع حق الرهن التجاري، أي صك إذا اجتمع حق اتحاد الذمة:  -4

الرهن، في يد شخص واحد بسبب تنازل المودع المدين الراهن عن البضاعة إلى الدائن المرتهن، 

 وتكون قيمة البضاعة مساوية للدين الذي له عند المدين المودع، فهنا ينقضي الرهن بالتبعية للتنازل.  

ينقضي رهن صك إيداع البضائع بالتبعية عندما يبرئ الدائن ذمة المدين من الدين الذي له اإلبراء:  -5

عنده، وإذا برأت ذمة المدين من الدين األصلي فال حاجة إذن لوجود عقد رهن البضائع بين الراهن 

 والمرتهن لسقوط الدين الذي كان مضموناً بها.  

طرفي اإللتزام؛ فبعد نشوء عالقة المديونية بين الدائن  قد تنشأ عالقة مديونية جديدة بينالمقاصة:  -1

والمدين، وإنشاء عقد رهن البضائع لضمان الدين، تنشأ عالقة أخري بين الطرفين يصبح فيها الدائن 

مديناً بدين للمدين الذي يصبح دائناً له ويتفقان على إنشاء رهن يضمن هذا الدين. فنصبح أمام عالقتين 

ومدين لآلخر، وعقد الرهن طرفيه راهن ومرتهن لألخر، فيتفقان على انقضاء كل من طرفها دائن 

اإللتزام األصلي بالمقاصة بين الدينين، ويشترط لذلك تساويهما، أو اتفاق الطرفين على اإلنقضاء 

 .    (175)رغم عدم تساويهما، وبذلك ينقضي عقد رهن البضائع تبعاً إلجراءات المقاصة بين الدينين

 

 

                                                           
 ( تجاري.  141المادة ) 172
 . 115مرجع سابق، ص  السنهوري، عبد الرزاقأ.د.  173
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 لثانيالمطلب ا

 بصفة أصلية اإليداعانقضاء رهن صك 

 

 دون انقضاء الدين، وذلك في عدد من الحاالت: اإليداعقد ينقضي رهن صك 

منعاً  إليهوسبق أن تناولنا ذلك ومن ثم نحيل بيع البضائع المرهونة وتسليم المرتهن حقوقه:  -1

 .(176) للتكرار

ية بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن الرهن بصفة أصل ينقضي الرهن:تنازل الدائن المرتهن عن  -2

 إلىالمقرر له، من غير أن يتنازل عن الدين الذي يمثل حقاً له لدى المدين، وهذا التنازل يؤدي 

تحديد المرهون من الرهن دون انقضاء الدين الذي كان مضموناً بالمرهون قبل التنازل. ويجوز أن 

عن الشيء المرهون، أو من موافقته على التصرف يستفاد التنازل ضمناً من تخلى الدائن باختياره 

فيه دون تحفظ. على أنه إذا كان الرهن مثقالً بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن تنازل الدائن ال ينفذ في 

. ويعتبر التنازل تصرفاً بإرادة الدائن المنفردة يشترط فيه، أهلية (177) أقرهحق هذا الغير إال إذا 

لية إبراء ذمة المدين من الدين. وهذه األهلية هي أهلية التبرع، النزول عن الرهن الحيازي، أه

 .(178) غفلةولو لسفه أو  عليهفيجب أن يكون الدائن المرتهن بالغاً سن الرشد غير محجور 

ينقضي عقد الرهن بهالك البضائع المرهونة، وهذا طبيعي، ألن الشيء هالك المرهون هالكاً كلياً:  -3

ول الرهن بزوال محله. والشيء المرهون قد يهلك بخطأ الراهن، أو المرهون لم يعد له وجود فيز

بخطأ المرتهن، أو بسبب أجنبي. فإن هلك بخطأ الراهن، كان هذا مسئوال عن الهالك، ودفع تعويضاً 

عنه يحل محل الشيء المرهون الهالك، وينتقل الرهن بذلك، من الشيء المرهون، إلى التعويض. 

ن هذا مسئوالً عن الهالك كذلك، ويحل التعويض محل الشيء المرهون، وإن هلك بخطأ المرتهن كا

الرهن. وإن هلك بسبب أجنبي، فإن كان هذا السبب هو خطأ الغير، حل التعويض محل  إليهوينتقل 

الرهن. وإن كان سبب الهالك هو القوة القاهرة لم يكن أحد مسئوال عن التعويض،  إليهالشيء وانتقل 

. وال (179) الرهنويزول الشيء فيزول الرهن بزواله، وعلى هذا الوجه ينقضي  فال يدفع التعويض،

مستثمر المستودع( عما يلحق بالبضاعة من هالك، أو تلف، أو نقص، إذا نشأ عن قوة )العدل يسأل 

قاهرة، أو طبيعة البضاعة، أو عيب ذاتي فيها، أو في كيفية تعبئتها، أو حزمها. وفي هذه الحالة إذا 

 الرهن وال ينقضي. إليه، فإن مبلغ التأمين يحل محل البضاعة وينتقل عليهان هناك تأمي

                                                           
 من هذا البحث. 31صفحة يراجع  176
 .  111مرجع سابق، ص  السنهوري، عبد الرزاقأ.د.  177
 . 111المرجع السابق، ص 178
 .111المرجع السابق، ص   179
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كذلك ينقضي عقد الرهن بالبطالن بأي سبب من أسباب البطالن تطبيقاً للقواعد بطالن عقد الرهن:  -4

العامة كانعدام األهلية، أو عدم مشروعية المحل، أو السبب، وقد يكون قابالً لألبطال لوجود عيب 

 .  (180) اإلرادة من عيوب

 

  والتوصيات  لخاتمةا

 أوال: الخاتمة: 

في المستودعات العامة وأكدنا على أن  اإليداعتناولنا في المبحث األول مفهوم وانشاء رهن صك 

ل ، وفاء للدين يكون من خالعليهاتنظيم أحكام رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة، أو التنفيذ 

في شأن الرهن التجاري؛ والواقع أن القانون التجاري لم يعرف الرهن التجاري لكن  عليهاالمواد المنصوص 

 .رف الرهن الحيازي كما بينا سلفاً القانون المدني ع

ولقد وضحنا مفهوم حيازة صك الرهن وذكرنا أن مناط الرهن الحيازي إذن هو قيام المدين بتسليم 

أو على  عليهالدائن المرتهن، أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، وذلك ضماناً لدين البضائع محل الرهن إلى 

وانتهينا إلى أن الطبيعة القانونية للحيازة بالنسبة للمدين للراهن تختلف في الرهن الحيازي عن رهن  غيره.

ى إبعاد المرهون ؛ ففي الرهن الحيازي الحيازة تمثل الجانب السلبي ألن سلب الحيازة يؤدي إلاإليداعصك 

 عن التصرفات التي يأتيها الراهن وتضر بالمرتهن كما يجعل الغير على علم بأن المال مثقل بحق رهن. 

كما أن الطبيعة القانونية للحيازة بالنسبة للدائن المرتهن تتفق في كل من الرهن الحيازي، ورهن صك 

التزام  عليهبركنها المادي يرتب  إليهي ألن انتقالها ؛ ففي الرهن الحيازي تمثل الحيازة الجانب االيجاباإليداع

باستعمال واستغالل المرهون. أما الركن المعنوي فإن الراهن ينتقل منه إلى المرتهن )النية( في ترتيب الحق 

، هي حيازة اإليداعالعيني التبعي على محل الرهن. لكن الحيازة بالنسبة لألجنبي )العدل(، عند رهن صك 

ة بحتة، والمتمثلة في االستحواذ على البضاعة، وما يحمل هذا االنتقال من التزامه بالمحافظة مادية عرضي

شيء ألنه ال يحوز الشيء بنية التملك  إليهعلى الشيء المرهون وصيانته. أما الركن المعنوي فال ينتقل منه 

لدي كل من الراهن  لمصلحته هو بل يبقي العنصران المعنويان عليهوال بنية ترتيب حق عيني تبعي 

 والمرتهن. 

بالنسبة للدائن المرتهن تتوافر بركنها المادي،  اإليداعوبناًء على ما سبق، فإن الحيازة عند رهن صك 

وهي الحيازة الرمزية، عندما يحصل على صك الرهن؛ وتتوافر بركنها المعنوي عندما تكون لديه النية في 

زة تتفق مع القواعد العامة في رهن المنقول المادي وفقا ألحكام هي حيا اليوبالتترتيب رهن على المرهون؛ 

 الرهن التجاري.
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تابع للدين المضمون وأيضا  اإليداعوأكدنا أن رهن صك  اإليداعكما تعرضنا لخصائص رهن صك 

أن صك الرهن يتطلب فيه الشكلية وبساطة اجراءات رهنه عكس الرهن التجاري يتسم ببساطة االجراءات 

على  اإليداعإلنشائه، فال يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون مكتوباً. كما يتقرر رهن صك الالزمة 

تجارياً متى عقد ضماناً لدين تجاري ولو كان طرفا الرهن غير  اإليداعمنقوالت فقط. ويعتبر رهن صك 

عقد بمناسبة مباشرة تجارياً، أي  اإليداعتاجرين. بيد أنه متي كان المدين تاجراً، يفترض أن رهن صك 

 أعمال تجارية، وبالتطبيق لنظرية األعمال التجارية بالتبعية إلى أن يثبت العكس.

األركان الموضوعية  اإليداعكما يجب أن يتوافر في التزام المدين الراهن الناشئ عن رهن صك 

(؛ ونظرا لما يتميز به العامة التي تلزم التصرفات القانونية عموماً )وهي الرضا والمحل والسبب واالهلية

صك الرهن من الشكلية فإنه يجب أن تتوافر فيه البيانات الشكلية التي اشترطها المشرع، إذ  أن الكتابة هنا تعد 

ركناً شكلياً في الحق، ال يوجد إال به؛ ومع ذلك يالحظ أن كتابة الحق لم تتعلق باألوضاع الخاصة برهنه 

 من واقع ثبوت الحق في الصك.  وإنما تأتي من طبيعة األشياء ذاتها

ولكي ينشأ الرهن صحيحاً ومنتجا ألثاره، فيجب أن تتوافر جملة من الشروط منها ما يتعلق بمحل 

 اإليداعالرهن، ومنها ما يتعلق بالدين المضمون، ومنها ما يتعلق بالبيانات الواجب توافرها في صك رهن 

 لكي يكون صحيحاً.

غير أهمية كبيرة إذ  يخول الرهن للدائن المرتهن حق األولوية وحق كما أن لنفاذ الرهن في حق ال

التتبع في التنفيذ على المال المرهون؛ ويقتضي ذلك أن يكون الرهن نافذاً في حق دائني المدين، وفي حق 

في المستودعات العامة ويثبت حتماً بالكتابة باعتبار  اإليداعخلفه وباألخص خلفه الخاص. ويقع رهن صك 

يتم إال بالكتابة، باعتبار أن صك الرهن ال يوجد إال مكتوباً،  ال-تظهيرشأنه شأن أي  –التظهير التأمينيأن 

 ال يقع إال بالكتابة. عليهوتبعاً لذلك، أي تصرف يرد 

في المستودعات العامة وأكدنا على أن  اإليداعرهن كما تناولنا في المبحث الثاني مسألة تداول صك 

المصري أخذ بنظام الصك المزدوج لإليداع والرهن، والزم المستودع أن يسلم المودع  القانون التجاري

( يشتمالن على بيانات معينة )المادة Warrant( مرفقاً به صك الرهن )Récépissé) اإليداعايصال 

وصك الرهن. ويعتبر حائز  اإليداع(، مع احتفاظ المستودع بصورة طبق األصل من ايصال 2، 131/1

ك حائزاً قانوناً للبضاعة المودعة. بحيث يستطيع أن ينقل ملكيتها، أو أن يرهنها، من خالل قيامه الصكو

 تظهيراً تأمينياً. اإليداعبتظهير صك الرهن منفصالً عن صك 

المستودعات العامة، ومنها عدة أثار  في صك اإليداعكما استعرضنا في المبحث الثالث أثار رهن 

الطرفين والغير؛ وإذا لم يقم المدين في الرهن بدفع الدين في الميعاد المحدد كان  قانونية بالنسبة لكل من

 للدائن الحق في التنفيذ على البضاعة محل الرهن.

لدى المستودعات العامة وأكدنا على أن  اإليداعكما تناولنا في المبحث الرابع انقضاء رهن صك 

نرجع إلى أحكام القانون  عليهالرهن التجاري، و القانون التجاري لم ينص على أحكام خاصة بانقضاء

 المدني، ولكن ينقضي الرهن التجاري مثله مثل الرهن الحيازي إما بصفة تبعية، أو بصفة أصلية.
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فقد ينقضي الرهن التجاري تبعاً النقضاء الدين. ألنه حق عيني تبعي يتقرر لضمان التزام أصلي ويتبعه في  

انقضي الدين المضمون بالرهن ينقضي الرهن تبعاً له. ألن الرهن يفقد علة وجوده وعدمه؛ وعلى هذا فإذا 

 وجوده.

وينقضي الرهن بصفة أصلية، إذا زال وحده دون أن ينقضي الدين. فمتى زال الرهن التجاري دون 

أن يزول الدين، فزوال الرهن التجاري يكون بصفة أصلية، غير تابعه لزوال شيء آخر. وهناك حاالت 

زول فيها رهن الحيازة بصفة أصلية. أي يزول وحده دون أن ينقضي تبعاً النقضاء الدين. ألن الدين محددة ي

 يبقى كدين عادي مع زوال حق الرهن.

 ثانيا: التوصيات:

من القانون التجاري أنه يجب على مستثمر المستودع العام التأمين على البضائع  131قررت المادة  (1

 مين جميع األخطار التي قد تتعرض لها البضائع.ضد الحريق ونري أن يشمل التا

أرى من الضروري أن يتضمن تقنين التجاري المصري نصاً مماثالً لنص المادة السابعة، من المرسوم  (2

م، والخاص بتنظيم المخازن العامة في فرنسا، والذي يحظر على مستثمر المستودع 1145لسنة  1رقم 

مباشر، لذمته، أو لذمة الغير، وسواء على وجه الوكالة بطريق مباشر أو غير  –العام أن يمارس

أو المضاربة في أنواع البضائع المرخص له أن يصدر عنها  االتجار-آخربالعمولة أو على وجه 

صكوك ايداع أو رهن. خاصةً وأن العلة من الحظر هي منع المستودع، عندما يحوز كميات كبيرة من 

 سواق والمضاربة بحقوق المودعين والدائنين على السواء.البضائع، من التدخل للتأثير على األ

( 131أرى أنه ينبغي على المشرع المصري أن يضيف بيانات أخري في صك الرهن، في المادة ) (3

تجاري، وتتمثل في تاريخ إيداع البضاعة وتوقيع صاحب المستودع على وجه الصك، وعلى ظهر 

، وتاريخ إليهستحقاقه واسم ومهنة وعنوان الدائن المظهر الصك، مبيناً قيمة الدين المضمون، وتاريخ ا

 إنشاء وتظهير الصك وتوقيع المدين )المظهر( وعنوانه ومهنته.

ونظراً ألن المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات العامة لم تتضمن أي قواعد خاصة تنظم  (4

ي البحث قياساً على أحكام التظهير تداول صك الرهن عن طريق التظهير التأميني فقد تم تنظيمه ف

التأميني بالورقة التجارية. ولذا أرى أن ينص المشرع على اإلحالة في تنظيم تداول صك الرهن عن 

في  اإليداعطريق التظهير التأميني للمواد المنظمة له في األوراق التجارية وبما ال يتعارض مع أحكام 

 المستودعات العامة. 

 

"آِخُر َدْعَواهُمْ  ِ َربِّ اْلَعالَِميَن" ََ  أَِن اْلَحْمُد لِِله

 [ 11من اآلية رقم  يونس: جزء] 
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 مراجع البحث

 

 أوالً: المراجع العربية: 
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 التلقيح بعد الوفاة

 (دراسة في ضوء األحكام الشرعية والرغبات البشرية) 

Postmortem vaccination  

(A study in the light of Sharia rulings and human desires) 

لطفي أحمدأحمد محمد / األستاذ الدكتور  

 البحرين مملكة المملكة، جامعة الحقوق، كلية المقارن، الفقه أستاذ

 dr_ahmedlotfy31@yahoo.com mail:E 

  ملخص

شهدت الدراسات الفقهية تطوًرا ملحوظا فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة كنتيجة منطقية للتطورات التي 

 تشهدها المجتمعات، وكان للمجال الطبي النصيب األوفر في هذا الشأن.

إحدى المسائل التي تم طرحها في هذا الشأن، وكنت حريصا على تناولها،  بعد الوفاةالتلقيح وتعد مسألة 

وبيان الحكم الشرعي فيها، وتكمن أهمية هذا الموضوع في محاولة التوفيق بين رغبات البشر وبين النصوص 

عد انقضائها إذا تمت ب الشرعية، فقمت بالتفريق بين ما إذا تمت هذه العملية أثناء قيام العالقة الزوجية، وبين ما

سواء بالطالق أو الوفاة، فأجزتها في األولى بضوابط أثبتها في ثنايا البحث، ومنعتها في الثانية، مبينًا خطورة 

 مثل هذه التصرفات على الفرد والمجتمع.

 الشريعة التلقيح، الوفاة، البشرية، الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

Jurisprudence studies have witnessed a remarkable development in relation to 

contemporary issues as a logical result of developments in societies.  The medical 

field had the largest share in this regard. 

The issue of the cultivation of fetus is one of the issues that have been raised in this 

regard.  I was keen to address this issue and explain the legal provision thereon. 
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 The importance of this topic lies in trying to reconcile human desires with the Sharia 

rules, so I differentiated whether this process took place during the marital 

relationship or it was done after its expiration, by divorce or death. 

I ended to permit it in the first case with =conditions that illustrated in the research. 

However, the other one is prevented, because of the seriousness of such behavior 

on the individual and society as indicated. 

Keywords: pollination, death, humanity, law 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، خلق فسوى، َوقَدََّر فهدى، والصالة والسالم على خير خلقه، وأفضل رسله، 

ه اهتدى بهديه، واقتفى أثره، واستن بسنتوسيد أنبيائه، سيدنا محمد، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه، ومن 

 إلى يوم الدين.

 وبعد

هللا تعالى أن ال يقف العلم عند نهاية، وال تقف التقنيات الحديثة عند حٍد معين ففي فترات قصيرة  قّدَّرَ فقد 

الم في عومتقاربة شهد العالم ثورةً هائلة في شتى المجاالت، كان من آثارها أن انقلبت موازين القوى، وبات ال

ا، كل ذلك كان ثمرة استغالل العقل البشري الذي أوجده هللا ا متميزً ا، أو اختراعً ا جديدً كل لحظة ينتظر كشفًّ 

 ا، مع توافر اإلمكانات التي تساعد على تحقيق ذلك.ا بالغً تعالى في اإلنسان، وأواله اهتمامً 

في هذا المجال بلغ ذروة سنامه في ولم يكن المجال الطبي بمنأى عن تلك التطورات؛ بل إن التطور 

الفترات القليلة الماضية، وما زال العلماء في عمٍل دؤوب يبذلون كل ما في وسعهم من أجل التوصل إلى 

 اختراعاٍت جديدة تعود بالنفع على البشرية، وتحقق لها مصالحها، وتدفع عنها الشرور واألوبئة.

تشاف وسائل اإلنجاب الصناعي التي تستخدم كعالٍج ومن مفرزات التطور في المجال الطبي أن تم اك

 في هذا المضمار، وأدخلت لحاالت العقم لدى الزوجين أو أحدهما، إذ حققت تلك الوسائل تطوراً مذهاّلً 

السرور والبهجة على قلوب الكثيرين ممن أوشكوا على فقدان األمل في اإلنجاب فصاروا بفضل هللا ثم 

 باء وأمهات، ينعمون بالراحة واالطمئنان في ظل إشباع غريزة األبوة واألمومة.باالستعانة بتلك الوسائل آ

إال أن تلك الوسائل شأنها شأن كل التطورات في شتى المجاالت، أفرزت بعض اإلشكاالت التي أثارت 

لك ذ  واسعا في المجال الفقهي، األمر الذي استتبع بالضرورة نقل هذا الجدل إلى المجال الطبي، ومرجعجداًل 

 ومرده الغموض الذي يحيط ببعض الوسائل التي تستخدم في عمليات اإلنجاب الصناعي.

بعد انتهاء العالقة الزوجية،  التلقيحومن أبرز اإلشكاالت التي أثيرت في هذا الخصوص هي مشكلة 

ك، بالموت، وتفترض هذه المسألة أن يكون للزوجين بويضات ملقحة مجمدة في أحد األماكن المعدة لذل
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فالسؤال الذي يثور هنا: هل يحق للزوجة أن تقوم بزرع البويضة الملقحة في  بالموتوتنتهي الحياة الزوجية  

 رحمها، ليأخذ الحمل دورته الطبيعية ويولد الطفل.

 

 مشكلة البحث:

أبرز وا في مدى قبول تلك الوسائل، ا مباشرًّ جاء هذا البحث ليعالج العديد من المشكالت التي تؤثر تأثيرًّ 

 تلك المشكالت:

 ا في مدى قبولها.ًر كبيرً الشبهات التي تحوم حول دقة هذه العملية، والتي تؤثر تأثيًّ  :أوّلً 

ضرورة إحداث التوافق بين حق الزوجة بعد الفرقة بأن يكون لها طفل يشبع غريزة األمومة التي  ا:ثانيًّ 

 الشرعية واألخالقية فيما يتعلق بالمسائل الطبية. أوجدها هللا فيها، وبين المحافظة على القواعد والثوابت

من أهم المشكالت التي يمكن إثارتها في هذا الخصوص االنحراف الذي قد يقع من بعض األطباء  ا:ثالثً 

عند القيام بهذه العملية، ليقلب موازين األمور، إذ يختلف غرض الطبيب، فبعد أن كان جل هدفه ومبتغاه 

 مي ينسب لهالوصول إلى أفضل الطرق إلشباع تلك الرغبة لدى الزوجة، صار هدفه هو تحقيق كشف عل

ويستفيد من ورائه، دون نظٍر إلى ما ينتج عن ذلك، لذا كان ال بد من وضع القيود الصارمة على ممارسة هذا 

 الفعل.

 منهج البحث:

يبدو للوهلة األولى أن استخدام منهٍج واحٍد في طَْرِح هذا الموضوع أمر ال يستقيم؛ لذا فإن تعدد المناهج 

استخدام المنهج التحليلي والذي يسمى بالمنهج االستقرائي عن طريق التتبع  ا، حيث يتما ضروريًّ بات أمرًّ 

ا، ثم الولوج بعد ذلك إلى المنهج المقارن الذي يعتمد على مقارنة أقوال الفقهاء في ا دقيقًّ وتصور المسألة تصورًّ 

اً على ا كبيرأعتمد اعتمادًّ المسألة، مع ذكر أدلتها ومناقشتها ما أمكن، وصوالً إلى أرجح األقوال وفي سبيل ذلك 

القواعد العامة في الشريعة ومقاصدها، لعدم التصريح بهذه المسألة في كتب الفقهاء، ثم أنهي األمر بذكر موقف 

 ا بين النظامين الشرعي والقانوني.األطباء في المسألة، مع بيان الموقف القانوني، جمعًّ 

لتلقيح ادي سطوراً في هذا الموضوع، وعنونت له بــ "لذلك أمسكت بقلمي، واستعنت باهلل في أن أخط بي

 ". دراسة في ضوء األحكام الشرعية والرغبات البشرية –بعد الوفاة 

 وقد نظمت الكتابة فيه في مقدمة ومبحثين وخاتمة:

 المقدمة: في أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، والمنهج المتبع فيه.

 .التلقيح بعد الوفاةمفهوم المبحث األول: 

 .التلقيح بعد الوفاةحكم الشرعي في الالمبحث الثاني: 

 الخاتمة: في نتائج البحث وتوصياته.
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 األول بحثالم

 التلقيح بعد الوفاةمفهوم 

يعتبر إبداء الحكم الشرعي في النوازل المعاصرة، السيما الطبية منها من األمور بالغة الخطورة، حيث 

دقيقٍة للنصوص الشرعية وتأويالتها المختلفة مع عدم إغفال مقاصد الشريعة، تحتاج هذه النوازل إلى قراءٍة 

فالنظر إلى حرفية النص ليس باألمر المفيد في بيان حكم هذه المسائل، بل ينبغي النظر إلى فحوى النص وما 

 يرمي إليه.

ة بانها: هذه العملي وبعد التلقيح بعد الوفاة من األمور التي تستوجب حكما شرعيًّا دقيقا، ويمكن تعريف

 زرع البويضة الملقحة في رحم الزوج بعد وفاة زوجها إلكمال دورة الحمل الطبيعية التي تنتهي بميالد الطفل.

 ونقطة البدء في هذه المسألة هي تعريف الجنين ومدى اعتبار البويضة الملقحة جنينا.

 تعريف الجنين:

ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل نين في اللغة: مأخوذ من الَجنِّ وهو الستر، وقد ورد بهذا المعنى قوله تعالى " ـالج  "فَلَمَّ

 .(2)ستره، والجنين: هو الولد في بطن أمه، وسمي بذلك الستتاره فيها، ويجمع على أجنٍة وأجنن  :أي (1)

اء في المصباح المنير: " الجنين وصف له ما دام في بطن أمه، والجمع أجنة، مثل: دليل وأدلة، قيل: ـج

 .(3)سمي بذلك الستتاره، فإذا ُولَِد فهو منفوس، والجن والجنة خالف اإلنسان " 

ا الختالفهم في األحكام الخاصة به، وجاءت وفي االصطالح: اختلفت تعريفات الفقهاء للجنين تبعًّ 

 تعريفاتهم على النحو التالي:

بعضهم:  وقال ،عرفه الحنفية بأنه: ما استبان من خلقه شيء، فإن لم يستبن شيء من خلقه فليس بجنين -

 .(4)هو الولد في بطن األم 

 .(5)وعرفه المالكية بأنه: كل ما حملته المرأة مما يُْعَرُف أنه ولد  -

وعند الشافعية: يرى اإلمام الغزالي أن الجنين هو النطفة إذا وقعت في رحم المرأة، واختلطت بمائها  -

 ا، وزاد الغزالي كما أورده صاحب المجموع بأن المعول عليه في الحكم بَِكْوِن ما في الرحم جنينً (6)

ابل الثقات أن المضغة من عدمه أن يستبين شيء من خلقه، وإال فال بد من شهادة أربع نسوة من القو

 .(7)التي سقطت فيها تخطيط آلدمي 

                                                           

 . 67( األنعام: 1)

 . 587، 2/583( لسان العرب، 2)

 . 112، 111( المصباح المنير، ص 3)

 ، طبعة دار الفكر. 8/583بيروت، البحر الرائق، البن نجيم،  –، طبعة دار المعرفة 7/27( المبسوط، للسرخسي، 4)

 بيروت.  –، طبعة دار الكتاب اإلسالمي 6/88( المنتقى شرح الموطأ، للباجي، 5)

 بيروت. –، طبعة دار المعرفة 2/38( إحياء علوم الدين، للغزالي، 6)

بيروت،  –، تحقيق/ محمود مطرجي، طبعةةة دار الفكر 28/068لثةةانيةةة، لمحمةةد نجيةةب المطيعي، ( تكملةةة المجموع ا7)

 م. 1337 -هـ 1016الطبعة األولى 
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بعض  بر، وعيقيناً أنه جنين مُ لَ عْ أما الحنابلة فيرون أن الجنين: ما كان فيه صورة آدمي، وقبل ذلك ال يُ  - 

 .(1)الحنابلة عن الجنين بانه: الولد في بطن األم 

لقة ا هو كونه علقة، فالعاعتبار ما في الرحم جنينً  ءَ دْ ويرى ابن رجب الحنبلي وابن حزم الظاهري أن بَ  -

 .(2)ا عندهم بداية الجنين، وما قبل ذلك ال يعد جنينً 

 الجنين عند األطباء: 

يطلق بعض األطباء لفظ الجنين على الولد في بطن أمه عندما يظهر عليه الطابع اإلنساني بِتََكُوِن األجهزة 

ى الولد بعضهم عل هُ رُ صِ قْ يُ بين الشهر الثالث من الحمل إلى حين الوالدة، وَ المعروفة لإلنسان، ويكون ذلك فيما 

ا إذا نزل من بطن أمه، ويكون هذا في الفترة الواقعة في بطن أمه إذا اكتملت بنيته، وكان بإمكانه أن يعيش حيًّ 

 .(3)بين بداية الشهر السابع إلى وقت الوالدة 

الفترة الواقعة بين انغراس البويضة الملقحة في جدار الرحم ومن علماء األجنة من يطلق الجنين على 

 .(4)ونهاية األسبوع الثامن، ثم يطلقون عليه بعد ذلك اسم " حميل " إلى أن يولد 

ويفرق أهل الطب بين الجنين في مراحله األولى والجنين في المراحل التالية، ففي المراحل األولى يراد 

 .(5)ور األولى، وفي المراحل التالية يراد به الطفل الذي لم يولد به انقسامات البويضة خالل الشه

وجاءت تعريفات األطباء للجنين معتمدةً ومؤسسةً على ما وصل إليه الطب الحديث من نظريات، ومن 

ق وهذا يؤدي بدوره إلى أن الجنين يستح "اندماج الخليتين الذكرية واألنثوية"أبرز تعريفاتهم أن الجنين هو: 

 .(6)الحماية المقررة بمجرد إتمام عملية التلقيح، دون ما نظٍر إلى عمر البويضة 

 ا:مدى اعتبار البويضة الملقحة جنينً 

تعد  لقيحهاتوالتي يتم  لقحةقد يكون السؤال األبرز الذي تدور حوله العديد من المشكالت: هل البويضة الم

جنيناً أم ال؟ حيث إن تحديد وقت إطالق لفظ الجنين له أهميته البالغة، فيجب تحديد الوقت الذي تبدأ فيه حياة 

 أم ال. حكم هذه المسألةالجنين بدقة، وهل لهذا الوقت أثر أو اعتبار في 

                                                           

هـةةةةة، المبدع  1082بيروت  –، تحقيق/ مصطفى هالل مصيلحي، طبعة دار الفكر 3/015( كشاف القناع، للبهوتي، 1)

 بيروت.  –لمية ، طبعة درا لكتب الع8/288شرح المقنع، البن مفلح، 

 –، تحقيق/ شةةةةعيب األرناؤوط، إبراهيم باجس، طبعة مؤسةةةةسةةةةة الرسةةةةالة 1/03( جامع العلوم والحكم، البن رجب، 2)

 –، طبعة دار الفكر 276، 18/277م، المحلى، البن حزم الظاهري، 2881-هـةةةةة 1022بيروت، الطبعة السابعة، 

 بيروت. 

، نقالً عن تطور الجنين وصحة 77االنتفاع به في زراعة األعضاء، ص  ( د/ محمد نعيم ياسين: حقيقة الجنين وحكم3)

 الحامل، للدكتور/ محي الدين طابو. 

وما بعدها، طبعة الدار السةةعودية للنشةةر والتوزيع  567( د/ محمد علي البار: خلق اإلنسةةان بين الطب والقرآن، ص 4)

 م. 1333-هـ 1028جدة،  –

، رسةةةةةةالة 15( د/ عبد النبي محمد محمود: الحماية الجنائية للجنين بين الفقه اإلسةةةةةةالمي والقانون الوضةةةةةةعي، ص 5)

 م. 2880-هـ 1023فرع بني سويف،  –جامعة القاهرة  –الحقوق  كلية-دكتوراة

 ي الطب والجراحة،( د/ محمد عبد الوهاب الخولي: المسةؤولية الجنائية لططباء عن اسةتخدام األسةاليب المستخدمة ف6)

 م. 1366، الطبعة األولى 787دراسة مقارنة، ص 
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يناً، الملقحة جن وبمطالعة ما ورد عن الفقهاء في هذه المسألة نجد أنهم مختلفون في مدى اعتبار البويضة 

وبمعنى أدق: اختلفوا في الوقت الذي يمكن فيه إطالق لفظ الجنين على الخليتين الذكرية واألنثوية، وجاء خالفهم 

 على ثالثة أقوال:

ذا نُِفَخْت فيها ا إال إيرى الحنفية، والشافعية أن البويضة الملقحة ال حياة فيها، وال تعتبر جنينً  القول األول:

 خ الروح يكون بعد أربعة أشهر، لذلك أجازوا إسقاطها قبل األربعة أشهر.الروح، ونف

 .(1)ا ذلك: " إنما يباح استنزال الجنين قبل نفخ الروح، ألنه ليس بآدمي " يقول ابن عابدين مؤكدًّ 

ا، إذ من وهذا القول هو ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري، حيث يرى أنه قبل نفخ الروح ال يسمى جنينً 

 .(2)ر عنده أن ما لم تنفخ فيه الروح ال غرة فيه المقر

هذا، واستدل له فقال: قلت: وإنما يصلى عليه  –رحمه هللا تعالى  –وقال الشوكاني: " وقد رجح المصنف 

إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل أربعة أشهر، فأما إن سقط لدونها فال، ألنه ليس بميت، لم ينفخ فيه روح 

 "(3). 

بأن حقيقة اإلنسان تتمثل في الروح التي تسكن البدن بعد أربعة أشهٍر من  :أصحاب هذا القولواستدل 

ا بعد أن لم يكن كذلك، وقد أودع هللا بداية التلقيح، وهذه المرحلة تنقله من حقيقٍة إلى أخرى، أي تجعله آدميًّ 

ود من الخلق، واألخرى: خادمة تعالى في اإلنسان نوعين من الحياة: األولى: مخدومة، وهي األصل والمقص

لطولى، والثانية تُْخلَُق قبل األولى، وعند دخول الروح يجمع هللا تعالى بينهما بطريقة ال يعرف أحد حقيقتها 

وكيفيتها، ومن لحظة االجتماع تبدأ الحياة، ويطلق عليه أنه جنين أو إنسان، ويزول عنه وصف اإلنسان بخروج 

 .(4)الروح من البدن 

يرى اإلمامية، والمالكية أن لفظ الجنين يطلق على البويضة من لحظة حدوث التخصيب،  الثاني: القول

 .(5)وبالتالي تثبت الحماية للبويضة من وقت التلقيح، ويحرم إسقاطها أو االعتداء عليها 

 واستدلوا على قولهم بما يلي:

ْنَساَن ِمْن نُْطفَةٍ أَْمَشاجٍ نَْبتَلِيهِ فََجَعْلنَاهُ َسِميًعا بَِصيًرا قوله تعالى "  (1) ، حيث أطلقت (6)" إِنَّا َخلَْقنَا اْْلِ

منه،  ااآلية لفظ اإلنسان على النطفة األمشاج، واعتبرتها بداية الخلق، وبداية الشيء تعتبر جزءً 

 ا من وقت التلقيح.فكانت البويضة بذلك جنينً 

                                                           

 م.1332 -هـ 1012بيروت، الطبعة الثانية  –، طبعة دار الفكر 285، 1/282( حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين، 1)

 . 11/250( المحلى، البن حزم، 2)

 بيروت.  –، طبعة دار الجيل 0/36( نيل األوطار، للشوكاني، 3)

 . 60محمد نعيم ياسين: السابق، ص  ( د/4)

، طبعة دار 2/232، الميزان في تفسةةير القرآن، للعالمة السةةيد محمد حسةةن الطبطبائي، 2/276( حاشةةية الدسةةوقي، 5)

 م. 2883إيران، الطبعة األولى  –المجتبى للمطبوعات 

 .2( اإلنسان: 6)
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مامية ببعض الروايات التي وردت عن أئمتهم، ومنها: ما ورد في صحيحة إسحاق بن استدل اإل (2) 

عمار، قلت ألبي الحسن عليه السالم: المرأة تخاف الحبل، فتشرب الدواء، فتلقي ما في بطنها، 

 .(1)قال: ال، فقلت: إنما هو نطفة؟ فقال: إن أول ما يخلق نطفة 

يرى الحنابلة أن لفظ الجنين يطلق على البويضة الملقحة في الوقت الذي تلتصق فيه بجدار  القول الثالث:

ا من اإلخصاب، والسبب في تحديد هذه المدة أن هناك احتمال الرحم وتنغرس فيه، وهذا يكون بعد أربعين يومً 

ي قناة فالوب، يام بعد التلقيح فلعدم حدوث االلتصاق، مما يؤدي إلى تلفها، حيث إن البويضة الملقحة تبقى ثالثة أ

 .(2)ثم عشرة أيام في الرحم، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة االلتصاق بجدار الرحم 

 القول الراجح: 

من خالل ما سبق عرضه من أقوال الفقهاء يترجح عندي ما ذهب إليه أصحاب القول األول من أن 

 وقبل ذلك هي بويضة ملقحة ال يمكن إطالق وصف ا إال بعد نفخ الروح فيها،البويضة الملقحة ال تعتبر جنينً 

 الجنين عليها، وذلك لما يلي:

فيها الحياة حقيقة، إذ اإلنسان الحي جسد وروح، والبويضة قبل األربعة  بْ دُ إن هذه البويضة لم تَ  :أوّلً 

 أشهر جسد بال روح، وبالتالي تنتفي عنها صفة اإلنسانية.

إن الجنين يتكون من الحيوان المنوي والبويضة، وهو ما يؤيده المعنى اللغوي لكلمة جنين، يقول  ا:ثانيًّ 

، ويمكن القول: إن حرمة البويضة الملقحة يرتبط بمكان (3)القرطبي: " الجنين هو الولد ما دام في بطن أمه " 

ا، أما إذا كانت خارج الرحم فال نينً وجودها، فقيمتها وحرمتها تكون إذا كانت في الرحم، ألنها عندئذ تسمى ج

 .(4)ا، لعدم وجودها في بطن األم تعتبر جنينً 

 بنظريات العلم الحديث؛ ألن البويضة ال د  يَّ ؤَ إن القول بعدم اعتبار البويضة الملقحة جنيناً قول مُ  ثالثاً:

 .(5) إال إذا اندمجت في أنسجة الرحم، أما قبل ذلك فال تعتبر حماّلً 

إن خروج الروح من الجسد هو السبب الحقيقي الذي أوجده هللا تعالى إلنهاء حياة اإلنسان، وإذا  رابعاً:

كان خروج الروح هو سبب خروج اإلنسان من الحياة، فإن وجود الروح هو سبب وجوده فيها، فالحياة اإلنسانية 

و م آثارها الحركة الغير إرادية والنمال تدب في الجنين إال بعد نفخ الروح، أما قبل ذلك فهي حياة نباتية من أه

(6). 

                                                           

، طبعة مؤسةةسةةة آل البيت 13/13الحر العاملي،  (  وسةةائل الشةةيعة إلى تحصةةيل مسةةائل الشةةريعة، لمحمد بن الحسةةن1)

 م. 2888بيروت، الطبعة الثالثة  –عليهم السالم إلحياء التراث 

، تحقيق/ عبد الفتاح الحلو، د. عبد المحسةةةةةن التركي، طبعة مؤسةةةةةسةةةةةة دار هجر، د/ 8/038( المغني، البن قدامة، 2)

 –، طبعة دار الفكر الجامعي 185اعي، ص إبراهيم محمةد منصةةةةةةور: نسةةةةةةب المولود النةاتج عن التلقيح الصةةةةةةنة

 م. 2811مصر، الطبعة األولى  –اإلسكندرية 

 القاهرة. –، طبعة دار الريان للتراث 6/118(  تفسير القرطبي، 3)

 م.1386، طبعة 652(  اإلسالم والمشكالت الطبية المعاصرة، ص 4)

 .137وحدوده الشرعية، ص  (  د/ محمد المرسى زهرة: اإلنجاب الصناعي، أحكامه القانونية5)

 بيروت.   –، تحقيق/ محمد حامد الفقي، طبعة دار المعرفة 12( التبيان في أقسام القرآن، البن القيم، ص 6) 
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إن الحياة اإلنسانية ال تبدأ إال من وقت نفخ الروح في الجنين، إذ يصبح الجنين بعد نفخ الروح  خامساً: 

ا عن الخلق األول، أي ما قبل نفخ الروح، وهذا الخلق بعد نفخ الروح فيه قَُوى الوعي واإلدراك ا آخر مباينً َخْلقً 

 .(1)ير ذلك من جميع األجهزة المعوقة لإلنسانية، بخالف األطوار السابقة على نفخ الروح والتمييز وغ

 موقف الفقه القانوني:

 ن:ا من عدمه، وكان خالفهم على قوليانقسم الرأي لدى القانونيين حول مدى اعتبار البويضة الملقحة جنينً 

 القول األول: 

ا له شخصية الجنين كما هو مقرر في نصوص القانون جنينً يرى أن البويضة الملقحة خارج الرحم تعد 

(2). 

واستدلوا بقولهم: إن الحياة اإلنسانية تبدأ بالبويضة الملقحة، وال تحتاج إال للظروف الطبيعية لنموها، مما 

لى عيعنى أن الخصائص الذاتية التي تحويها البويضة الملقحة تكون هي الحقبة الوراثية لإلنسان، وكونها قادرة 

النمو إذا توافرت لها البيئة المناسبة لتنتج في النهاية اإلنسان السوي، مما يبرر إلحاقها بالكائن الذى ستسفر 

 .(3)ا بحسب المآل، ومن ثم تلحق بالجنين البشرى عنه، أي أنها تمثل إنسانً 

 القول الثاني:

شيء يمكن االستيالء عليه، إذ ال ا، بل هي يرى أصحابه عدم اعتبار البويضة الملقحة خارج الرحم جنينً 

تصرف ا، ويكون للزوجين حق الا بشريًّ يعتبر الجنين قبل بلوغه الشهر السابع حتى ولو كان داخل الرحم كائنً 

 العلمية، ا ال من النـاحية اللغوية، والفيها سواًء باستخدامها في حمل مستقبل أو التخلص منها، فهي ال تعتبر جنينً 

 .(4)القانونية  وال المنطقية، وال

 والستنساخ: التلقيح بعد الوفاةالعالقة بين 

يعتبر االستنساخ أحد مفرزات التطور الذي ظهر في اآلونة األخيرة، وذاع سيطه وانتشر، وقد استخدم 

األمر في النبات، ثم في الحيوان، وكان من ثمرته استنساخ النعجة دوللي، وبعد ذلك بدأت محاوالت  ئباد

 استخدامه في اإلنسان.

م في المجال النباتي الزراعي من قِبَِل 1385ا في عام وقد استخدم مصطلح االستنساخ ألول مرة علميًّ 

ن التكاثر الالجنسي لغزٍو سابق، ثم دخل بعدها ، وعبر من خالله عH- webberعالم يدعى " هربرت ويبر " 

الميدان التجريبي، فشمل مجاالت متنوعة، وعرف تطورات عديدة، إال أن الملفت للنظر بشأن المصطلح العلمي 

ا على األساليب والتقنيات فحسب؛ بل تعدى للمفهوم االصطالحي في حد أن التطور الذي عرفه لم يكن مقتصرً 

 ذاته،

                                                           

القةاهرة، الطبعة  –، تحقيق/ محمةد فؤاد عبةد البةاقي، طبعةة دار الريةان للتراث 11/017( فتح البةاري، البن حجر، 1) 

 . 12/7رطبي، هـ، تفسير الق1086 –الثالثة 

 . 123( د/ توفيق حسن فرج: التنظيم القانوني ألطفال األنابيب، السابق، ص 2)

 . 186( د/ رضا عبد الحليم: النظام القانوني لإلنجاب الصناعي، السابق، ص 3)

كلية  –، رسةةالة دكتوراة 232( د/ عطية محمد عطية سةةعد: المشةةكالت القانونية الناتجة عن التلقيح الصةةناعي، ص 4)

 م.1330جامعة طنطا  –الحقوق 
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ر عرفته تجارب وأبحاث هذا االكتشاف كانت تظهر الحاجة إلى إعادة صياغة المفهوم من إذ مع كل تطو  

 يندرج تحته ما استقر وما استجد، األمر الذي جعل تعريف مصطلح االستنساخ في ا شاماًل جديد، ليكون عامًّ 

 .(1)را ا كبياختالفًّ  عبارٍة موجزٍة من الصعوبة بمكاٍن، حتى من قِبَِل المختصين أنفسهم، ألنهم اختلفوا فيه

 لذلك أَْوَرَد العلماء لالستنساخ تعريفات متعددة، منها:

هو أخذ خلية جسدية من كائٍن حٍي، تحتوي على كافة المعلومات الوراثية، وزرعها في بويضٍة  -

ا في كل شيء لطصل، أي الكائن األول ا تمامً مفرغة من موروثاتها ليأتي الجنين أو المخلوق مطابقً 

 .(2)الذي أُِخَذْت منه الخلية 

قيل: هو تكون كائن حي كنسخٍة مطابقة تماماً من حيث الخصائص الوراثية والبيولوجية والشكلية  -

لكائٍن حي آخر، أي أنه توالد ال جنسي ال يحدث فيه إخصاب لبييضة األنثى من نطفة الذكر، فالخلية 

الجنسي تشرع في تكوين الجنين، ومن ثم الفرد البالغ دون مشاركة الذكر، أي أن الفرد في التوالد ال

 .(3)المستنسخ ال أب له 

رازها ، يمكن إبوالتلقيح بعد الوفاةومن خالل ما سبق يمكن القول: إنه توجد عدة فروق بين االستنساخ 

 فيما يلي:

ا أكبر، نتيجة الممارسات والوسائل واآلليات التي تتم إن عملية االستنساخ تأخذ وقتاً أطول، وجهدً  :أوّلً 

، حيث إن البويضة تكون جاهزة مسبقاً، وما على األطباء إال الزرع فقط، التلقيح بعد الوفاةبها، بخالف عملية 

 دون أي تدخل من جانبهم.

ف الفطرة، على ا ما يخالتكاد تكون أشبه بالعملية الطبيعية، فال يوجد فيه التلقيح بعد الوفاةعملية  ا:ثانيًّ 

ا لما هو متعارف خالف االستنساخ الذي قد يبدو من أول وهلة أن المراد منه إيجاد إنسان بطريقة مغايرة تمامً 

 عليه منذ بدء الخليقة.

 الغرضفعن االستنساخ في الغرض والهدف الذي يرمي إليه كل منهما،  فاةوالتلقيح بعد اليختلف  ا:ثالثًّ 

السيما  –طفل يشبع غريزة األمومة لدى األم، واألبوة لدى األب، أما عملية االستنساخ منه الحصول على 

 فتتعدد األغراض من ورائها، ومن أبرز أغراضها: –االستنساخ الخلوي 

 المساعدة في معالجة األجنة قبل وفاتها. -

 الحصول على األجسام المضادة عن طريق االستنساخ الخلوي المعملي لخليٍة واحدة. -

 دراسة التمايز الخلوي وسرطنة الخاليا. -

 عالج الخاليا المسرطنة. -

                                                           

 م. 1337القاهرة، الطبعة الثانية  –، طبعة دار الشروق 161( د/ عائشة زيتون: علم حياة اإلنسان، ص 1)

( د/ حسةين فضةل هللا: بيولوجيا اإلنسةان، بحث منشور ضمن بحوث كتاب " االستنساخ جدل العلم والدين واألخالق 2)

 م.2881 -هـ 1021يروت، الطبعة األولى ب –، طبعة دار الفكر 116" ص 

( د/ هاني رزق: بيولوجيا اإلنسةةان، بحث منشةةور ضةةمن بحوث كتاب " االسةةتنسةةاخ جدل العلم والدين واألخالق " 3)

 .28ص 
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 .(1) من زراعة األعضاء استخدام تكنولوجيا استنساخ الخاليا واألنسجة بداًل  - 

فات في مدى اكتساب الصفات الوراثية في كٍل منهما، فالص التلقيح بعد الوفاةيختلف االستنساخ عن  ا:رابّعً 

يكتسبها الجنين من الطرفين، الزوج صاحب الحيوان المنوي، والزوجة  بعد الوفاةالتلقيح الوراثية في عملية 

صاحبة البويضة، على خالف االستنساخ الذي يقتصر اكتساب الصفات الوراثية فيه على طرٍف واحد فقط، 

 وهو صاحب الخلية.

ٍن خلية جسدية من كائ ال مجال للحيوان المنوي في عمليات استنساخ اإلنسان، إذ ما يؤخذ فقط هو ا:خامسً 

حٍي بكل موروثاتها وصفاتها، ثم يتم زرعها في بويضٍة بعد تفريغها وتجريدها من كل الصفات الوراثية، 

، فالعملية مشاركة تجري وفق قواعد الفطرة السوية التي تقضي بأن الجنين نتاج التقاء التلقيح بعد الوفاةبخالف 

 حيوان منوي ذكري مع بويضة أنثوية.

لتلقيح بعد افي الغرض الرئيس في كل منهما: ففي عملية  التلقيح بعد الوفاةيختلف االستنساخ عن  اً:سادس

ا كانت الصفات الوراثية التي يحملها، وإن كان الغالب أنه يكون الغرض هو الحصول على طفل، أيًّ الوفاة 

 البويضة.يكتسب الصفات من الجانبين، الزوج صاحب الحيوان المنوي، والزوجة صاحبة 

الرئيس هو إيجاد إنسان نسخة طبق األصل من صاحب الخلية الحية بسائر  التلقيح بعد الوفاة فهدفهأما 

صفاته وموروثاته، وال يريدون التأثر بأي صفٍة من صفات صاحبة البويضة، وآية ذلك أنهم يقومون بتفريغها 

 من كل صفاتها.

 

 الثاني بحثالم

 الوفاةالتلقيح بعد الحكم الشرعي في 

مؤداها القيام بزرع البويضة الملقحة المجمدة في رحم الزوجة،  التلقيح بعد الوفاةا أن عملية قررنا سابقً 

 ا لبدء الدورة الطبيعية للحمل.تمهيدً 

تبدو من أول وهلٍة خروجاً عن المألوف في عمليات اإلنجاب، إال أن الواقع بما يصاحبه من  وهذه العملية

تطور في المجال الطبي كشف اللثام عن وسائل وممارسات جديدة يتحقق بها الحمل حال فشل الوسائل الطبيعية 

 إحداث ذلك.

يكون له غطاء شرعي، فالنظرة  أن كل تطور لكي يتقبله المجتمع ال بد وأن ب  وال يخفى على كل ذي لُ 

 الدينية لدى الناس دائمة السؤال عن الحالل والحرام.

ا في ظل التطور الهائل، وظهور العديد من ا ضروريًّ أمرًّ  لهذه المسألةلذا كان البحث في الحكم الشرعي 

 تقنيات اإلنجاب الحديث.

وساط الفقهية وكذلك القانونية، فالفرض ا في األتعتبر هذه المسألة من المسائل التي أثارت جدالً واسعً و

 في هذه المسألة أنه قد تم أخذ الحيوان المنوي من الزوج، والبويضة من الزوجة، وتمت عملية التخصيب، 

                                                           

 . 3( د/ أحمد مستجير: االستنساخ بين العلم والدين، السابق، ص 1)
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ومن ثم تجميد البويضات الملقحة، وخالل فترة التجميد انقضت العالقة الزوجية بوفاة الزوج، وقد ثار الخالف  

 .جة باستخدام البويضة المجمدة وزرعها في رحمهابشأن مدى جواز قيام الزو

تعد هذه المسألة من أخطر المسائل التي تفرزها عمليات تجميد البويضات الملقحة، حيث إنها تفترض و

أن الزوجين كان لهما رصيد من البويضات المجمدة في أحد األماكن المخصصة لذلك، وشاءت األقدار أن 

ريق زرع البويضة عن ط التلقيحيموت الزوج، فهل يحق للزوجة في هذه الحالة أن تطالب بإجراء عملية 

 الملقحة في رحمها، لغرض الحصول على الولد.

والجدير بالذكر أن هذه القضية أثيرت بالفعل أمام القضاء الفرنسي، حيث عرضت على محكمة تولوز 

االبتدائية قضية فحواها أن السيدة " ماريادو منيجيو " زوجة السيد " البيانوبيري " طلبت من المحكمة إلزام 

الذي كانت تعالج فيه هي وزوجها بزرع البويضات الملقحة والفائضة عن الحاجة والخاصة بها لدى المركز 

وهي لم تنجب بعد، إال أن المركز دفع بوجود شرط في عقد حفظ البييضات  يالمركز، حيث إن زوجها قد توف

ٍب انتهاء الزواج ألى سبالمخصبة ينص على أنه: " هذ النقل ال يمكن أن يتم إال بحضور الزوجين، وفى حالة 

 فإن للمركز أن يتلف هذه البييضات ".

وانتهت المحكمة إلى أن العمل الطبي موضوعه عالج القصور الوظيفي للجسم اإلنساني، وال يكون له 

هدف وال أثر في حالة غياب إرادة الزوجين لإلنجاب، هذا الرضا الذى يظهر بطريٍق وحيد في اإلنجاب 

أن يحدد للقيام بعملية الزرع للبييضة، ألن هذه الوسائل فصلت بين اإلخصاب والحمل، الطبيعي، لكنه يجب 

ولو فرض وأن إرادة الزوج صارت عديمة األثر، فإن الشرط الذى يستلزم حضور الزوجين وقت الزرع يتفق 

 كان حكم المحكمة مع قواعد النظام العام، ويسجل رغبة األطراف الدائمة في عدم الزرع إال في حالة الحياة، لذا

م، 58/3/1335قاضٍ برفض طلب المدعية في أحقيتها بإجراء الزرع وتحميلها بالنفقات، وصدر هذا الحكم في 

 .(1)م 18/8/1335وتم تأييده من قبل محكمة استئناف تولوز في 

 عند بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة يتوجب علينا التمييز بين حالتين:و

 وث الوفاة بعد الحصول على الحيوان المنوي وقبل التخصيب.الحالة األولى: حد

 .التلقيحالحالة الثانية: حدوث الوفاة بعد التخصيب وقبل البدء في إجراءات 

 الحالة األولى: حدوث الوفاة بعد الحصول على الحيوان المنوي وقبل التخصيب.

ة ا لعمليوالبويضة من الزوجة، استعدادًّ تفترض هذه الصورة أنه قد تم أخذ الحيوان المنوي من الزوج 

التجميد، ثم الزرع في الوقت الذي يريدانه، وقبيل عملية التخصيب، أي قبل البدء في اإلجراءات توفي الزوج، 

 فهل يحق للزوجة في مثل هذه الحالة المطالبة باستكمال إجراءات التخصيب والزرع أم ال.

 ن:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولي

  القول األول:

 ال يجوز تلقيح المرأة بمني زوجها بعد وفاته.

                                                           

، طبعة دار 206نباطي: بنوك النطف واألجنة، ص ، د/ عطا السةةةة533، 538( د/ رضةةةا عبد الحليم: السةةةابق، ص 1)

 م.2881 -هـ 1021النهضة العربية، الطبعة األولى 
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وهذا القول هو ما ذهبت إليه المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت، ولجنة العلوم الطبية الفقهية  

، وذهب إليه مجمع (2)ا ما ذهب إليه بعض المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقا وهو أيضً  (1)اإلسالمية األردنية 

هـ 1087/ رجب / 16لفقه اإلسالمي المنعقد في مكة المكرمة، وأقره مجمع البحوث اإلسالمية المصري في ا

ا؛ ألنها لم تصبح م، إذ قرر أن: وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعً 1387/ 5/  26الموافق 

حيوانات منوية من رجٍل في امرأٍة صارت أجنبيةً عنه فقد قطع  عُ ضْ ا؛ ألنه وَ امرأته، وهذا الفعل محرم شرعً 

 الموت بينهما. 

 القول الثاني:

يرى بعض الباحثين أن التلقيح بعد وفاة الزوج أو بعد حدوث الفرقة جائز وال شيء فيه، وهو ما ذهب  

يه في مصرٍف منوٍى إليه الدكتور / عبد العزيز الخياط، حيث قال ما نصه: " وقد يلجأ الرجل إلى حفظ من

لحسابه الخاص، ثم يتوفى، وتأتى زوجته بعد الوفاة فتلقح داخليا بنطفٍة منه وتحمل، والحكم في هذا: الولد ولده، 

ا، ويستهدى في ذلك بما قرره الفقهاء من أن المرأة إذا وأن العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعً 

عند  –جاءت به ألقل من ستة أشهر، وشهد بوالدتها امرأة واحدة  حملت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو

فإن الولد يثبت نسبه، ألن الفراش قائم بقيام العدة، وألن  –الفقهاء ورجالن أو رجل وامرأتان عند أبى حنيفة 

إلى  ةالنسب ثابت قبل الوالدة وثابت أن النطفة منه، وإنما من غيـر المستحسن فـي هذه الحالة أن تلجأ المرأ

 .(3)اإلنجاب بهذه الطريقة " 

 أدلة القول األول: 

 استدل أصحاب القول األول على قولهم بحرمة التلقيح بعد الوفاة باألدلة اآلتية:

 : أوًل 

قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي، حيث إن التلقيح الطبيعي ال يختلف عن التلقيح الصناعي إال 

إدخال الحيوان المنوي إلى رحم الزوجة، وبما أن التلقيح الطبيعي ال يعتد به وال يكون  في الوسيلة التي يتم بها

له أثر إال في نطاق العالقة الزوجية، فكذلك التلقيح الصناعي، إذ يجب أن يتم استدخال المني إلى رحم الزوجة 

 . (4)ا حال قيام الزوجية أيضً 

 

 

                                                           

، د/ هاشةةم 538، ندوة اإلنجاب في ضةةوء اإلسةةالم، ص 238، 1/283( مجلة مجمع الفقه اإلسةةالمي، العدد الثاني، 1)

 . 35جميل: زراعة األجنة في ضوء الشريعة اإلسالمية، السابق، ص 

ل الدكتور الزرقا: " إن هذه الصةةةةورة محتملة الوقوع، ومن الواضةةةةح أن اإلقدام عليها غير جائز شةةةةرعا، ألن ( يقو2)

 بالوفاة، وعندئذ يكون التلقيح بنطفة من غير الزوج فهي نطفة محرمة ". تنتهيالزوجية 

 .51، 58د/ مصطفى الزرقا: التلقيح الصناعي، ص    

األردن،  –، طبعة وزارة األوقاف والشةةةةةئون اإلسةةةةةالمية 58العقم في اإلسةةةةةالم، ص ( د/ عبد العزيز الخياط: حكم 3)

 هـ.1081

 . 07( قـريب من هذا المعنى، د/ محمد المرسي زهرة: اإلنجاب الصناعي، السابق، ص 4)
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 ا:ثانيًّ  

إن التلقيح المشروع من وجهة نظر الشريعة هو المبني على عالقٍة شرعيٍة بين الرجل والمرأة، وهذه  

العالقة هي الزواج، فإذا انتهت هذه العالقة ألي سبب من األسباب وبأي وسيلة من الوسائل صارت المرأة 

ل وفاته أُِخَذ منه قب الذيني الـزوج أجنبية عن الرجل، بدليل أنها تحل لغيره من الرجال، وبالتالي فتلقيحها بم

 ا، النفصام العالقة بينهما.محرم  شرعً 

 ا:ثالثً 

 استدلوا بجملة من القواعد الفقهية منها: 

قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " حيث إن هذه العملية ال تتضمن إال مصلحة واحدة،  –أ 

حين أن المفاسد التي تأتى من ورائها كثيرة، أهمها األضرار  وهي مصلحة المرأة في إشباع عاطفة األمومة، في

دخول وارٍث جديد، وهو ال محالة سيؤثر على أنصبتهم، إذ إنه قد يحرم البعض،  اءَ رَّ التي تلحق بالورثة جَ 

وينقص نصيب البعض اآلخر، أضف إلى ذلك: ما قد يحدث نتيجة هذا العمل من نزاعاٍت تؤدى إلى تقطيع 

 ة وروابط المحبة داخل العائلة الواحدة، لذا وجب تحريم هذا الفعل.أواصر المود

قاعدة " سد الذرائع " فبنوك المني قد يقع فيها اختالط النطف، سواء أكان هذا االختالط بقصٍد أم  –ب 

 ثبغير قصد، األمر الذي يؤدي بدوره إلى انتساب أوالٍد لغير آبائهم، وهو مخالفة  صريحة للقرآن الكريم، حي

ِ يُْدَعى األوالد لغير آبائهم، فقال سبحانه وتعالى: "  أالأمر هللا تعالى   (1) "اْدُعوهُْم ِِلَبَائِِهْم هَُو أَْقَسطُ ِعْنَد هللاَّ

 (.2ا للذريعة )وبالتالي كان التلقيح بعد الوفاة ذريعة إلى الوقوع في الحرام، فوجب تحريمه سدًّ 

أن أوضحنا إنما أجيز من حيث وقاعدة " ما جاز لعذر بطل لزواله " فالتلقيح الصناعي كما سبق  -جـ

األصل للضرورة إليه في معالجة عدم اإلنجاب، والحالة هذه تفترض وجود الزوجين على قيد الحياة، أََما وقد 

 رجٍل آخر. مات الزوج، فضرورة المرأة في اإلنجاب يمكن دفعها بطرق أخرى كالزواج من

 ا:رابعً 

إن تلقيح المرأة بنطفة زوجها بعد وفاته عند التطبيق ال يخلو من بعض المحظورات الشرعية، ككشف  

ا، والتلقيح بعد الوفاة ليس من المواضع العورة المغلظة، والنظر إلى العورة ولمسها، وكل ذلك محرم  شرعً 

 .(3)التي أذن الشارع بكشف العورة المغلظة فيها، لذا يبقى حكمه على األصل الموجب للحرمة 

 ا:خامسً 

 إن التلقيح بعد الفرقة ال توجد فيه أية مصلحة: 

ال توجد مصلحة مشروعة إلتمام إجراءات التلقيح التي أبيحت على خالف األصل،  ففي الفرقة بالطالق:

 لتضرر الزوجين من عدم اإلنجاب، ولتأكيد الرحمة والمودة بينهما، وبالطالق ال يكون لذلك مبرر،

                                                           

 من سورة األحزاب.  3( صدر اآلية رقم 1)

 ، طبعة دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع.2/313( د/ سعد بن عبد العزيز الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، 2)

 . 2/323( المرجع السابق، 3)
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أما عناصر اإلنجاب التي انفصلت عنهما، فليس هناك ما يوجب رعاية حرمتها طالما لم يحدث التخصيب،   

 لتالي فهي هدر.وبا

ي لديها أي توقع أو احتمال هِ نْ ا هذا يُ هَ رَ دَ الزوجة، فإن قَ  رُ دَ فإن كان الموت قَ  وفى حالة الفرقة بالموت:

الستكمال عملية التلقيح، بل وينهي أي تصور لديها لمشروعيتها، أما إذا مات الزوج فبموته تنتهي العالقة 

ح من في حياة الزوج، وتلقيحها بعد الوفاة يعتبر كالتلقي حْ قَّ لَ ناصر لم تُ الزوجية، فال يجوز إكمال العملية، ألن الع

 اا على أن الفراش قائم بقيام العدة؛ إذ العدة وإن كانت حكمًّ غير الزوج، وال يجوز القول بإباحة ذلك تأسيسًّ 

مد ه، فال يصح أن يعا، إال أنها وجبت باستبراء الرحم بالتحقق من خلوه مما هو متوهم من إمكانية شغلتعبديًّ 

 .(1)فيها إلى شغله بالفعل، وقد وجبت لالستبراء من ذلك 

 أدلة القول الثاني:

 استدل أصحاب القول الثاني على قولهم بجواز التلقيح بعد حدوث الفرقة بالوفاة باألدلة اآلتية: 

 . (2)ه النسب، وثبوت النسب فيه دليل على جوازه ـالتلقيح يثبت بالنوع من إن هذا  الدليل األول:

 المناقشة:

 نوقش هذا االستدالل بما يلي: 

باره ؛ وإنما جاء باعتالتلقيح بعد الوفاةا على جواز  مطلقً إن ثبوت النسب في هذه الحالة ليس دلياًل  أولً:

 نزل حال قيام العالقة الزوجية.أثراً لها، حيث إن الماء الذي نحن بصدده كان محترماً وقت اإلنزال، ألنه 

، اإن العالقة الزوجية وإن انقطعت بالموت إال أن انقطاعها ليس على إطالقه، فالزوجية باقية حكمً  ثانياً:

على هذا البقاء الحكمي، كتغسيل المرأة زوجها المتوفى، وأجاز الفقهاء  رتبت الشريعة بعض األحكام بناءً قد و

 . (3)ا ألبى حنيفة الفً كذلك أن يغسل الرجل زوجته خ

 وقد جاءت نصوص الفقهاء دالة على ذلك:

قال ابن رشد: " وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسله إياها،  -

 .(4)فالجمهور على جواز ذلك، وقال أبو حنيفة: ال يجوز غسل الرجل زوجته " 

زوجها، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها وقال ابن قدامة: " وتغسل المرأة  -

إال نساءه، رواه أبو داود،  رسول هللا   لَ سَّ إذا مات، قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غَ 

لما و ،وأوصى أبو بكر رضي هللا عنه أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس وكانت صائمة، فعزم عليها أن تفطر

ه أم عبد أبا موسى امرأت لَ سَّ غَ ا، فدعت بماء فشربت، وَ فرغت من غسله ذكرت يمينه، فقالت: ال أتبعه اليوم حنثً 

 هللا، وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته،

                                                           

، الطبعة 383، 380( د/ السيد محمود مهران: األحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، ص 1)

 م.2882 -هـ 1025األولى 

 . 58ص  ( د/ عبد العزيز الخياط: حكم العقم في اإلسالم، السابق،2)

 . 203( د/ عطا السنباطي: بنوك النطف واألجنة، السابق، ص 3)

 بيروت. –، طبعة دار الفكر 1/177( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن رشد، 4)
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قال أحمد: ليس فيه اختالف بين الناس............ وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فال بأس،   

والمشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته، وهو قول علقمة، وعبد الرحمن بن يزيد بن األسود، وجابر بن 

ك، واألوزاعي، والشافعي، وإسحاق، زيد، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد، ومال

وعن أحمد رواية ثانية: ليس للزوج غسلها، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، ألن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا 

 .(1)سواها، فحرمت النظر واللمس كالطالق " 

م ي واضح تماأجاب الدكتور محمد فاروق النبهان على هذا الدليل بقوله: " وموقف الفقه اإلسالم ثالثاً:

الوضوح في هذه المسألة، فالولد للفراش، والمراد بالفراش الزوجية القائمة، وينسب الولد ألمه بالوالدة منها، 

وألبيه بالزوجية، والعلة في ثبوت النسب بالفراش أن الزوجية مخصوصة، ومن يأتي من أوالدهم ثمرة تلك 

م احتاطوا في أمر النسب، وتشددوا في شروطه، لكي يكون العالقة الزوجية، وبالرغم من هذا فإن فقهاء اإلسال

، وإنما عن اا وال يقيم توارثً واضح االنتماء إلى تلك المؤسسة الزوجية ليس عن طريق التبني الذي يثبت نسبً 

طريق تالقى نطفة الزوج وبويضة الزوجة في فترة يصدق معها إمكان تكامل الثمرة، وللتأكد من هذه القاعدة 

 إلثبات النسب عن طريق الزوجية ما يلى: اشترطوا

ا أو إمكان حمل الزوجة من زوجها، والمراد باإلمكان التأكد من سالمة االنتماء، فإن كان الزوج عقيمً  -1

ا بخلٍل جنسٍي يمنع من اإلنجاب، فال ينسب الولد إليه حتى وإن أنجبته المرأة في إطار المؤسسة ا أو مصابً صغيرً 

 الزوجية.

 ضي أقل مدة الحمل على الزواج للتأكد من صدق االنتماء، وهي ستة أشهر.أن تم -2

 ا للحمل.أال يمضي على فراق الزوج لزوجته أكثر من الفترة المقررة شرعً  -5

وغاية هذه الضوابط الشرعية التأكيد على أن النسب ال يثبت باإلرادة، وإنما يثبت عن طريق التأكد من 

 .(2)سية في إطار المؤسسة الزوجية " أن الجنين هو نتاج عالقة جن

ا أن النطفة التي تم بها التخصيب والمحفوظة في بنك المني هي نطفة الزوج، إنه تأكد يقينً  الدليل الثاني:

 .(3)وبالتالي فالعملية مباحة ألنها تمت في إطار العالقة الزوجية وبين زوجين 

 المناقشة: 

 :(4)يناقش هذا الدليل بمناقشتين 

القول بأن النطفة من الزوج قول غير مسلم؛ ألن حفظ النطف في البنوك مظنة االختالط، مما  األولى:

ا على سبيل الجزم، بل هو أمر مشكوك فيه، خاصة وأن هذه دًّ كَّ ؤَ ا مُ يجعل كون النطفة من الزوج ليس أمرًّ 

 البنوك ال توجد إال في بالد الكفار.

                                                           

 .2/281( المغنى، البن قدامة، 1)

 .103( د/ محمد على البار: أخالقيات التلقيح الصناعي، السابق، ص 2)

 . 51عبد العزيز الخياط: حكم العقم في اإلسالم، السابق، ص  ( في نفس المعنى: د/3)

 . 2/328( د/ سعد بن عبد العزيز الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق، 4)
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على فرض التسليم بأن النطفة من الزوج، فإن عقد النكاح ينتهي بموت الزوج، وفي هذه الحالة  الثانية: 

 فإن التلقيح يكون بنطفٍة أجنبية، ألن الرجل الذي توفي ليس بزوٍج وقت التلقيح.

 .(1)استدلوا بقولهم: إن الفراش قائم بقيام العدة  الدليل الثالث:

 المناقشة: 

ا بقيام العدة، لكانت أقصى مدة الحمل تحسب بعد انتهاء العدة الفراش لو كان قائمًّ نوقش هذا القول بأن 

مباشرة في إثبات نسب ولد المتوفى عنها زوجها، وهذا ما لم يقل به أحد، فإذا انتفى اعتبار قيام العدة في تحديد 

 .(2)ائماً  على نفي اعتبارها في َكْوِن فراش الزوجية قأقصى مدة الحمل، كان ذلك دلياّلً 

 القول الراجح:

من خالل ما تقدم عرضه من أقوال الفقهاء في مسألة التلقيح بعد الوفاة، أرى أن الراجح هو القول بعدم 

جواز التلقيح بعد الوفاة، نظراً لما ينطوي عليه هذا الفعل من مخالفات ومحاذير شرعية، كما أنه محفوف ببعض 

 دم كيان العالقات بين أبناء المجتمع الواحد، بل واألسرة الواحدة.المخاطر التي يكون لها أثر كبير في ه

ا لذريعة الفساد والزنا والفجور والفوضى اإلباحية التي كما أن القول بتحريم هذه العملية إنما كان سدًّ 

 تحدث في المجتمع من جراء إباحة هذا األمر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يؤدي إلى حدوث نزاعاتٍ 

وخالفاٍت بين الورثة وبين الزوجة، وقد يصل األمر إلى ساحات القضاء، األمر الذي تفقد معه األسرة الروابط 

 الشرعية والروحية المقررة لقيامها.

 الحالة الثانية: حـدوث الوفاة بعد التخصيب وقبل الزرع في الرحم:

بل واألكيدة في ظل التطور الهائل في تقنيات التلقيح  ،يعد هذا الفرض من الفروض المحتملة الحدوث 

الصناعي، فقد يشرع الزوجان في إجراءات عملية التلقيح، ويتم التخصيب للقيحة، وقبل القيام بعملية الزرع 

يأتي القدر المحتوم للزوج فيموت، ويفارق الحياة، فالسؤال هل يتم تمكين الزوجة من زرع البويضة الملقحة 

 ا بعد وفاة زوجها أم ال؟ داخل رحمه

هذه المسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألٍة أخرى ال تقل أهمية عنها، وهي تحديد لحظة بدء الحياة اإلنسانية، 

وهي مسألة اختلفت فيها وجهات نظر العلماء، فبينما نجد البعض يرى أن الحياة تبدأ من وقت التخصيب، نجد 

 ال بعد نفخ الروح.إار هو نفخ الروح، فال تبدأ الحياة الغالبية من العلماء تقرر أن المعي

ا للرأي القاضي بأن الحياة تبدأ من وقت التخصيب فإن هذه اللقيحة تأخد حكم الحياة، وبالتالي ال يجوز فوفقًّ 

 من زرعها في رحمها بعد وفاة زوجها. نَ كَّ مَ االعتداء عليها، مما يجعل للمرأة الحق في أن تُ 

القائل بأن الحياة ال تبدأ إال من وقت نفخ الروح، فال يجوز تمكين المرأة من زرع اللقيحة  ا للرأيأما وفقً 

 المخصبة، إذ إن االعتداء على اللقيحة في هذه الحالة ليس اعتداًء على جنيٍن دبت فيه الحياة.

                                                           

 . 51( د/ عبد العزيز الخياط: حكم العقم في اإلسالم، السابق، ص 1)

 . 2/321( د/ سعد الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، السابق، 2)
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ابق ف السأنه يجب تمكين المرأة من زرع تلك اللقيحة المخصبة، بغض النظر عن الخال (1)ويرى البعض  

 في تحديد لحظة بدء الحياة، وذلك لوجود مصالح كثيرة جديرة باالعتبار وهي:

 حرمة البييضة الملقحة وحقها في الحياة. -أ

إن التخصيب تم حال حياة الزوج، وبه بدأت حياة الجنين، وما كان تواجده في الوعاء الخارجي في  –ب 

 باعتبار هذا العذر فهو في حكم ما في الرحم.هذا الوقت إال لتعذر وجوده في الرحم، ومن ثم ف

ا عليه، وقد اتخذ الوسيلة المشروعة إلى ذلك مراعيًّ  ر  مصِ إن الزوج مات وهو راغب في اإلنجاب وُ  –ج 

 كافة ضوابطها بعدما ألجأته إليها ضرورة الواقع الصحي له أو لزوجته.

 وفى تقديري أن هذا الكالم محل نظر لما يلي:

المذكورة ال أساس لها، ألن المصالح ال يعتد بها إال إذا كانت معتبرة في نظر الشارع، إن المصالح  -1

 أما المصالح التي تؤدي إلى المنازعات فال قيمة لها، وهي من باب المصالح الملغاة.

القول بأن حياة الجنين بدأت حال حياة الزوج عند التخصيب محل نظر؛ ألن المسألة خالفية، والرأي  -2

 أن الحياة تبدأ عند نفخ الروح.الغالب 

عملية دليل يؤيد ضرورة إتمام هذه ال واعتبارها القول باعتبار رغبة الزوج قبل وفاته في إجراء التلقيح -5

 ؛ ألن الرغبة البشرية ال اعتبار لها إذا ما تصادمت مع القواعد الشرعية.هو اآلخر مردود

 بعد الوفاة. التلقيحاز ومن خالل ما تقدم أرى أن الراجح هو القول بعدم جو

 ثالثاً: موقف القانون المقارن من التلقيح بعد الوفاة: ـ 

 53بعد الوفاة كالقانون اإلسباني رقم  التلقيحعلى الرغم من وجود بعض التشريعات التي أقرت صراحة 

م، إذ نص في مادته التاسعة على أنه: " لطرملة استعمال نطفة زوجها المتوفى خالل ستة أشهر 1388لسنة 

 من وفاته، إذا كان زوجها ارتضى ذلك قبل وفاته، وأثبت ذلك بعمٍل رسمٍي أو وصية ".

ومع ذلك توجد دول أخرى تنادي بعدم جواز هذا النوع من التلقيح، ففي بريطانيا أوصى المشرع 

بعد الوفاة، إال أن القانون اإلنجليزي وإن لم ينص صراحةً على منع هذه العملية،  التلقيحالبريطاني بعدم جواز 

ادة حق االنتساب، وذلك بمقتضى نص الماالبن الذى يولد بعد وفاة والده بالتلقيح الصناعي من  مَ رَ فنجده قد حَ 

م، وأكدته كذلك الندوة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 1338من قانون  28

م، حيث حرمت التلقيح بعد الوفاة، لما يترتب عليه من مشاكل ومعوقات، وما 1386المنعقدة في ألمانيا عام 

 .(2)ة واجتماعية وقانونية وجه إليه من انتقادات أدبي

 ويمكن القول: إن هذا االفتراض يبحث فيه عن أمرين:

 األول: الحكم الشرعي للتلقيح بعد الوفاة.

                                                           

 . 386، 387( د/ السيد مهران: األحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، السابق، ص 1)

، د/ رضا 13( د/ على حسةين نجيدة: بعض صةور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية في مجال القانون المدني، ص 2)

، د/ السيد محمود مهـةةةران: األحكام الشرعية 088عبد الحليم عبد المجيد: النظام القانوني لإلنجاب الصناعي، ص 

 . 327والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، ص 
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 الثاني: ثبوت النسب في هذه العملية. 

  فبالنسبة لألمر األول:

ي هذا الشأن، فإن هذه الحالة تعتبر غير جائزٍة شرعاً، وقد دل على عدم جوازها أقوال الفقهاء الواردة ف

كما أن العالقة الزوجية تنتهي بمجرد وفاته، وتصبح المرأة متوفَى عنها زوجها، وبالتالي يزول عنها وصف 

 الزوجية، ومعلوم أن الحمل ال يكون إال من زوجة.

أن هذه الصورة قد تؤدي إلى االختالط في األنساب، ألننا إذا ما قلنا بالجواز، فإن ذلك  أضف إلى ذلك:

يستتبع حفظ المني فيما يسمى ببنوك النطف واألجنة، وهذه البنوك تحفظ فيها عينات من المني لرجاٍل كثيرين 

رعي ا تفصيال الحكم الشوقد يحدث تالعب من القائمين عليها يؤدي إلى اختالط األنساب، وقد سبق أن أوضحن

 في هذه المسألة.

 أما األمر الثاني:

فقـد أثبت الشافعية النسب في هذه الحالة، فقد جاء في نهاية المحتاج: "وأما لو استدخلت ماء زوجها 

المحترم بعد موته فإنها ال تصير أم ولد، النتفاء ملكه لها حال علوقها، وإن نسب الولد وما بعده وورث منه، 

 . (1)ا حال استدخالها خالفاً لبعضهم " ا، وال يعتبر كونه محترمً لمني محترمًّ لكون ا

وجاء في حاشية البيحرمي: "... المحترم أي حال خروجه بأال يخرج على وجٍه محرم، وكان ذلك في 

رث حال احياة السيد، فإن فعلت ذلك بعد موت السيد، ثبت النسب، وال تعتق به، النتقالها إلى ملك الغير وهو الو

علوقها، وقوله النتفاء ملكه لها حال علوقها، فتكون هذه الصورة خارجةً بقول المتن "أمته" ألنها في هذه 

الصورة وقت علوقها ليست أمةً للسيد، وقوله ثبت النسب أي واإلرث لكون منيه محترماً حال خروجه، وال 

  .(2)ا لبعضهم" ا حال دخوله خالفً يعتبر كونه محترمً 

النصين السابقين يظهر أن الشافعية وإن لم يجيزوا هذه الصورة، إال أنهـم أثبتوا النسب للطفل، ولعل فمن 

 ذلك يكون راجعاً لسببين:

 إنهم جعلوا المني محترماً اكتفاًء باعتبار حالة اإلنزال فقط، دون حالة االستدخال. األول:

إال أنه اكتفى بوجود أصل الجنين، وهو  –أو الزوج  –إن العلوق وإن لـم يكن قد تم في حياة السيد  الثاني:

 هذا فيما يتعلق بالتلقيح بعد الوفاة.   (3)الماء المحترم عند موت السيد 

 

  

                                                           

 بيروت.  –، طبعة دار الفكر 8/05( نهاية المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لمحمد بن شهاب الدين الرملي، 2) 

 بيروت. –، طبعة دار الكتب العلمية 0/007( حاشية البيحرمي على الخطيب، 5)

( توقف بعض المعاصةةرين في هذه المسةةألة ولم يُْدِل فيها برأي، لوجود االحتمال في كل جهٍة من الجهتين، فقال: " 1) 

أما من ناحية النسةةةةةةب، فأتوقف فيه، لوجود احتمالين لهذه المسةةةةةةألة: أحدهما: ثبوت النسةةةةةةب، والثاني: عدم ثبوت 

 ي ".النسب، وهذان االحتماالن أتركهما لمزيد من البحث بعد

 .206د/ عطا عبد العاطي السنباطي: بنوك النطف واألجنة، مرجع سابق، ص      
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 الخاتمة 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على معلم الناس الخير، سيدنا محمد وعلى آله 

 نهجه إلى يوم الدين.وصحبه، ومن استن بسنته، وسار على 

 وبعد

ى جملٍة ، توصلت بفضٍل من هللا إلالتلقيح بعد الوفاةفإنه بعد الفراغ من كتابة هذه الصفحات في موضوع 

 من النتائج، وإعداد مجموعة من التوصيات:

 نتائج البحث:

 أولً: 

المجاالت، السيما إن الشريعة اإلسالمية بأحكامها ومقاصدها ال تقف حجر عثرٍة أمام التقدم في شتى 

ا لبني البشر، دون ما نظٍر إلى دينهم ومعتقدهم، شريطة أال يصادم المجال الطبي، ما دام هذا التقدم يحقق نفعًّ 

 هذا التقدم النصوص الشرعية.

 ثانياً:

تقنيات اإلنجاب الحديث جائزة ومشروعة إذا ما تمت في إطار العالقة الزوجية، وذلك بأن تكون بين رجٍل 

ة تربطهما عالقة زواج بعقد نكاح صحيح، أما دخول طرف ثالث في هذه العملية ينقلها من دائرة الحل وامرأ

 إلى دائرة الحرمة.

 :ثالثًا

ا، فوصف الجنين ال يطلق عليها إال بعد نفخ الروح، حيث إنه الوقت الذي ال تعتبر البويضة الملقحة جنينً 

 رتب الفقهاء عليه األحكام عليه.

 رابًعا:

لما  اا، حتى ولو كان في العدة، لمخالفته للفطرة السوية، وقطعًّ بعد وفاة الزوج أمر مرفوض شرعً  التلقيح

 قد يحدث من نزاع.

 

 التوصيات:

 يمكنني في هذ المقام التوصية بما يلي:

ضرورة التثقيف الشرعي لططباء العاملين في مراكز اإلخصاب الصناعي، أو على األقل تزويدهم  -1

 التي انتهت إليها المجامع الفقهية، سواًء بالحل أو الحرمة. باألحكام

تقوم بإعدادها السلطة المختصة، مع إلزام  للعقود التي يمكن استخدامها في هذا الشأنوضع نماذج  -2

المراكز العاملة في مجال اإلخصاب الصناعي باستخدامها، سواًء كانت مراكز عامة تابعة للدولة، 

 أو مراكز خاصة.

لجنة من الفقهاء الذين لهم باع في البحث في القضايا الطبية، تكون مهمة هذه اللجنة الرد على تشكيل  -5

 استفسارات األطباء العاملين في هذا المجال، مما يضمن عدم مخالفة األطباء ألحكام الشريعة.
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 قائمة المراجع 

 أولً: القرآن الكريم:

 ثانياً: كتب التفسير:

1  تفسير القرطبي، المعروف بالجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري، طبعة دار الريان

 .للتراث القاهرة

2  إيران،  –الميزان في تفسير القرآن، للعالمة السيد محمد حسن الطبطبائي، طبعة دار المجتبى للمطبوعات

 م. 2883الطبعة األولى 

5 م القرآن، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن قيم الجوزية، تحقيق/ محمد التبيان في أقسا

 حامد الفقي، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان. 

 ثالثاً: كتب الحديث وعلومه:

0  ،الجامع الصحيح، المعروف بسنن الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق/ كمال الحوت

 بيروت.  –لكتب العلمية طبعة دار ا

3  يروت، ب –سنن أبي داود، لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث بن عامــر السجستاني األذدي، طبعة دار الفكر

  8م1330 -هـ   1010

7  بيروت. –سنن ابن ماجة، ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، طبعة دار إحياء التراث العربي 

6  شرح النووي لصحيح اإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق عصام الضبابطي، حازم محمد، عماد

 8القاهرة، الطبعة األولى  -عامر، طبعة دار الحديث 

8  ،م. 1381 -هـ  1081صحيح البخاري، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة دار الفكر 

3 حيح البخاري، البن حجر العسقالنــي، تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين فتح الباري بشرح ص

 هـ. 1086الخطيب، طبعـة دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثالثة 

18  المستدرك على الصحيحين في الحديث، لإلمام محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري، وفي ذيلة تلخيص

 م.  1368 -هـ  1538هبي طبعة دار الفكر، بيروت المستدرك، لإلمام الذ

 رابعاً: كتب الفقه:

11   بيروت. –إحياء علوم الدين، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، طبعة دار المعرفة 

12  بيروت. –بداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن رشد، طبعة دار الفكر 

15  بعة بيروت، الط –نجيب المطيعي، تحقيق/ محمود مطرجي، طبعة دار الفكر تكملة المجموع الثانية، لمحمد

 م. 1337 -هـ 1016األولى 

10  ،جامع العلوم والحكم، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، الحنبلي

 -هـ 1022بيروت، الطبعة السابعة  –إبراهيم باجس، طبعة مؤسسة الرسالة  -تحقيق/ شعيب األرناؤوط 

 م.2881

13  بيروت. –عة دار الفكر حاشية الدسوقي، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، طب 
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 17 لطبعة بيروت، ا-حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، طبعة دار الفكر

 م.1332 -هـ 1012الثانية 

16  بيروت. –حاشية البيحرمي على الخطيب، طبعة دار الكتب العلمية 

18 هـ. 1082بيروت  –صيلحي، طبعة دار الفكر كشاف القناع، للبهوتي، تحقيق/ مصطفى هالل م 

13  بيروت.  –المبسوط، للسرخسي، طبعة دار المعرفة 

28  المحلى باآلثار، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، طبعة دار الفكر

 بيروت.  –

21 بن قدامة، تحقيق د/ عبد هللا عبد المحسـن التركي،  المغني، ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد

 د / عبد الفتاح الحلو، طبعة مؤسسة دار هجر.

22   المنتقى شرح الموطأ، ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي

 بيروت.  –األندلسي، طبعة دار الكتاب اإلسالمي 

25  هيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق/ أبو عبيدة مشهور بن الموافقات، إلبرا

 م. 1336 -هـ 1016حسن آل سلمان، طبعة دار ابن عفان، الطبعة األولى 

 20   بيروت.  –نيل األوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، طبعة دار الجيل 

23  بيروت.  –نهاية المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لمحمد بن شهاب الدين الرملي، طبعة دار الفكر 

 27   وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم

 م. 2888بيروت، الطبعة الثالثة  –السالم إلحياء التراث 

 مؤلفات المعاصرة:خامساً: ال

26  سكندرية اإل –د/ إبراهيم محمد منصور: نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي، طبعة دار الفكر الجامعي

 م. 2811مصر، الطبعة األولى  –

28   القاهرة، الطبعة  –د/ أحمد محمود سعد: تغيير الجنس بين الحظر واإلباحة، طبعة دار النهضة العربية

 م. 1335األولى 

 23   م.1333د/ أحمد شوقي أبو خطوة: القانون الجنائي والطب الحديث، طبعة دار النهضة العربية 

58   م.1336مصر،  –د/أحمد مستجير: االستنساخ بين العلم والدين، طبعة منشأة دار المعارف 

51  ر. د/ أحمد عبد الرحمن عيسى: أطفال األنابيب، نظرة إسالمية، بدون دار نش 

52  د/ توفيق حسن فرج: التنظيم القانوني ألطفال األنابيب، بحث مقدم لندوة طفل األنابيب التي نظمتها الجمعية

 المصرية للطب والقانون.

55  م،1331اإلسكندرية  –د/ حسن صادق المرصفاوي: قانون العقوبات الخاص، طبعة منشأة دار المعارف 

50  د/ حسين فضل هللا: بيولوجيا اإلنسان، بحث منشور ضمن بحوث كتاب " االستنساخ جدل العلم والدين

 م.2881 -هـ 1021بيروت، الطبعة األولى  –واألخالق " ، طبعة دار الفكر 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                  141  

ISSN: 2706-6495 

 53   د/ حسين زكي اإلبراشي: مسؤولية األطباء والجراحيين المدنية في التشريع المصري والمقارن، طبعة

 م. 1331اهرة الق

57   الكويت. –د/زياد صبحي زياب: أحكام عقم اإلنسان في الشريعة اإلسالمية، طبعة ذات السالسل 

56   .د/ سعد بن عبد العزيز الشويرخ: أحكام التلقيح غير الطبيعي، طبعة دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 

58 م. 1337القاهرة، الطبعة الثانية  –شروق د/ عائشة زيتون: علم حياة اإلنسان، طبعة دار ال 

53  اهرة. الق –د/ عبد الرشيد مأمون: عقد العالج الطبي بين النظرية والتطبيق، طبعة دار النهضة العربية 

08  هـ.1081األردن،  –د/ عبد العزيز الخياط: حكم العقم في اإلسالم، طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

01  م. 1366 – 1367المهيمن بكر: القسم الخاص في قانون العقوبات، طبعة دار النهضة العربية د/ عبد 

02 د/ عبد النبي محمد محمود: الحماية الجنائية للجنين بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراة- 

 م. 2880 -هـ 1023فرع بني سويف،  –جامعة القاهرة  –كلية الحقوق 

05  ية الحقوق كل –/ عطية محمد عطية سعد: المشكالت القانونية الناتجة عن التلقيح الصناعي، رسالة دكتوراة د

 م.1330جامعة طنطا  –

00  ة.جد –د/ عمر بن محمد بن إبراهيم غانم: أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي، طبعة دار األندلس الخضراء 

03  هـ 1021األردن، الطبعة األولى  –د/ عمر األشقر وآخرون: قضايا طبية معاصرة، طبعة دار النفائس– 

 م.2881

07  د/كارم السيد غنيم: االستنساخ واإلنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء، طبعة دار الفكر العربي– 

 م. 1338 -هـ 1018القاهرة، الطبعة األولى، 

06 رسي زهرة: اإلنجاب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مطبوعات جامعة الكويت د/ محمد الم

 م.1338

08  جدة –د/ محمد علي البار: خلق اإلنسان بين الطب والقرآن، ، طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع ،

 م. 1333 -هـ 1028

03  ططباء عن استخدام األساليب المستخدمة في الطب د/ محمد عبد الوهاب الخولي: المسؤولية الجنائية ل

 م. 1366والجراحة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى 

38  م. 1338دة، ج –د/ محمد علي البار: طفل األنبوب والتلقيح الصناعي، طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع 

31  الكويت. –ندوة رؤية إسالمية لبعض الممارسات الطبية، المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 

32  م.1388/  5/  25مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، فتوى دار اإلفتاء المصرية الصادرة بتاريخ 

35   هـ.1018، لسنة 252د/هاشم جميل: زراعة األجنة في ضوء الشريعة اإلسالمية، مجلة الرسالة، العدد رقم 

30   د/ هاني رزق: بيولوجيا اإلنسان، بحث منشور ضمن مجموعة بحوث منشورة في كتاب " االستنساخ جدل

 العلم والدين واألخالق ".

33  لى الطبعة األو –د/ يونس عبد الخالق حسن: عقم الرجال بين اإلسالم والطب، طبعة الدار العربية للعلوم

 م.2882

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                  142  

ISSN: 2706-6495 

 اللغـــة:سادساً: كتب  

37  القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية

 م.1332هـ/1561

36  لسان العرب، البن منظور اإلفريقي، طبعة دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة

 م.1333 هـ، 1013الثانية 

38 ر الصحاح، للرازي، تحقيق/ محمود خاطر، طبعــة الهيئة العامة للكتابمختا. 

33  ـ.ه 1011المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، طبـع مجمع اللغة العربية  

78 المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، مجمع اللغة العربية. 

 

، المجلة األكاديمية لطبحاث والنشر محمد لطفي أحمدأحمد الدكتور/  ،2021 ©جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) العلمي.

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-3-5| تأريخ اإلصدار:  ثالث والعشرونالث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 143  

ISSN: 2706-6495 

  

 

 (التشخيص والتوصيات) سات دعم ريادة األعمال في المغربسيا

Government policies to support entrepreneurship in Morocco: diagnosis and 
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 ملخص:ال

من أجل خلق  أعمال( بالمغرب، إلى ضعف تحويل النوايا إلى GEMتشير دراسة المرصد العالمي لريادة األعمال )  

يظل هذا التحويل غير كاٍف لتوليد "تدفق" جديد للمقاوالت التي من شأنها أن تضمن ديناميكية  حيثمقاوالت تجارية 

قدرته على  عدملنظرا  .المغربي لالقتصادريادية أكثر لالقتصاد الوطني. وهكذا يصبح تعزيز ريادة األعمال تحديًا كبيًرا 

 تهيئة الظروف لتحقيق نمو مستدام يكون أكثر شمولية.

 أجل تسليط وذلك منلسلطات العمومية لدعم ريادة األعمال لإلى تقديم دراسة حول البرامج الرئيسية  البحثهدف يو 

 االكراهات التي أثرت على فعاليتها.على الضوء على مدى نجاعتها وكذلك 

 (.GEMواعتمدت الدراسة على منهجية مزدوجة؛ جمعت بين دراسة وثائقية ودراسة المرصد العالمي لريادة األعمال ) 

دعم ريادة  منظومة يتفاقم معهذا الوضع  دعم،السياسات لفي غياب التنسيق والتجانس  بحثويتمثل االستنتاج الرئيسي لل 

 األعمال التي توجد بدورها مجزأة ومكونة من عدد كبير من الفاعلين ومن بنيات تفتقد لطابع تكاملي.

 برامج الدعم.  ،(GEMالمرصد العالمي لريادة األعمال )، نظم ريادة األعمال ،األعمالريادة  :يةكلمات المفتاحال
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Government policies to support entrepreneurship in Morocco: diagnosis and 

recommendations 

Abstract: 

The study of Global Entrepreneurship Monitor (GEM) points in Morocco the weak 

transformation of intentions into acts of business creation. This transformation remains 

insufficient to generate a new "flow" of businesses that would ensure a more entrepreneurial 

dynamic in the context of national economy. Thus, promoting entrepreneurship becomes a 

major challenge to generate the conditions for more inclusive sustained growth. 

The purpose of this article is therefore to provide an analysis of the main programs initiated 

by public authorities to support entrepreneurship, and to highlighting best practices and the 

constraints that have influenced their efficiency. 

The methodology used combines desk research and the empirical GEM study. 

The main conclusion of the study is the absence of coordination and coherence in the 

support entrepreneurship policies. This situation is amplified by an entrepreneurial 

ecosystem that is also fragmented, made up of a large number of actors and structures 

without complementarity. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial ecosystem, GEM, Support programs. 

 

 مقدمة

لنمو ارافعات  نجعأمن واحدة  عد  حيث تإحدى أولويات حكومات معظم بلدان العالم  من ريادة األعمال حاليا تعتبر  

 (.Acs et al. ،2016ل )خلق فرص الشغاالقتصادي في 

م سيما عد البالغة، والوقت تستمر فيه نقاط الضعف تحديًا كبيًرا في  في المغرب يشكل أصبح تعزيز ريادة األعمالو

ن الفوارق الحد ميعمل على و، شموليةأكثر  يكون ق نمو مستدامتحقيتستطيع  ظروفخلق قدرة االقتصاد المغربي على 

  .الشبابفي أوساط  على الخصوص ،كثيفةعلى الحد من البطالة ال رقادو االجتماعية والمكانية
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أن المغرب لديه مؤشرات عالية إلى حد ما فيما يتعلق بثقافة ريادة  المرصد العالمي لريادة األعمال، تكشف دراسةو  

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا باإلضافة إلى  اإلمكاناتمكانات من بين أهم وتعتبر هذه اإل: هااألعمال وإمكانات

 ةوهذه المفارق ؛2(EAT)معدل نشاط ريادة األعمال الناشئة  ضعفظهر الدراسة ت   ذلك،. ومع 1ريادية مهمة للغاية نوايا

ي ل غير كاٍف لتوليد "تدفق" جديد لألعمال التيهذا التحو ويظل .أعماللنوايا إلى ال يتحوعن ضعف في  تنتج المتعاقبة

لنموذج  ةيالثان المفارقةالقتصاد الوطني. ويزداد هذا الوضع تفاقماً بسبب لمن شأنها أن تضمن ديناميكية ريادية أكثر 

شاط من الشباب بدون ن ابيرك ال ويترك جزءالشغوهو النموذج الذي ال يخلق الكثير من فرص  أال، التنمية في المغرب

 مما يشكل خسارة حقيقية للفرص التي توفرها المكاسب الديمغرافية. ،3أو تكوين

 البحث:أهداف 

ليط وذلك بهدف تس ،الغرض من هذه الدراسة هو تقديم تحليل للبرامج الرئيسية للسلطات العمومية لدعم ريادة األعمال 

تحليل جوانب القصور  كما يهدف البحث .اإلكراهات التي أثرت على فعاليتها كذا أشد  و أحسن األعمالالضوء على 

التي يمكن لها أن تؤسس برامج مستقبلية، وستساعد هذه التوصيات صانعي القرارات  ومعالجتها بالمقترحات والتوصيات

 .السياسية على تهيئة الظروف التي ستمكن المقاولين الذين يوجدون في مرحلة اإلعداد من تحقيق مشاريعهم بشكل أفضل

 البحث:أهمية 

الة للن هوض بريادة األعمتناسب  هذه الدراسة أهمية بالغة من حيث أنها ستوفر الخيارات التيتكتسب   ال استراتيجية فع 

حيث . المقاوالت والمعد ل الضئيل للن شاط الفعلي المعد ل الكبير لنوايا إنشاء في ظل وجود فجوة ما بين وذلك، بالمغرب

 أهدافبما بتوافق مع  تيالن سيج المقاوالتطوير أن تلعب دورا كبيرا في  أن  تحسين سياسات دعم ريادة األعمال من شأنها

 .المغربب المستدامة المنشودةالتنمية 

( من أجل Iوتحقيقا لهذه الغاية، سيتمحور تحليلنا حول ثالث نقاط. سنقدم أوالً المقاربة المنهجية واإلطار المفاهيمي )

تحليل واستخالص الدروس من البرامج الرئيسية لدعم ريادة األعمال التي طورتها السلطات العمومية في المغرب، وذلك 

(. وبعد ذلك IIتنميتها ) ضمان تعزيزللتمييز بين البرامج التي تهدف إلى تشجيع خلق األعمال من تلك التي تهدف إلى 

 5102ية لدراسة المرصد العالمي لريادة األعمال التي أجريت في المغرب من سنسلط الضوء على االستنتاجات الرئيس

 (.III) 5102إلى 

 

                                                           
 بالغ مليون 5.7 لحوالي يمكن ،االستقراء خالل منو. المقبلة الثالث السنوات في الخاصة أعمالهم إنشاء على عزمهم المشاركين من ٪33 علنأ 1 

 .األعمال ريادة مهنة في يشرعوا أن
 

 .األعمال ريادة عملية في المشاركين عاًما 46 و 81 بين أعمارهم تتراوح الذين السكان نسبة مع TAE يتوافق 2
  

 في ليسوا عاًما 16 و 81 بين أعمارهم تتراوح ممن ٪36.4 و عاًما 85 و 87 بين أعمارهم تتراوح ممن ٪86.1. للقلق مثيرة HCP إحصاءات 3 

 .العمل في أو التدريب في أو المدرسة
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 Ι  ريادة األعمال: اإلطار المفاهيمي والمنهجيـ 

ة لتنمي تعتبر مفتاًحا اآلن تمفهوم ريادة األعمال، حيث أصبح 0521طور الخبير االقتصادي جوزيف شومبيتر في عام   

 االقتصادات الناشئة.

 فإن ريادة األعمال تساهم في النمو االقتصادي ومحاربة الفقر. التوظيف،وباإلضافة إلى كونها حالً لمشاكل   

األعمال التجارية الجديدة ونجاحها. انطالق من العوامل التي تساعد على  العديدهناك  ،(5101سريرام وميرشا ) وحسب

فإن  ،األعمال التجارية وإنجاح لمهارات والموارد ضرورية لبدءوا إذا كانت المبادراتأنه  على هؤالء المؤلفون أكدو

 . مقاوالتيةالمبادرات الفعالية  تعثرسياسة الدولة لها أيًضا تأثير كبير في تشجيع أو 

من خالل و: كقوة غير مرئية )يد غير مرئية( ، يمكن للدولة أن تتدخل على ثالثة مستوياتريادة األعمال على تحفيزللو

،  Frye and Shleiferأو عن طريق االستيالء وإعادة التخصيص )اإلمساك باليد( ) )مد يد المساعدة( اتالمساعد

 مبادرةال تحفز علىتلعب الدولة دوًرا حاسًما في خلق مناخ يفضي إلى األعمال التجارية من خالل سن قوانين و(. 1997

ي ف وكذلك تعزيز ثقافة ريادة األعمال لمقاولينلالزمة  يةكوينت دورات وتنظيم مقاوالتمن خالل دعم الو المقاوالتية،

 . المجتمع

ويمكن لريادة األعمال أن تلعب دوًرا مهًما في النمو االقتصادي، ولكن لتحقيق هذا الهدف، ينبغي على السلطات   

هيئة دة األعمال وتالعمومية والمنظمات الدولية إعطاء األولوية لبعض اإلجراءات الحيوية: على سبيل المثل، تعزيز ريا

 .وتطوير المقاولةبيئة مواتية لإلبداع 

 في بلد ما، وال سيما دراسة المرصد العالمي لريادة األعمال هي المقاوالتي نشاطاللوصف  عماالالمؤشرات األكثر استو 

 كالتالي:

من األجور  شهًرا 40 أشهر و 4الجدد )بين المقاولون  المدفوعة(؛الناشئون )حتى ثالثة أشهر من األجور المقاولون   

 (. من األجور المدفوعة شهًرا 45أكثر من  ) الراسخونالمقاولون  المدفوعة(؛

وعند  ،مختلفينن ولكنهما مي  ه  م   ناثني   نري  ي  تغ  م   ات األعمال،كيلدينامي المقاولون الناشئون والمقاولون الجدد شكلوي  

 .المقاوالتينشاط المعدل  هعكسيوهذا ما الناشئة. المقاوالت ديناميكيات لؤشر منحصل على  ،مًعا اجمعهم

يل من أجل تحلو". المقاولة" و "مرحلة حياة لالمقاوحسب "مستوى  للمقاوالت تختلفالداعمة  فالمتطلبات ،وبالتالي

 سوف نميز بين خدمات الدعم غير المالي وخدمات الدعم المالي. ،أنجع

من وذلك  ،المقاولةحياة  مرحلةلخدمات وا وعن دالء علىترسمان مخططًا لإل الملحق، فوفتان الواردتان فيص  والم    

 في المغرب. ريادة األعمال م نظ على هذه الخدماتتطابق خالل تسليط الضوء على كيفية 
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لكن  القتصادي،ايرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالنمو  المختلفة،بأشكاله  المقاوالتينشاط الأن  على العديد من الدراسات وتؤكد   

، .Van Stel & al؛ Acs and José Maria Amoros ،2008هذه العالقة تختلف وفقًا لمراحل التنمية االقتصادية )

 (.Wennekers & all، 5101؛ 2005

قتًا واتساقًا و تطلبت أن اإلجراءات السياسية تتجلى في المرصد العالمي لريادة األعمال في أبحاث رئيسيةمن النقاط الو  

  .ةالمقاوالتي ةطنشاأللتقوية وتطوير العوامل التي تساهم في 

عاًما  51منذ هو مألوف  األعمال كماالمرصد العالمي لريادة  استطالعات حول سنةالذي يتم كل  تجديدومن خالل ال  

وبرامج الدعم لريادة  فهم تأثير السياسات العمومية االتجاهات ومحاولةمن الممكن تحديد  العالم،بلدان عديد من في 

 األعمال. 

 ،للمرصد العالمي لريادة األعمال فرع المغرب، أتاحت االستطالعات التي أجراها الفريق الوطني وفي هذا السياق  

ريادة  ظروف( يمثلون NES National Expert Surveyخبراء ) 414، تكوين عينة من 5102 ـ5102خالل 

 APS Adultأسرة )دراسة استقصائية  01.205باإلضافة إلى عينة تمثيلية من   الوطنية الرئيسية، األعمال

Population Survey ) 05 قام بتغطيةالذي و ،سكنىالعام للسكان والاإلحصاء  قبل على المعلومات المقدمة منترتكز 

حدات "أولية" و للتخطيط إلىللمندوبية السامية لعينة الرئيسية االعينات على تقسيم جمع  مخططعتمد وا .من المملكةجهة 

 وأخرى "ثانوية".

، توجهاتلاط الضوء على أن نسل لريادة األعمال في المغرب قبل الرئيسي العموميولذلك سنضع تشخيًصا لبرامج الدعم  

، 5102 ــ5102خالل في المغرب  الوطنية ريادة األعمال ظروف منظور ديناميكيات األعمال يتطومن أجل  وذلك

 األعمال. توجهات إستراتيجية وطنية لريادةتنص على مقاربة و مكن أنمن الم التي فاقوالستنتاج اآل

   ΙΙ للدعم الرئيسية البرامج العمومية تشخيصـ 

ت إنشاء مقاوالأصبح  منذ أكثر من ثالثة عقودإذ  .خالل العقود األخيرة تطورا كبيرا عرفت ريادة األعمال في المغرب

 ،المهنية دمج الخريجين في الحياةتحديات  لتجاوزليس فقط  ،( من قبل الشباب استراتيجية مميزة في المغربPEصغيرة )

دد الخريجين عارتفاع إن بالفعل،  لبالد.لولكن أيًضا من أجل المساهمة بشكل إيجابي في التنمية االجتماعية واالقتصادية 

رة التنافسية تحديات القدالستجابة لل الملحة العام والضرورةن العمل وتقليص فرص العمل في القطاع الشباب العاطلين ع

 يرة.على خلق مقاوالت صغ تشجيع الشبابل تولي اهتمام كبير السلطات الوطنية جعل العوامل إلىكل هذه أدت  ،للمغرب

 أـ البرامج العمومية لدعم إنشاء المقاوالت   

لفئات ابالتحديد ستهدف ي ،واآلخر حاملي الشهادات ستهدفيبعد وطني  ذو هماأحد ،من البرامج صنفينلقد تم تفعيل  

 .المحرومة
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 :داتاـ البرامج العمومية التي تستهدف الشباب حاملي الشه 

 ماليلدعم المقاوالت ذات توجه  : نظام«قروض لدعم المقاولين الشباب»برنامج   

 كان يستهدفأول برنامج دعم وطني  ،0525، الذي تأسس في عام «المقاولين الشبابلدعم  قروض»برنامج يعتبر 

 حاملي الشهادات من أجل إنشاء الشباب إلى تشجيع البرنامج يهدف. وبغاية إنشاء مقاوالت تجارية الخريجين الشباب

من  ٪ 01ال تتجاوز  كانت التيالشخصية الشباب  ساهمةوال سيما م ،مواتية للغاية يةشروط تمويلب، وذلك أعمال تجارية

ل منها الدولةكانت  المتبقية ٪ 51 ، وتكلفة المشروع  .  (٪52) تمول منها البنكيةمؤسسة الو( ٪ 02) تمو 

 ،التوقعات مستوىفي  كنتأن النتائج لم إلى  اإلشارة البد من أكثر من عشر سنوات من تفعيل البرنامج، كان مرور وبعد  

 الرصيد غيرفي  تجلت كبيرةفي إشكالية هذا البرنامج  دس  ج  ت  وباإلضافة إلى ذلك،  .٪52 اتنجازاإلمعدل بلغ حيث 

للغاية إلى ثالثة أسباب  ضعيفةت عزى هذه النتائج الوحسب قطاع النشاط.  ٪44و ٪02معدل تراوح بين بمتوسط الم سد د 

 لنظام، وعدماواإلحجام الذي تبديه المؤسسات البنكية عند تقيدها بهذا  لقروضلمنح ااإلجراءات الشكلية صعوبة رئيسية: 

 مع مهنة المقاول. المنتقينمة مواصفات الخريجين الشباب مالء

من الضروري كان وغير كاٍف. يبقى أن الدعم المالي وحده  ،أوالً  وهما؛ أال هذه التجربة من عبرتين استخالصيمكن و

 التحديدريادة األعمال بم نظعملت  ،الشباب. ثانيًا مقاولينال مصاحبة وتكوينمسؤولية  يتولىلمكمل التفكير في جهاز 

ه من شأن مرفق واحد إنشاء ممكنمن ال كانوالعديد من المشاريع.  على تعثر اإلدارية اإلجراءات بطءالبيروقراطية وو

 .مقاولتهم إنشاء من أجل جراءاتالقيام باإلأثناء وانتقائهم ومصاحبتهم تسهيل استقبال المرشحين 

 دعم متكاملنظام : "مقاولتي"برنامج 

الذي  "تيمقاول"تدابير جديدة في إطار برنامج  موميةالسلطات العوضعت  مقاولتي،لتجنب أوجه القصور في برنامج و  

مالية ال لبرنامجشروط اولم تكن ، الوطنية ريادة األعمالنظم العديد من الفاعلين في  وانخرط فيه 5110 سنة فيانطلق 

 . مقاوالتهم مراحل إنشاء وتطويرخالل لشباب مصاحبة ودعم ا من المقرر كان بل فحسب، مواتية ومفيدة

 41.111دعم إنشاء  إلى كان يهدففي الوقت الذي  هألنبعيًدا عن النتائج المتوقعة.  بدوره هذا البرنامج أيًضاوكان 

 بذلك معدل ( مسجالً مقاولة جديدة سنويا 401)أي  5100و 5112بين عامي مقاولة  5121إنشاء لم يتجاوز  مقاولة،

أن  ا، علم ٪42لم تصل إلى  إنشاؤها تم للمشاريع التيالبنكي عالوة على ذلك، فإن نسبة التمويل و. ٪2إنجاز ال يتجاوز 

 هاداتالش حاملو الصغيرة جًدا التي أنشأها شباب البنكي للمقاوالت لتسهيل التمويل  باألساسهذا البرنامج خصص 

 عن العمل. معطلونالو

تي ال بدء، المشاكلبادئ ذي  :برنامج مقاولتي الذي شاب نقصالهناك عدة عوامل تفسر ويمكن استخالص أنه كانت 

نقطة قوة  وايمثلكان من المفترض أن الذين  ،العديد من الفاعلينالتعاون بين مختلف الفاعلين: كان  على مستوى كانت

 ،التنسيق على مستوى مشاكلاللعديد من ل امصدر ، أصبحوافي البرنامج
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 الفاعلون من كذلك كنيتمولم  ،بشكل جيد ومدروسةتكن مخططة  القيام بها لم كل فاعلمن  كما أن األدوار المتوقعة  

الذي هو  منطق االجتماعياالنضمام إلى الع تستط لمالتي  يةكالبن الحاضرة لدى المؤسسةعدم الثقة  ثانياً،الرؤى.  توحيد

عف ض كان هناك أخيًرا وبشكل خاص،و. ذروالح المالي الربحفي تفضيل منطق  " واستمرتمقاولتي"برنامج أساس 

ولم تكن  الخدمات االستشارية، استفادوا منهم الذين  ،فقط من المقاولين ٪52أن حيث الدعم: قصور في المصاحبة وو

الذين  لألشخاصلم يكن وفي معظم األحيان،  وبعد إنشاء مشاريعهم كافية ومالئمة،قبل  ت للمقاولينم  د  المصاحبة التي ق  

 الشباب. المقاولين الخبرة الالزمة لدعم ال و لفوا بالمصاحبة مواصفات مناسبةك  

 ": نظام دعم مالي بشكل أساسيالمقاول الذاتيرنامج "ب

 صفة" الجديد نظامال حاليا، تعتبر السلطات العمومية مقاولتي"،»و  قروض لدعم المقاولين الشباب""بعد برنامجي 

 اءواإلقصالبطالة  المقاوالتية ومحاربة جديدة لتطوير المبادرةبمثابة رافعة  5102انطلق في سنة " الذي المقاول الذاتي

ويهدف . اماليين شخص 4ب  در عددهمالذين يقغير الناشطين عن العمل و العاطلين فئة يستهدف البرنامجواالجتماعي. 

خراجهم إ السعي إلىوالشباب إلى سوق العمل  وجلجيع العمل الحر من خالل تسهيل وتش إلى هذا البرنامج الفريد من نوعه

 .مهيكلمن االقتصاد غير ال

ل في اإلعفاء من التسجيب فيما يتعلق سيما التجارية، والالمقاوالت آلية مهمة لتسهيل إنشاء وضع تم  ،وفي هذا الشأن

ريبي تم وضع نظام ض ،باإلضافة إلى ذلك ،ن اإلجراءاتد التوطين وإزالة الطابع المادي عوتخفيف قيو ،السجل التجاري

 االقتصاد في على االندماج لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة القيمة المضافةعلى  ةضريبال مبسط مثل، اإلعفاء من

 مصاحبة من قبل الهياكل الوطنية واإلقليمية والمحلية.لل على تدابير المشروع ، كما يحثالمهيكل

د  هدفالبالمقارنة مع و ،كانت النتائج مشجعة للغاية فعيل،بعد ثالث سنوات من التو   د  ، مقاول ذاتي 011.111في الذي ح 

والمصاحبة رغم أنها  في المعلومات والتتبعنقص المشكلة إال أن مقاول في البرنامج،  21.111فقد تم تسجيل أكثر من 

عملون ويإلى المعلومات حول البرنامج  الشباب يفتقرونمن  ظهر التجربة أن العديدت  و ال تزال قائمة، كانت منتظرة،

برامج وبوجود منتجات مالية  همجهل، بسبب بالديون ا مثقلونأحيان، وفي أوضاع مالية صعبة هم يوجدونبعضبمفردهم، و

 .ةالشخصي لمواصفاتهمعهم ويرامناسبة لمش

 برامج عامة محددة تستهدف الشباب المحرومين: -ب

 المشاريع  حامليالشباب  دعمبرنامج ل

الذي أطلقته وكالة التنمية االجتماعية و ،"فرنسا مبادرة" برنامج من المستوحى "مغرب مبادراتيهدف برنامج "

(ADS)، غل الش وتعزيز ،إلى تشجيع المبادرات االقتصادية الفردية ،الجمعيات المحليةشراكات مع إبرام  من خالل

 تطوير واستدامة المشاريع الصغيرة.ومن أجل ضمان  خلق المقاولة بعدما ما قبل و الدعم ضمانكذلك و الذاتي
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لحاملي  امجالبرن وفريمالية: غير خدمات مالية و تقديم ة تعتزم في الوقت نفسهمتكامل يقوم البرنامج بتطوير مقاربة 

م لالستقبال وتقدي اشخصي بدون ضمانات وبدون فوائد، وفضاء ضعلى شكل قرا مناسب محليا تمويالالمشاريع 

 يساعدهخصية، والشالمشاريع من دورات تكوينية مختلفة تتعلق بالكفايات  د حاملويالمعلومات، باإلضافة إلى ذلك، يستف

 ل.العم مخططات إنجاز في يصاحبهوالتأطير التقني  المقاوالتية وعلى المبادرةروح  على تطوير البرنامج كذلك

لمنصات التشغيلية )الرباط وأكادير والدار البيضاء ومراكش ا في الحصول على تمويلاستحقاق كانت لهذه المبادرة و   

 ي المشاريعحامل وال سيما لصالح مقاوالت،بين مختلف الفاعلين المحليين من أجل تعزيز إنشاء التعاون والعيون( وخلق 

 الحصول على قروض بنكية. ونستطيعيال  الذينالصغيرة 

 ،ضافياإلرجي خاالتمويل الجوء إلى تعبئة للا ولكنكبيرة.  ذات أهمية اأنه على ثبتتالبرنامج  اهب استهل التي والمقاربة  

 فاديوتتها تمرارياس الغاية وضمانمحدودية الموارد )البشرية والمالية( قلل من نطاق عمل هذه الهياكل. ولتحقيق هذه و

 ينبغي النظر في الفواتير الجزئية للخدمات المقدمة.  ،االعتماد على مساعدات وإعانات المنظمات غير الحكوميةببقائها 

 صاديةمن خالل األنشطة االقت دما برنامج اإل  

من قبل السلطات العمومية بدعم من شبكة من  عمتد  أنشئت قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باعتبارها جمعية   

شة، للذين يعيشون في المناطق اله ريوفجًدا،  الصغرىالشركات الكبيرة، بتطوير برنامج تجديدي خصص للمقاوالت 

 زعزيوتقوم بت ،ييككز على الدعم المالي واللوجستتتر مالئمة على وجه الخصوص الشباب حاملي المشاريع آلياتو

 . خلق مقاوالتهم ودعم نشاطهم االقتصادي في مرحلة ما بعد همقدرات

( الذي تم تطويره PIAEمن خالل األنشطة االقتصادية ) اإلدماجضع برنامج وطني متكامل: برنامج وفي هذا الصدد، و  

 تثمينبواعة الزربالمرتبطة  قطاعاتاللصالح المبادرات الفردية والجمعيات والتعاونيات العاملة أو الراغبة في العمل في 

 ،5100ماليين درهم في  01مشروًعا اقتصاديًا باستثمار  002هذا البرنامج  مدع  و ،المنتجات والحرف والخدمات المحلية

القطاعات، جمعية وتعاونية تعمل في مجموعة واسعة من  411من كبيرة تتكون شبكة هناك  ،وفي الوقت الحاضر

 امتداًدا للمؤسسة على المستوى اإلقليمي والمحلي. باعتبارها 

لفائدة الشباب حاملي المشاريع  الصغرى التضامنيةوبدأت المؤسسة تجربة رائدة أخرى بإنشاء مركز للمقاوالت   

الذين  يستهدف هذا المركز الشباب ،ورشة عمل 21أكثر من وب ،عيراحقيقية للمش المركز حاضنةويعتبر  ،الصغيرة جدا

 لمشاريع مجدية اقتصاديًا.  حامليومقاوالتية ولهم دوافع تحفيزية مهارات ويتوفرون على  شةوضعية ه يوجدون في

بمفهوم متجدد وتجربة نموذجية ناجحة جدا باعتبارها توفر للشباب نظام دعم متكامل من خالل  ،ويتعلق األمر هنا   

مجموعة من  الخدمات المضمونة: التوعية وإشاعة ثقافة ريادة األعمال بين شباب األحياء والتكوين من خالل تعزيز 

 ،همبعد اإلنشاء وكذلك تمويل همودعمالمشروع  تضانحاو  ومصاحبتهم خالل خلق مقاوالتهمقدرات حاملي المشاريع 

 وهنا أيًضا، تعتمد استمرارية المشروع على قدرة المؤسسة على الحصول على التمويل الضروري لكل من المركز لكي

 درهم(. 021.111يصل إلى ) ةناجحالع يرامشواحد من حاملي المعدات كل لكي يمول  لتمويل المجانيول يواصل عمله 
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 مهيكللقطاع غير الفي اريادة األعمال الصغرى برنامج تعزيز  

في القطاع غير المهيكل في قلب مشروع  هشة ويعملونفي وضعية هم  الذينالوسط القروي  ألول مرة، يوجد شباب

 للشباب المحرومين الصغرىفي إطار مشروع "تعزيز ريادة األعمال  ، وذلكوطني لتعزيز ريادة األعمال الصغرى

يستهدف المشروع الشباب والشابات المحرومين الذين تتراوح أعمارهم بين و. 4"المهيكلالقطاع غير  يعملون فيوالذين 

سوق العمل أو في القطاع غير يوجدون خارج و وأقل،ثانوي ال ي ال يتجاوزتعليم مستوى الحاصلين على سنة، 41و  02

 .مهيكلال

 القدرة للحصول رفع يهدف إلى وكذلك ،الدعم غير المالييوفر المشروع دعماً متكامالً من خالل مجموعة من خدمات و 

ا بعد يقدم المشروع متابعة م ذلك،باإلضافة إلى  ،أنشطتها المدرة للدخل استمرارية تعزيزالخدمات المالية الحالية و على

 شهًرا على األقل.  05لمدة  دومالمقاولة ت إنشاء

جمعية اختيرت على المستوى الوطني، وتمثلت مهمتها في الجمع بين كل الجهات  04تم تفعيل المشروع من قبل و  

 بارزةالوكذلك المنظمات المجتمعية ، لمشروعالحاملة لالجمعية وفي هذا الصدد، المحلية الفاعلة في المجتمع المدني، 

 للدخل.األنشطة المدرة و قاوالت الصغرىالم خلقذات الخبرة في 

إلدماج االجتماعي واالقتصادي لشباب القطاع فريدا من نوعه في انموذًجا  التي يمكن تعميمها، هذه المبادرة وتعتبر  

ي خلق فعلى مستوى المراحل الرئيسية حاملي المشاريع الحتياجات  يستجيب شامالو متكامال انظاموتقدم . المهيكلغير 

إلنعاش التشغيل  الجهات الفاعلة األخرى مثل الوكالة الوطنيةبعمل لى حد ما المراحل التي تذكرنا إتلك  ،المقاولة

 .الصغرىوجمعيات القروض  والكفاءات

 ،ضعيف يعليمت ذات مستوى فئةل على مستوى التسيير تكوينالشروع في القدرة البرنامج على  مدى ويبقى التحدي في

  .شرعت فيهعلى غرار النموذج الذي  المصاحبة عن قربمن  نوعتنظيم كذلك التمويل المناسب و والحصول على

 برامج دعم تطوير المقاوالت -ب

تفعيل برامج أخرى لتطوير المقاوالت، وال سيما  وقد تم إلنشاء المقاوالت التجارية، صصخ  شأنها شأن البرامج التي ت  

 من القطاع الخاص المغربي. ٪ 52والمتوسطة التي تشكل  والصغرىالصغيرة جًدا 

 الدعم االستراتيجي على المستوى الوطني للمقاوالت الصغيرة جدا 

المغربية في إنجاز استراتيجية وطنية لتشجيع المقاوالت الصغيرة  شرعت الحكومة، (GIZبدعم من التعاون األلماني )

 .والضريبيةج نظامها اإلصالحات القانونية والمالية دم  ي   جدا، والتي

                                                           
 والرياضة الشباب وزارة وتديره دوالر ماليين 7 بقيمة الدولي البنك قبل منعبارة عن هبة  مشروعتمويل ال 4 
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من نسيج المقاوالت الصغيرة والمتوسطة، من نظام  ٪ 21المقاوالت الصغيرة جدا التي تمثل أكثر من بالفعل، ال تستفيد  

 دعم شامل ومتكامل.

ي ف التي تعمل المقاوالت الصغيرة جدا دعم نسيججهة،  مزدوًجا: مناالستراتيجية هدفًا  مشروع حددوفي هذا السياق، 

 ستفيدتأن  المنظم، وينبغيالقتصاد إلى ا المهيكلالعاملة في القطاع غير جذب الهياكل من جهة أخرى، ، والقطاع المهيكل

  المقاوالت الصغيرة جدا. ماليين من 4من أصل مقاولة  211.111ن ع يناهزما  من هذا النظام

ظام ضريبي إحالل ن ؛أساسي على نظام ضريبي يعززه الدعم المالي. ومن بين التدابير الرئيسية المقاربة بشكلوتركز   

على صول حال سهيلتمن أجل  لها مع المقاوالت الصغيرة جدا، وإنشاء صندوق ضمان مالئمةأكثر يكون م ناسب 

  القروض البنكية.  

يرة لما تمكنت المقاوالت الصغ ،وجود ضمان ولوال ،المقاوالت الصغيرة جداحتياجات الالنظام إلى حد كبير  ويستجيب  

 بالفعل أول بنك محليشرع  ،عالوة على ذلكو ،صغيرةالقروض الحتى من  أوة بنكيالض وقرالمن جدا من االستفادة 

 لمن أج استغالل هذه الفرصة لتطوير عرضالقروض الصغيرة تحاول جمعيات  ، حيث أنفي تسويق عرض مماثل

 الصغيرة جًدا.للمقاوالت  هصيخصت

 مصاحبة المقاوالت الصغيرة جدانظام  لتعزيز دعم 

تلبية ك لقها، وذلمقاربة لمصاحبة المقاوالت بعد خل، بتطوير الوكالة الوطنية لدعم المقاوالت الصغيرة والمتوسطةقامت 

الصغيرة المقاوالت تتوافق مع التي  ،Nucleus»5 «مقاربة استناًدا إلى والمغربية الصغيرة جًدا.  مقاوالتاحتياجات ال

ن لهم ك  م  يإنشاء نظام  إلى المشروعويطمح  .برفقة مستشار ينتمون لنفس القطاع الذين مقاولينال شبكة منتم خلق  ،جدا

 . هممقاوالت الخاصة بهم. وبالتالي تحسين أداءالمصاحبة  احتياجات ومعرفةمن خالله تحديد مشاكلهم بشكل أفضل 

ن المقاوالت الصغيرة جداالمصاحبة  المؤسساتإلى دعم وتعزيز قدرات  ،ويهدف المشروع أيًضا  من تطوير  لتمك 

 دا.الصغيرة ج المغربية المقاوالتحتياجات ال يستجيب على نموذج اقتصادي مستداممرتكزة  ،بعد اإلنشاء هاخدمات

لمقاوالت الصغيرة جًدا والصغرى وتكمن الجرأة في توحيد الخدمات التكوينية واالستشارية ومالئمتها مع احتياجات ا

التكوينية خدمات لعرًضا ل بتقديموالمستشارين  كونينالم (GIZ) يضمن التعاون األلماني ،لهذه الغايةو .والمتوسطة

 على الصعيد الوطني. واالستشارية

ن 001تم اعتماد حوالي  ،5102سنة في و    .مقاول ومستقل 411 في التكوين المستمر أكثر من وشارك ومستشار مكو 

                                                           
 5 "Necleuse "ادوإيج المشتركة مشاكلها لتحديد دوري بشكل تجتمع األعمال قطاع نفسالتي تنتمي إلى  شركاتمن ال مجموعة عبارة عن هي 

 .مًعا حال لها
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لتي اقاوالت الصغيرة جدا للم حقيقيتعبئة  نظام ووضع ةوعيتزيادة ال من قبيل،تجربة دعم ناجحة:  الخطوة هذهقدم وت   

 بشكل جماعي من قبل المجموعة.إنجازها إلى تنفيذ خطة عمل تم تفضي 

 دورية وم ؤطرة،شاكلهم من خالل اجتماعات يجدون مًعا حلواًل لم   من خالل تبادل خبراتهم المقاولونت ظهر التجربة أن و 

مغرب  عتزمي ،نظرا لنجاح هذا المشروعو. الشغلنتاجهم وخلق فرص رفع إمن  يتمكنون الشيء الذي جعلهم الحقا

 مواصلة هذا النشاط االستشاري.  (Maroc PME) المقاوالت الصغرى والمتوسطة

  الناشئة التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقنيلمقاوالت ل يةديجدالت الدعم العمومي لريادة األعمال

دمات البحث العلمي والتقني( خ بتوطيد وتقييم الوطني المكلف لعام  الم  المركز الوطني للبحث العلمي والتقني )قدم   

لي عام( بهدف توحيد (REMIشبكة عبر  عاريالمش حاملي ةتكنولوجي وتحويلتشجيع االبتكار خصصت ل وآليات

 البحث واالبتكار.تقييم والمجال  الذين يعملون في القطاعين العام والخاص

على وجه  المقاوالت الناشئةمقاوالت )خلق  التي عملت على مشاريعالم العديد من النظام ودع   هذا لقد صاحب  

   .اإلفراق وعمليةحتضان المن خالل عملية اتجديدية وقابلة لالستمرار، وذلك الخصوص( 

لكل  ادرهم 541.111كالً من الخدمات المالية ) (CNRST) المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يغطي دعمو  

والخبرة  التكوين والمصاحبة عبرالحاضنين  األعضاء اإليواء ضمنمشروع( والخدمات غير المالية من خالل 

 راء الوطنيين والدوليين. لتواصل مع فريق من الخبل وضع شبكة وكذلك التواصل من خالل واالستشارة،

ΙΙΙ للمرصد العالمي لريادة األعمال نظم ريادة األعمال في المغرب: االستنتاجات الرئيسيةـ 

ادة األعمال، ف ريؤل  لسلسلة التي ت  ا واحدة من إال حلقةعم ريادة األعمال السالفة الذكر، البرامج العمومية المختلفة لدقدم ت     

ذه العوامل أخذ ه من أجلو. قد تؤثر العديد من العوامل بدرجات متفاوتة في عملية خلق المقاوالتوبالفعل، في أي اقتصاد 

نة لنظم ريادة األعمال،  بتسعة مبادئ المرصد العالمي لريادة األعمال حتفظا بعين االعتبار باعتبارها شروط ـ كوادر م كو 

 لوائحالريادة األعمال و على والتكوين العمومية: تمويل ريادة األعمال والسياسة الحكومية والبرامج هي كالتاليو

ية المادية والبنية التحت والتطويرالبحث  في تحويالتالاالجتماعية والثقافية و والقواعدق اسول األمدخ التنظيمية عند

 والبنية التحتية القانونية والتجارية.

 ،كعلى العكس من ذل ل أوه  س  الم   دورلعب يالمغاربة المقاولين  يتطور فيه الذي هل المحيطأفضل  بشكل فهملكي نو  

ونتائج  ،ريادة األعمال في المغرب ديناميكيةفيما يتعلق بت هاجوتالمن المناسب تقديم و .خلق المقاوالت عمليةيكبح 

ر قبل تقييم الظروف المواتية أو غي النشطين في المغربوين حول السكان البالغالمرصد العالمي لريادة األعمال دراسة 

 ريادة األعمال كما يراها الخبراء الوطنيون الذين تمت مقابلتهم. لنظمالمواتية 
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 االتجاهات الرئيسية لديناميكية ريادة األعمال -أ 

 تكشف اوالتيةلمقالمواقف افيما يتعلق بهات دراسة المرصد العالمي لريادة األعمال وجتالإذا كانت النتائج الرئيسية وكذلك 

 عتبريالتأكيد على أن الخوف من الفشل  وينبغي، مقاوالتيةثقافة  لظهورعدة عوامل مواتية  يتوافر علىأن المغرب  على

شكل ب ه النسبةهذ تزايدوت ،مقاولةال خلق عملية فيتعجيزيا  عامال من الذين تم استجوابهم بالمغرب %20.50حسب 

 أن اعتبروا ،جيدة لبدء عمل تجاري ممن أتيحت لهم فرصةمن البالغين  ٪04.5 أن المثير للقلق أكثرو. 5102منذ  نسبي

د المرص بين الدول المشاركة في من في المرتبة األولى ي صنف المغربيجعل  ، ممااعامل رادع كان الخوف من الفشل

 . 5102 األعمال فيالعالمي لريادة 

الزخم الذي  ، فإن5102في  42/45 ومن 5102في  22/01من  TAEترتيبه في  تحسينب قام المغربرغم أن ، وهكذا  

 يعالمشار التخلي عننسبة بسبب النفور الشديد من المخاطرة وارتفاع  5102السنوات الثالث األولى قد تباطأ في  عرفته

بالغ ينخرطون في عمل  011من كل  2، مما يعني أن أقل من  %0.02 معدل نشاط ريادة األعمال في يستقر، وبالتالي

 لدول المشاركةا معدل من متوسط أدنى بشكل كبير هذه القيمةوتعتبر ن ثالث سنوات ونصف. ع يقل عمرهتجاري 

         .0هو مبين في الشكل ( كما 05.04%)

 51026ـ5102 خالل ( TAE(: تطور 0الشكل 

 المقاولة وخلق العزم توجد بينالتي  فجوةال تبقى المغرب في تجدر اإلشارة إلى أن ،المختلفة المعطيات هذه ي ضوءف 

يجابية تحت تأثير محفزات إ بشكل عام يحدثالفعل إلى  العزيمةاالنتقال من  إذا كانو ،العالم المؤشرات فيأعلى  من بين

لى سبيل عو ،أكثر خطورةفي المغرب  يصبح الوضع لكي ال هذا االنتقالل المحددة العوامل تحديد األجدرفمن  ،أو سلبية

  ،5102في  التوضيح،

                                                           
 يمثل المنحى األخضر المغرب، والمنحى األزرق متوسط جميع الدول المشاركة في المرصد العالمي لريادة األعمال 6 

2015 2016 2017 2018

TAE

4.44% 5.56% 8.76% 6.65%

13.22% 12.29% 12.49% 12.63%
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 وفق منهمت لالنطالق، محاولةوقاموا بأول مقاولة المشاركة في مشروع  عزمهم عبروا عن الذين شخص 011من بين  

 . أهمية كبيرة يكتسب هذا المؤشربدأ  5102منذ  ويبدو أن. أرض الواقع مشروعهم إلى نزيلفقط في ت 2

بشكل خاص دور  تواجه هذه الفجوة من خالل عدم نجاح المشروع والعدول عنه لعدة اعتبارات التي شرحويمكن 

 الجديدة النشأة.  وال سيما عند التحذير بمعدل إخفاق المقاوالت ،المصاحبة المقاوالتية في هذه المرحلة

 شأة طموحاكان للمقاوالت الجديدة الن إذا ،عي للقلقال تد   المغرب تطبع المقاوالتية التي ديناميكيةوبالتزامن، فإن ضعف ال

في تحقيق أهداف التنمية والتطور السريع، على مستوى خلق مناصب الشغل وأسواق جديدة والتجديد في قطاع 

 التكنولوجي وأيضا االنفتاح على ما هو دولي.

من  المقاولينعات بتطلنهتم واالجتماعي األول في المغرب، لذلك بالتأكيد، يعتبر التشغيل التحدي السياسي واالقتصادي و

إلى ضعف  ،لسنوات األربع لألسفا خالل المرصد العالمي لريادة األعمال تشير نتائجوحيث خلق فرص العمل. 

المقاولين لم يتوفقوا في من  ٪04 ،5102في ف ولإلشارة طموحات خلق فرص العمل مقارنة بالدول المشاركة األخرى.

هنا، وخالل السنوات الخمس المقبلة.  مناصب شغل 0خططون لخلق أكثر من  فقط منهم ٪2.2ومنصب عمل أي خلق 

 ديناميكية تطورأن  بمعنى، ، TAE نتائج أنها تتناسب تناسبا عكسيا معالنمو  تبدو قدرة ،5102منذ تجدر اإلشارة أن 

 المنشودة. الشغلال يفضي إلى خلق فرص  المقاوالت

 ب ـ تقييم النظم المقاوالتية

لشروط اأن تقييم  ةالحظممن المستغرب  المغرب، فليسفي المقوالت المقدمة حول ديناميكيات  المعطياتبالنظر إلى   

. اتٍ مو كان غيرالمحيط المقاوالتي تبرز أن لريادة األعمال في المغرب على مدى السنوات األربع الماضية  ـ اإلطارية

" )المؤشر NECIم ريادة األعمال من خالل المؤشر المركب المسمى "نظبتقييم المرصد العالمي لريادة األعمال  يقومو

دولة مشاركة في عام  24من بين  42تبة رال المغرب فيصنف  01على  4.50 بنسبة ،الوطني لريادة األعمال( والذي

 اإلطارية المختلفة لريادة األعمال. الشروط ـنتائج ترجيح  عن النتيجةهذه وتترتب . 5102

 الظروف المواتيةـ 1 

لبنية اب للمقاولين، ويتعلق األمر مناسبة للخبراء أن ثالثة من الشروط اإلطارية التسعة، تبدو ، يبدو5102 سنة منذ  

 األسواق. تنظيمالقانوني والتجاري و والنظامالتحتية المادية 

الموارد المادية المتاحة مثل االتصاالت السلكية والالسلكية على صول حتسهيل الب تتعلقوالبنية التحتية المادية:   

 ىصغرالوسببًا الستبعاد الشركات الجديدة  ال تكون بتكلفة إلخ. ،واالتصاالت الخدمات العمومية ووسائل النقلوالكهرباء و

 المقاوالت وبشكل خاصبالغ األهمية لتطوير  الموارد أمًراهذه على صول حإمكانية التعد و. الناشئةحتى الشركات  وال

  الجديدة منها.
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وتعد جودة البنية التحتية المادية إحدى نقاط القوة في المغرب، حيث يحتل الصدارة للسنة الرابعة على التوالي بنقطة    

حتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )خلف قطر واإلمارات وي ،5102في عام  01على  2.44

لخبراء ا ويري. على نطاق واسعبه  مسلم شيء الموارد المادية المتاحةعلى صول حالويعتبر تيسير العربية المتحدة(. 

 يدوجكذلك في تو ،الصناعية قالمناطنقص  تجاوز فيو في مجال الحصول على العقار، بذل الجهود ما زال يتعين أنه

 التحتية.  اتات والبنيالتجهيز

البنية التحتية القانونية والتجارية: يبدو أن المغرب يتوافر على خدمات دعم األعمال واسعة النطاق في المجاالت   

 ،الجديدةو ىرالصغ المقاوالت تشجع على صعودخدمات المؤسسات التي  التجارية والمحاسباتية والقانونية، وبشكل عام،

  المقاوالت الناشئة.وكذلك 

الخبراء منح فقد  ،)محامون ومحاسبون ومستشارون أعمال( منجزاتهادرجة باألمر بوجود هذه الخدمات أو  وسواء تعلق

 حيث أن في سنة ،خالل هذه السنوات األربع درجة أعلى إلى حد كبير من معدل االقتصادات المماثلة لبلدان المنطقة

 .0.22وكانت أفضل نتيجة هي  ،01/  2.20كانت  ،5102

 فيها تغيريالتي الوتيرة السوق التي توضح السرعة أو  ديناميكية ؛عاملين محددين إلى هذا الشرط يحيلتنظيم السوق:  

 إلى األسواق. الولوجوإمكانية  ،السوق من سنة إلى أخرى

األسواق القائمة والسهولة التي يمكن للوافدين الجدد دخول في الجديدة دمج بها الشركات الصغيرة أو إن الطريقة التي ت  

 يود األخرىالقبعض و التنظيمية مؤشراً جيداً عن العوائق التي تحول دون دخول السوق )اللوائح قدمت ،السوق الوطنية بها

 (.المساهمة

قريبة جًدا من االقتصادات ت عتبرالتي ا ،2/01الداخلية لألسواق في المغرب درجة  الديناميكية، قدمت 5102 فيو   

 تعيق الولوجفإنهم يأسفون لوجود حواجز  ،لخبراء على هذا المحورل اإليجابي قيعلالت ورغم(. 42/24الرتبةالمماثلة )

 وعدم فعالية قانون المنافسة. لألسواق 

 عاكسةالم شروطال -2

البحث ي ف التحويل كالتالي: حسب األهمية والمصنفة من قبل الخبراء تمييزااألقل تبقى ظروف ريادة األعمال الوطنية   

 لحكومية.االجتماعية والثقافية والسياسة ا والقواعدالتمويل على صول حريادة األعمال وال والتكوين فيوالتعليم  ،والتطوير

فرص جادة لتطوير  خلق غير قادرة علىومحدودة  5102منذ  في المغرب كثافة البحثتظل البحث والتطوير:  تحويل 

 جديدة.مقاوالت 

، والسيما غاللهااست للمقاولينمجموعة من االبتكارات التكنولوجية المتاحة التي يمكن  ،البحث والتطوير تحويلويعتبر    

ة حماية الملكية الصناعية والفكريوكذلك  المقاوالت ووسطن الجامعة بي التقارب عد  وي  . مالئمةحويل للت  آليات  إذا وجدت

 من العناصر الحاسمة لتحقيق هذه التحويالت. 
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 صول عليهالح الذي تم المعدل ذلك انطالقا منو ،البحث والتطويرتحويل على مستوى  حكم سلبي عام، بشكل خبراءللو   

 ،دولة مشاركة 24المرتبة الثانية بعد األخيرة من بين  فيوضعه والذي ( 01/  5.22) 5102في  من قبل المغرب

 ،حث العلميالب التنمية اعتمادا علىاألوساط األكاديمية لدعم  قبل الجهود من بذل في يستنكر الخبراء بشكل خاص نقصو

 القائمة.الكبيرة المقاوالت الجديدة و لمقاوالتالذي ال يزال قائما بين ا كبيرعلى التمييز ال ونؤكديكما 

 فيعاني بشكل كبير من تخل البحث والتطويرفي  منذ عدة عقود والمغرب كماالتعليم والتدريب على ريادة األعمال:   

( 0أن: ) خاص يستنكر الخبراء بشكلوال سيما في المرحلتين االبتدائية والثانوية.  ،على ريادة األعمال التكوين تفعيلفي 

تقوم المنظومة التعليمية على ( ال 5شجع على اإلبداع واالستقاللية والمبادرة. )تالتعليم االبتدائي والثانوي ال  منظومة

إدراج تعليم  ريادة األعمال. إن حول دراية كافيةيفتقر التالميذ ل( 4) االقتصادية؛البيئة  الستيعابالمفاهيم الالزمة  تلقين

حفيز تنظيم المشاريع وكذلك الت الكتساب القدرة علىالفرص اغتنام من  ية سوف يزيدريادة األعمال في المقررات الدراس

 عليهم. بشكل كبير

على ريادة األعمال في  فيما يتعلق بالتكوين( 01/  5.12) 5 بمعدلفي الركود  مستمرا المغربمازال ، 5102وفي   

الجامعات والمدارس  قنهتلبالنسبة للتعليم ما بعد الثانوي الذي  الخبراء تقدير يمكن اعتباروالمستويين االبتدائي والثانوي. 

 تقدم ال تزال ،من وجهة نظرهم ،على الرغم من أن هذه المؤسساتأقل صرامة  (01/  4.42المهني ) والتكوينالكبرى 

يار فهم المع ر التقييم الذي يعزز بال شكاييمعل هانظامفي و مقاوالتال خلق مجال في التكويناتعدًدا غير كاٍف من 

 الجماعي أكثر من تنمية القدرات الشخصية.

إن ف وعليه، ،النور حتى لتلك المشاريع الواعدة جدا أن ترىال يمكن فإذا لم تتوافر الموارد المالية، النظام المالي:  

 خلق المقاوالت. على عتشجمحور أي سياسة  يعتبرموضوع تمويل األعمال الجديدة 

  .01/  4.0 بمعدل  41رتبة اليحتل المغرب  ( 2018 المرصد العالمي لريادة األعمالأخرى ) ببلدان ومقارنة

 تمويل خصفيما ي ههذا هو حال فليس ه،في أدائ والمالي البنكيلنظام ل بالتطور المتميزوإذا كان معظم الخبراء يعترفون   

 CCG) من قبل التي قدمت اتضمانالعلى الرغم من المقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى والمتوسطة  إنشاء

 مقاوالتللدعم ال عن تقديم البنوك إحجام استمرار الخبراء ويالحظ ،الناشئة المقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالتلصالح  (

 .قروضللالتمويل والتكلفة العالية  على صولحلل التي يواجهها المقاولون الشبابوالصعوبات المتكررة  ،الناشئة

ييم ريادة تق درجةحاسم على كلٍّ من  تأثير في المغرب، ظروف ريادة األعمال الوطنيةدى لالقواعد االجتماعية والثقافية:  

األعمال لق خالبيئة االجتماعية والثقافية على "الرغبة" في و بشدة طريقة التفكير تؤثرواألعمال والتخوف من المخاطر. 

 ،ليهاع طون هي سق  سالحكم الذي فعل ريادة األعمال أو  واألسري االجتماعي وسطال بها لو  سيؤ التي طريقةوالالتجارية. 

ن ع إيجابي لخطاب حامال ي عتبر الوسط هلإذا، . ريادي الشروع في نشاطفي رغبة الفرد سيؤثر بشكل قوي على 

 هل يشجع على المخاطرة؟و؟ المقاولين
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خلق من  د  ح  الخوف من الفشل ي   أن علىالتأكيد يواصل الخبراء  ،5102 في 01/  4.50 نتيجة المحصل عليهاونظرا لل 

 .قائمةوالمتوسطة ال الصغرىالمقاوالت ويعزز تحفظ بعض  المقاوالت

 حايدةمالتي تارة تكون السياسات والبرامج الحكومية  طريقة، يقي م الخبراء السياسة والبرامج الحكومة: في هذه المرحلة

ريادة  لىتؤثر ع التي قانونيةالتدابير بال من ناحية، يتعلق األمرو. الناشئة/ أو والجديدة المقاوالت تشجع  وتارة أخرى

الشكلية  فضالً عن اإلجراءات المقاوالتية،هياكل والمة اكبالحالمتعلقة  الضريبية والتشريعاتالتشريعات  ، مثل؛األعمال

 يالقانوني، والتخارج اإلطار  خاصة التي تكونالجراءات اإلبرامج وال هناك ،ناحية أخرى التجارية، ومن لخلق المقاولة

 يمكن أن تؤثر على ريادة األعمال على المستويين الوطني واإلقليمي. 

مقاوالتي الوسط الوكذلك بالجهود المبذولة لتحسين والتماسك،  العام بصفة عامة يرحبون باالستقرار الخبراء وإذا كان  

 ،(..لكاإلجراءات وما إلى ذ التجارية ورقمنةخلق المقاوالت  الضرائب وإجراءاتوالشفافية في  يينمقاولين الذاتال صفة)

ير ال تزال هناك قيود كثيرة على تطووتدابير وبرامج دعم كبيرة وفعالة. ما يكفي من  ليس لديه فإنهم يرون أن المغرب

 صعوبةووالحوافز الضريبية  في المصاحبة ونقص القضائيالنظام مصداقية وال سيما ضعف استجابة /  ،ريادة األعمال

 41و  44رتبة اليحتل المغرب  ،01/  4.2 ..  وبمعدلإلى ذلك. للدفع وماوالفترة المحددة  األسواق العمومية إلى الولوج

أما فيما  .عمالة لتعزيز ريادة األوميمالعالبرامج ب فيما يتعلق وكذلك ةالحكوميوالسياسة على التوالي من حيث الدعم 

  (.52بترتيب أفضل )المرتبة  فالمغرب يحظى والبيروقراطية،الضرائب يخص 

 وبناًء على هذه النتائج، يوصي الخبراء بشكل أساسي بما يلي:

 تحسين البيئة التنظيمية -

 تعزيز التربية على ريادة األعمال -

 إشاعة الوعي والتواصل -

 تكثيف تحويل التكنولوجيا واالبتكار -

 تسهيل الحصول على التمويل -

 إضفاء الطابع المهني على نظام الدعم  -

 خاتمة

"قروض لدعم المقاولين  برنامج :ريادة األعمال طويرتفي  هامة الل العقود األربعة الماضية برامجعرف المغرب خ  

فة   برنامج الشباب" ج من خالل دمااإل وبرنامج البشرية التابع للمبادرة الوطنية للتنمية" المقاول الذاتي" مقاوالتي" وص 

  (.التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن المقاوالت الصغرى التضامنية مركز)، األنشطة االقتصادية
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المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية  الصغيرة والمجتمعإلى ذلك، قامت البنوك وجمعيات القروض  وباإلضافة 

( ...إلخو والتعاون األلمانيالعمل الدولية  والتنمية ومنظمةمنظمة التعاون االقتصادي ووالوكاالت الدولية )البنك الدولي 

لمصاحبة  أوريادة األعمال من أجل إشاعة الوعي بأهمية ثقافة  ، سواء كانت تحسيسيةبوضع العديد من اإلجراءات

 التمويل. ذلك من أجل إلى باإلضافة (، أومقاولال للمقاولة ودارشبكة المغرب )وبعد الخلق  قبل المقاوالت

بعض المنظمات  من قبل رتو  يمكن لمجموعة من المقاربات والممارسات الجيدة التي ط   ،من خالل هذه التجاربو

 مناسبة لتعزيز ريادة األعمال في المغرب:  استراتيجيةأن تؤسس  المصاحبةوالهياكل 

ق ثقافة ريادة األعمال وخل في مجال ـ التعبئة عبر شبكة من المرشدين على المستوى الوطني لضمان عملية التوعية 

  . "إنجاز المغرب" رت في الوقت نفسه من قبلو  ط  التي  لإلجراءاتوالجامعات وفقًا  والثانوياتالمدارس  المقاوالت في

 والمصاحبة المساعدة في التمويل في الوقت ذاته، متكامل" يوفرال" : الدعمعن قربو وشاملةطريقة دعم متكاملة  -

 ده،وبع" الذي يغطي مرحلتي ما قبل اإلنشاء شاملولكن أيًضا الدعم "ال المراقبة(،أو التدريب و / أو  /و ستشارة)اال

شبكة المغرب للمشاريع ممارسات شائعة داخل الهذه و. مقاولةالحين انطالقة  عن قرب إلى الفردي الذي يكون والدعم

 تطلبيو)التجاري وفا بنك( وبدرجة أقل في هياكل الحضانة.  المقاولودار  المقاوالت الصغيرة جدا التضامنية ومركز

         (.محترفون موجهونو مستشارون) جيدة خبرة ذوي مرشدون هذا العمل،

شراء  قسيمة ، أو على شكلشكل "قرض شرف" )شبكة المغرب للمشاريع( يكون علىمكن أن ي   منتظمـ دعم مالي  

ة يمنح مصداقيلحصول على هذا الدعم من قبل لجنة من الخبراء وا(. المقاوالت الصغيرة جدا للتضامن معدات )مركزال

 الشرفية قروضكانت ال ثال،على سبيل الموإضافي. بنكي وبالتالي يجعله مؤهالً للحصول على تمويل للمقاول الشاب، 

 في فرنسا.  مقاوالتال في خلق آلية استثنائية أدت إلى نشوء ديناميكيات قوية تشكل

عين يت ،التجارية المقاوالتونمو خلق : من أجل تسريع لمقاوالتمع مختلف مراحل تطوير ا يتالءمـ عرض تمويلي  

بها المقاولة  التي تمر مع المراحل المختلفة متالئما يكون تطوير نظام ةوالمالي بنكيةال المؤسساتو العموميةالسلطات على 

من خطوط الضمانات لكل من الشركات  تهييئ العديد االجتماعي فيصندوق الضمان  شرع ،لذلكتحقيقا و. خالل نموها

الشباب )قرض الشرف( والشركات الناشئة )الصناديق األولية  للمقاولينالصغيرة جًدا )االستثمار والتشغيل( وكذلك 

Innov Invest .) تمويل أو إنشاء الرؤوس األموال  إلنعاش تحفيزيةتطوير التدابير ال على هذه المؤسسات زال يتعينوما

 .تشاركيال

سار تصحيح مفي التفكير في إعادة  شروعال األرجحمن  ،ضوء النتائج المختلفة لدراستنا وعلىوعالوة على ذلك، 

 تعمل على استراتيجية

فإن  ،دخلفيما يتعلق بسياسات التواعتبارها رافعة للنمو والتطور.  ينبغيوالتي  المقاوالت،تعزيز ريادة األعمال وخلق  -

 :تفرض نفسها اإلجراءات العاجلة التالية
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 لنظم" ألساسيةالمبادئ ا وال سيما مستوى التعليم االبتدائي والثانوي مع ترسيخ " يهدف جميع مستويات التعليم،التزام  - 

 ؛ريادة األعمال

راءات اإلدارية اإلج بشكل كبير وتسهيل المصاحبةالتمويل وإصالح / تعزيز نظام من ت الناشئة للمقاوال استفادة أفضل -

  ؛والعالقات مع اإلدارات

 افر علىتوالتي ت السريعذات النمو  المقاوالتوال سيما  اغتنام الفرص،بدافع  لمقاولين المتحمسينلإيالء اهتمام خاص  -

 ؛لالشغإمكانية خلق فرص 

د على أن يصبحوا عاملين منتجين في االقتصا مهيكلغير الالمقاولين الذين يعملون في القطاع سياسات تشجع خلق  -

 المنظم.

 

  :األجنبية المراجع

Beduwe C., Espinasse J-M. & Tahar G. (2000) « Inexpérience professionnelle et accès des 

jeunes à l’emploi », LIRHE – Université des sciences sociales Toulouse, note no.313, 24 

pages. 

Boissin, J.-P., Chollet, B. et Emin, S. (2008) « Les croyances des étudiants envers la création 

d’entreprise, un état des lieux », Revue française de gestion, n° 180, pp. 25-43.  

Bosma N. et Kelly D. (2019), « Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 », Global 

report, 152 pages 

Clark A. E., Kristensen N. & Westergård Nielsen N. (2009) « Job Satisfaction and 

Coworker Wages: Status or Signal? », The Economic Journal, 119(536), 430-447. 

El Ouazzani K. (2017), « La dynamique entrepreneuriale au Maroc », Global 

Entrepreneurship Monitor, Rapport du Maroc 2016, 102 pages 

El Ouazzani K. (2018), « La dynamique entrepreneuriale au Maroc », Global 

Entrepreneurship Monitor, Rapport du Maroc 2017, 90 pages 

Espinasse J. M. & Giret J. F. (1996) « Trajectoires d'insertion et modélisation des parcours 

: quelques remarques », LIRHE : Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les 

ressources humaines et l'emploi, Toulouse 

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-3-5| تأريخ اإلصدار:  ثالث والعشرونالث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 161  

ISSN: 2706-6495 

 Germe J. F. (2001) « Au-delà des marchés internes : quelles mobilités, quelles trajectoires? 

», Formation emploi, (76), 129-145. 

ILO (2015) « World Employment and Social Outlook: Trends 2015 » 

ILO World Employment and Social Outlook: Trends 2017 / International Labour Office. 

Geneva: ILO, 2017. 

Ismail A. and al. (2019), « GEM Middle East and North Africa », Special report 2017, 66 

pages 

Kew, J., Namatovu, R., Aderinto, R.& Chigunta, F. (2014) « Africa’s young entrepreneurs: 

Unlocking the potential for a brighter future: Special Report », Global Entrepreneurship 

Research Association. 

Lindbeck A. & Snower D.J. (1988) « The insiders-outsiders theory of employment and 

unemployment », Cambridge, MIT Press 

Maldonado (1983) « L'économie informelle en Afrique francophone : structure, 

dynamiques et politiques », Print group, Genève.   

Montgomery, M., Johnson, T. & Faisal, S. (2005) « What kind of capital do you need to 

start a business: financial or human? », The Quarterly Review of Economics and Finance, 

N°45, pp. 103-122.  

O’Sullivan, A., Rey, M. E., & Mendez, J. G. (2011) « Opportunities and Challenges in the 

MENA Region», Arab World Competitiveness Report, 2012, 42-67. 

Shahrokh F. (2016) « Economic integration in the Middle East: Prospects for development 

and stability », Middle East Institute Policy Paper 2016-5. Washington, DC: The Middle 

Schott, T., Kew, P.& Cheraghi, M. (2015), « Future Potential: A GEM perspective on youth 

entrepreneurship: Special Report », Global Entrepreneurship Research Association. 

Woodman, D. & WYN, J. (2012) « Youth Policy and Generations: Why Youth Policy 

Needs to “Rethink Youth” », Social Policy and Society,12(02), pp.265–275. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-3-5| تأريخ اإلصدار:  ثالث والعشرونالث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 162  

ISSN: 2706-6495 

 World Bank. (2017). MENA Overview: The World Bank Group. Available at 

http://www.worldbank.org/en/region/mena/overview 

 

 لألبحاث األكاديمية المجلة ،الوزاني الدكتورة/ فاطمة بوطالب، الدكتور/ خالد ،5150©  محفوظة الحقوق يعجم

 (CC BY NC) .العلمي والنشر

 

 

http://www.ajrsp.com/
http://www.worldbank.org/en/region/mena/overview


 م 2021-3-5| تأريخ اإلصدار:  ثالث والعشرونالث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبح

   

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 163  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية من وجهة نظر 

 بدولة الكويتالتربويين الموجهين 

Obstacles to using the mind maps strategy in teaching grammar in the Arabic 

language subject from the point of view of educational counselors in the State of 

Kuwait 

 

 غازي سحمي المطيري بدر/ رالدكتو إعداد

 دولة الكويت ،وزارة التربية والتعليممعلم 

 

 الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية من وجهة 

مشرفاً ومشرفة  (08بدولة الكويت، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من )الموجهين التربويين نظر 

( فقرة وزعت 42وتم إعداد استبانة وزعت على افراد عينة الدراسة تكونت من )في المدارس الحكومية بمنطقة الفروانية، 

( مجاالت وهي: المجال األول المتعلق بالمعلم، والمجال الثاني المتعلق بالطلبة، والمجال الثالث المتعلق بالبيئة 2على )

عة، نالك معوقات تتعلق بالطلبة بدرجة مرتفان هالصفية، والمجال الرابع المتعلق بالمحتوى، وقد اظهرت نتائج الدراسة إلى 

ثم جاءت المعوقات التي تتعلق بالبيئة الصفية وبدرجة مرتفعة، ثم جاءت المعوقات التي تتعلق بالمحتوى وبدرجة كبيرة، 

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  نتائجوفي االخير جاءت المعوقات التي تتعلق بالمعلم وبدرجة مرتفعة، كما اظهرت 

 ضرورة تضمين الخرائط الذهنية في منهاج اللغة وقد اوصت الدراسة إلىاستجابة عينة الدراسة تعزى للجنس، احصائية في 

ضرورة تنظيم برامج للتأهيل وتدريب المعلمين على استخدام ، والعربية لمساعدة الطلبة على حل االنشطة بطرق حديثة

عملية توفير كافة التجهيزات للبيئة الصفية من اجل تسهيل سير ال، وعليميةوتوظيف االستراتيجيات الحديثة في العملية الت

 ضرورة توفير دليل لمعلمين اللغة العربية يتضمن كيفية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية.، والتعليمية

 

  ، استراتيجية الخرائط الذهنية.الخرائط الذهنية، اللغة العربية، الكويت الكلمات المفتاحية:
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Obstacles to using the mind maps strategy in teaching grammar in the Arabic 

language subject from the point of view of educational counselors in the State of 

Kuwait 

 

Abstract 

The study aimed to identify the obstacles to using the mental maps strategy in teaching 

grammar in the Arabic language subject from the point of view of educational counselors in 

the State of Kuwait, and the descriptive analytical approach was used, and the sample consisted 

of (80) supervisors and supervisors in government schools in the Farwaniya area. The study 

sample consisted of (24) paragraphs distributed into (4) areas, namely: the first field related to 

the teacher, the second area related to students, the third field related to the classroom 

environment, and the fourth field related to the content, and the results of the study showed 

that there are obstacles They are related to students with a high degree, then came the obstacles 

related to the classroom environment with a high degree, then came the obstacles related to the 

content and to a large degree, and in the end the obstacles related to the teacher came with a 

high degree, and the results of the study showed that there are no statistically significant 

differences in the response of a sample The study is attributed to gender, and the study 

recommended the need to include mental maps in the Arabic language curriculum to help 

students solve activities in modern ways, and the need to organize programs for rehabilitation 

and training teachers to use and employ Modern strategies in the educational process, 

providing all equipment for the classroom environment in order to facilitate the progress of the 

educational process, and the need to provide a guide for Arabic language teachers that includes 

how to use the mental maps strategy. 

 

Keywords: mind maps, Arabic language, Kuwait, mind maps strategy. 
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 مقدمة

تعلق للمعرفة العلمية وخاصة بما ييواجه التربويين العديد من التحديات والصعوبات نتيجة للنمو السريع والمستمر 

بإعداد المناهج وتطبيقها، حيث ان المناهج الحالية قد ال تتمكن أمام هذا التطور السريع من احتواء الكم الهائل من المعارف، 

مما قد يؤدي إلى عجزها عن مسايرة ومواكبة كل ما يحدث من تطورات معرفية تكنولوجيا وعلمية األمر الذي يعد من 

 اجه التربية في عالمنا المعاصر.التحديات التربوية التي تو أخطر

، واساليب، وطرق تعليمية مشتقة من بعض استراتيجياتولذلك اهتمت العديد من األبحاث والدراسات بالبحث عن 

ية اكتسابه المعرفية للمتعلم، والتي تتعلق بكيف يئةليات المعرفية التي تحدث ضمن البنظريات التعلم التي تركز على العم

للمعرفة، وتضمينها، وتخزينها في ذاكرته، وكيفية استخدامه لهذه المعرفة في تحقيق المزيد من التفكير والتعلم، وتعتبر من 

لذهنية من اهم تلك ااالستراتيجيات التعليمية التي تحقق هذا الغرض، هي االستراتيجيات البنائية والتي تعتبر الخرائط  أكثر

  (.4804االستراتيجيات)طالفحة،

ولقد ظهرت الخرائط الذهنية في بداية السبعينيات من اجل تنظيم المعلومات تحفيز قوة التفكير، وتساعد الخرائط الذهنية 

 أقرب نتساعد على ترتيب المعلومات وتمثيلها في شكل يكوعلى التعلم الجيد والتخطيط والتفكير البناء، كما انها 

الذهنية تساعد الطلبة على توليد المعارف الجديدة وزيادة بصيرتهم وتطوير حل (. كما ان الخرائط 4800للذهن)مجاهد،

عن التعامل مع المواد التعليمية الجديدة، حيث تعتبر اداة عجيبة تساعد العقل على التفكير بشكل منسق ومنظم،  المشكالت

مها فهو عملية سهلة إلدخال المعلومات للعقل وكذلك ألخذ المعلومات منه، كما ان الخرائط كما انها طريقة مبسطة جداً اما رس

 (.4802)ابو نرجس، الذهنية بتقديم تغذية راجعة عن الطلبة وتراكيبهم العقلية

وتعتبر الخرائط الذهنية طريقة لمضاعفة األفكار حيث تعمل على مبدأ التخيل وتداعي األفكار حيث تحث العقل على 

البحث عن الروابط بين عناصر الموضوع، كما أنها انعكاس لعملية التفكير الطبيعية التي تعتمد على األلوان واألشكال وإيجاد 

متداخلة والمعلومات التي تكون موجودة فعلياً، بحيث يسهل استدعاؤها وقت  نوع من الروابط بين المعلومات التي تكون

(. كما أنها تجعل التفكير والعمل والدراسة أمراً ممتعاً، ويمكن أن يتم تطبيقها في أغلب مواقف الحياة 4802الحاجة)علي،

 . (davis,2011)التي تتضمن تفكير أو تعلم 

ل من التفكير الخطي األحادي البعد إلى التفكير الجانبي الثنائي البعد إلى التفكير وللخرائط الذهنية القدرة على االنتقا

الشمولي المتعدد األبعاد، وعليه فإن الخرائط الذهنية تعتبر بمثابة أداة تساعد على فهم المعارف المختلفة بطريقة ميسرة يسهل 

ها ا وتنظيمها وتفنيدها واكتشاف عالقتها بغيرها واستخداماستيعابها وتصورها وإدراكها وفهمها وتجميعها وتصنيفها وترتيبه

 .(buzan,2012)في حياتنا ومشاركتها مع األفراد اآلخرين 
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اي استراتيجية من بعض السلبيات والمعوقات، والخرائط  ال تخلوولكل استراتيجية تعليمية ميزات تمتاز بها، كذلك  

قبل  وسلبياتها، ومن سلبياتها تتمثل في صعوبة فهمها وقراءتها من ايجابياتها الذهنية كغيرها من االستراتيجيات التعليمية لها

وقد يكون لها العديد من التشعبات بحيث تصبح معقدة  األفكار،بعض األحيان تكون الصالت غير واضحة  اآلخرين، وفي

 (.4802ابو دياك،)مفهومه وغير 

تدريس النحو بمادة اللغة العربية من حيث تسهم في مساعدة  ويرى الباحث ان استراتيجية الخرائط الذهنية تساعد في

الطلبة على تذكر المعلومات بسهولة ويسر، كما ان العملية التعليمية وفقاً الستراتيجية الخرائط الذهنية تتم بمتعة وتشويق، 

ة اللغة تدريس النحو بماد الذهنية فيومع كل ذلك إال ان هنالك بعض الصعوبات التي تعيق تطبيق استراتيجية الخرائط 

 العربية.

 مشكلة الدراسة:

يعتمد العديد من معلمين اللغة العربية على استراتيجيات التدريس التقليدية والتي يكون معلم اللغة العربية من خاللها 

ل في إلى حدوث خل مما يؤدي ذلك األمر واالصغاء، باالستماعمحور العملية التعليمية وناقالً للمعرفة، ويتمثل دور الطلبة 

 تعلمهم، وعدم االهتمام بالمنهاج الدراسي، وتدني مستوى التفكير لدى الطلبة.

وتلعب استراتيجية الخرائط الذهنية دوراً بارزاً في تنمية الجوانب المهمة للتعلم من حيث تركيز االنتباه، والتعميم، 

 والتخيل، والتخطيط، والتكامل العقلي، كما انها تسهم في وقدرات الربط، والتفكير بالشكل المنطقي، والتحليل، والتذكر،

 دراسة النحو بمادة اللغة العربية وتساعد الطلبة في تذكر المعلومات. 

ولقد الحظ الباحث من خالل عمله كمعلم واطالعه على العملية التعليمية وجد ان هنالك ندرة في استخدام استراتيجية 

بمادة اللغة العربية، ومن خالل مالحظات الباحث ألهمية استخدام استراتيجية الخرائط  الخرائط الذهنية في تدريس النحو

الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية وما تقدمه هذه االستراتيجية من تجديد في العملية التعليمية، وتشويق، وما يواجه 

هم مما حفز الباحث للكشف عن ا جية الخرائط الذهنية،عيل استراتيمعلمين اللغة العربية لصعوبات ومعوقات تحد من تف

في لتربويين ا الموجهين معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية من خالل أخذ رأي 

ما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس  التالي:ي رئيساإلجابة عن المشكلة الدراسة في ذلك، وتتحدد 

ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة  في دول الكويت؟التربويين الموجهين النحو بمادة اللغة العربية من وجهة نظر 

 الفرعية االتية:

علقة للمرحلة الثانوية المت ما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية .0

 بدولة الكويت؟التربويين  الموجهين بالمعلم من وجهة نظر 

ما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة  .4

 بدولة الكويت؟التربويين  الموجهين بالطلبة من وجهة نظر 
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ما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة  .3 

 بدولة الكويت؟التربويين  الموجهين بالبيئة الصفية من وجهة نظر 

لمتعلقة الثانوية ا ما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية للمرحلة .2

 بدولة الكويت؟ التربويين  الموجهين بالمحتوى من وجهة نظر 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

الكشف عن معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية  .0

 . بدولة الكويتالتربويين  الموجهين المتعلقة بالمعلم من وجهة نظر 

لثانوية لمرحلة االكشف عن معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية ل .4

 . بدولة الكويتالتربويين  الموجهين المتعلقة بالطلبة من وجهة نظر 

ما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية للمرحلة الكشف عن المتعلقة  .3

 . بدولة الكويتالتربويين  الموجهين بالبيئة الصفية من وجهة نظر 

ف عن معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية الكش .2

 . بدولة الكويتالتربويين  الموجهين المتعلقة بالمحتوى من وجهة نظر 

 أهمية الّدراسة

تكتسبببب هذه الدسراسبببة أهميتها من أهمية الموضبببوع الذي تطرحه للدسراسبببة والتحليل وهو معوقات اسبببتراتيجية الخرائط 

 :، ويمكن توضيح أهمية الدراسة من خالل ما يأتيالنحو بمادة اللغة العربيةالذهنية في تدريس 

 :األهمية النظرية، وتتمثل فيما يلي 

الذهنية، من الموضبببوعات الهامة التي لها انعكاسببباتها على العملية التعليمية أن موضبببوع اسبببتراتيجية الخرائط  .1

 وعلى مخرجاتها.

يمكن أن تكون الدراسبة إثراء وإضبافة للمكتبة التربوية، وسنداً للباحثين الجدد الذين قد يقومون باختيار مثل هذا  .4

 .الموضوع

 :األهمية التطبيقية وتتمثل فيما يلي 

المسببببؤولين في مختلف قطاعات التعليم في محاولة التغلب معوقات اسببببتخدام اسببببتراتيجية  يمكن أن تفيد الدراسببببة .0

 الخرائط الذهنية.

تسبببهم نتائج الدراسبببة في تكليف القائمين على وضبببع مناهج اللغة العربية باعتماد اسبببتراتيجية الخرائط الذهنية في  .4

 اداء وتنفيذ دروس النحو بمادة اللغة العربية.

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-3-5| تأريخ اإلصدار:  ثالث والعشرونالث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبح

   

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 168  

ISSN: 2706-6495 

 حدود الدراسة: 

 تقتصر الدراسة على الحدود التالية:

 م.4800/4802تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  الحدود الزمانية: .0

 أجريت الدراسة الحالية في منطقة الفروانية بدولة الكويت. الحدود المكانية: .4

في المدارس الحكومية بمنطقة الفروانية بويين التر الموجهين اقتصرت الدراسة الحالية على  الحدود المكانية: .3

 بدولة الكويت.

 مصطلحات الدراسة:

تعرف بأنها اداة للتفكير تعتمد على استخدام االشكال والرموز في نقل المعلومات من العالم الخارجي إلى  الخرائط الذهنية:

الطرق لإلبداع والتذكر وفهم وحفظ المعلومات في الذاكرة من خالل اسلوب ينسجم مع أسلو ذاكرة  أفضلالدماغ وتعتبر من 

استراتيجية الخرائط الذهنية: بأنها مجموعة من األساليب  الباحث إجرائيا   هاويعرف (.4802عبد الحسين ونبيل،)الفرد 

 بيةا معلم اللغة العربية في تدريس النحو بمادة اللغة العرإلى الخرائط الذهنية والتي يتبعه تستندواإلجراءات والخطوات التي 

  للطلبة.

 

 األدب النظري:

 مفهوم استراتيجية الخرائط الذهنية:

تعتبر الخرائط الذهنية وسيلة تعبيريه عن المخططات واألفكار فال تقتصر فقط على الكلمات فقط بل يستخدم فيها الرسومات 

والصور التي تتكون منها الفكرة الرئيسية، وتعتمد على الذاكرة البصرية برسم توضيحي يسهل واأللوان والرموز التعبيرية 

  (.4802استرجاعه وتذكره بتعليمات واساسيات سهلة وميسرة)هاني،

يمية بواسطة في المادة التعل المقروءوتعرف الخرائط الذهنية بأنها استراتيجية تعليمية فعالة تعتمد على ربط المعلومات 

لرسومات والكلمات على شكل خرائط تقوم على تحويل الفكرة المقروءة إلى خريطة تحوي أشكال مختصرة ممزوجة ا

باألشكال واأللوان في ورقة واحدة حيث تعطي الطالب مساحة واسعة من خالل التفكير وتمنحه فرصة مراجعة معلوماته 

 (.4882ي مناطق المعرفة الذهنية)هالل،السابقة عن الموضوع وترسيخ المعلومات والبيانات الجديدة ف

 أنواع الخرائط الذهنية:

 ( ان هنالك انوع للخرائط الذهنية ومن هذه األنواع:4882ذكر بوزان )

 وهي الخرائط التي تحتوي على فرعين مشعبين من المركز. الخرائط الذهنية الثنائية: .0

 حيث تشمل على أي عدد من الفروع الرئيسية، الخرائط الذهنية المركبة أو متعددة التصنيفات: .4
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وثد ثبت من خالل التجربة ان متوسط عدد الفروع يتراوح من ثالثة إلى سبعة وهذا يعود إلى كون العقل المتوسط   

من سبع مفردات رئيسية من المعلومات، أو سبعة بنود في الذاكرة قصيرة المدى، وتتميز  أكثرال يستطيع ان يحمل 

 على تنمية القدرات العقلية الخاصة بالتصنيف وإعداد الفئات والدقة والوضوح.بأنها تساعد 

حيث يصممها عدد من األفراد في شكل مجموعات، واهم ميزة للخرائط الذهنية  الخرائط الذهنية الجماعية: .3

علومات الجماعية انها تجمع بين معارف ورؤى عدد من األفراد، حيث ان كل فرد يتعلم مجموعة متنوعة من الم

وعند العمل في مجموعات سوف تتجمع معارف أفراد المجموعة ويحدث ارتجال جماعي لألفكار  تخصه وحده

 وتكون نتيجته خرائط ذهنية جماعية مميزة ورائعة.

ويتم تصميمها من خالل الحاسوب حيث ان هنالك العديد من برامج  من خالل الحاسوب: المعدةالخرائط الذهنية  .2

 تي تساعد في إعداد وحفظ الخرائط، فهنالك برامج تساعد على رسم الخرائط الذهنية.الحاسب اآللي ال

 

 اشكال الخرائط الذهنية:

 ( على النحو التالي:4803إن الخرائط الذهنية تأخذ اشكال عدة حددها السيد )

 الشكل الشجري المتفرع، حيث تشبه الشجرة ذات األقرع. .0

 األشكال التخطيطية العادية. .4

 الذهنية العنكبوتية، وهذا يتماثل مع شكل خرائط المفاهيم.الخرائط  .3

تأخذ شكل المالحظات الصغيرة أو المدونات، وتعتمد على تدوين النقاط المهمة والمالحظات، وهذا يفيد في توليد  .2

 األفكار.

قيد الخاصة دون تالخرائط عالية اإلبداع، وهي ال تنتمي إلى شكل محدد، وتترك للمتعلمين انشائها حسب رؤيتهم  .2

 نمط او شكل، وتترك العنان للتخيل واإلبداع.

 ط الذهنية:خصائص الخرائ

 (udemy,2014)(، 4802، ومن اهمها: )محمود،إن الخرائط الذهنية تتمتع بالعديد من الخصائص التي تنفرد بها

 االستمرارية: حيث تساعد على االحتفاظ بالتعلم وتذكر المعارف والمعلومات. .0

 حيث تمنح نظرة متكاملة وشاملة عن الموضوع. الشمول: .4

 التنظيم: حيث تنظم االفكار والمعلومات في شكل ممتع وسهل. .3

 التجميع: حيث تجمع اكبر قدر من البيانات والمعلومات واالفكار اإلبداعية. .2

 اذ تزيد من سرعة تذكر المعرفة بعد التعود على رسمها. السرعة: .2

 ل الصور وااللوان والرسومات المستخدمة فيها.السهولة اذ تمنع النظرة من خال .2
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 الدراسات السابقة: 

إلى التعرف على وجهات نظر معلمين المرحلة االبتدائية في مدينة اوديس دراسة هدفت  (aysegul,2010)اجرى اجيول 

( معلماً ومعلمة 48من)في تركيا حول استراتيجية الخرائط الذهنية في مادة العلوم والدراسات االجتماعية، وتكونت العينة 

وتم اخذ آرائهم حول ذلك وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ان الخرائط الذهنية  تم تدريبهم على استراتيجية الخرائط الذهنية،

 مهمة ومالئمة لتقييم الطلبة، وتزيد من احتفاظ الطلبة للمادة العلمية، ومفيدة للتعلم البصري، وتضفي متعة وتسلية.

 

الذهنية اإللكترونية كاستراتيجية تعليمية  الخرائطلتعرف على أثر استخدام هدفها ا دراسة (buchan,2014)وأجرى بوشان 

حديثة على التحصيل الدراسي لطلبة الصف الثامن في العلوم، وقد اظهرت نتائج الدراسة أن طلبة المجموعة حققوا نتائج 

 طة وذلك نظراً الستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية. أفضل ودالة إحصائياً بالمقارنة مع طلبة المجموعة الضاب

دراسة هدفت التعرف إلى اهم معوقات استخدام الخرائط الذهنية المحوسبة في تدريس العلوم في  (7112أجرى األشقر )و

راد عينة وزعت على اف بناء استبانةمحافظة شمال غزة من وجهة نظر المعلمين، وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتم 

( معلماً ومعلمة، واظهرت نتائج الدراسة ان مجال معوقات ذات عالفة بالطالب قد حصلت 28عينة الدراسة ) الدراسة وبلغت

لت على المرتبة الثانية، ومجال معوقات ذات عالقة بالبيئة الصفية على المرتبة األولى، ومجال معوقات المنهج قد حص

 معوقات ذات عالقة بالمعلم بالمرتبة األخيرة. مجالوبالمرتبة الثالثة، 

الكشف عن معوقات استخدام الخرائط الذهنية المحوسبة في تدريس الدراسات بدراسة الهدف منها  (7112االسمري )وقام 

اعداد  لفي المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خال والوطنيةاالجتماعية 

هنية المعيقات التي تعيق استخدام الخرائط الذ عن بعضاستبانة وزعت على افراد عينة الدراسة، ولقد كشفت نتائج الدراسة 

 المحوسبة في تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

في عناوين واهداف الدراسات وتبايناً في مجتمع وعينة  التنوعبعد استعراض الدراسات السابقة الحظت الباحث 

الدراسات وطرق اختيار العينات والمراحل العمرية وكذلك التنوع في النتائج تبعاً لطبيعة كل دراسة، واستفاد الباحث من 

 جهين الموختيار منهجية الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة، وتميزت الدراسة الحالية في اختيارها للعينة حيث تم ا

 وتطبيقها في دولة الكويت.التربويين 

 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة:

قي حول ويقوم ببناء إطار نظري وتطبي أسئلتها،المنهج الوصفي التحليلي، تحقيقاً ألهداف الدراسة ولإلجابة عن  تم استخدام  

الكتب والدوريات العلمية والتقارير ذات العالقة بموضوع الدراسة. المتغيرات الخاصة بالدراسة، وذلك من خالل االستعانة ب

 وتحديد الوضع الحالي لها، ما،حيث يتم من خالل هذا النهج جمع المعلومات والبيانات بقصد التعرف على ظاهرة 
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ة إلحداث والتعرف على جوانب القوة والضعف في تلك الظاهرة من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى الحاج  

في موضوع الدراسة حول معوقات  ووجهات النظرتغييرات في الوضع القائم، وكما يقوم هذا المنهج على استقصاء اآلراء 

 بدولة الكويت.التربويين  الموجهين استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية من وجهة نظر 

 مجتمع الدراسة:

في منقطة الفروانية بدولة الكويت للفصل الدراسي األول للعام التربويين  الموجهين تكون مجتمع الدراسة من 

 الموجهين من  (08العينة ) م، وقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة حيث بلغت4800/4802الدراسي 

 يع افراد عينة الدراسة.والمشرفات التربويات، والجدول التالي يوضح توزالتربويين 

(1جدول )  

متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية  

 النسبة التكرار الفئات 

 52.5 42 ذكر الجنس

 47.5 38 أنثى 

 100.0 80 المجموع 

 

 أداة الدراسة:

قام الباحث بإعداد استبانة للتعرف على معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس النحو بمادة اللغة العربية 

والدراسات المتعلقة بموضوع  لألبحاثبدولة الكويت، وذلك من خالل الرجوع التربويين  الموجهين من وجهة نظر 

( مجاالت 2( فقرة، وزعت على )42(، وتكون االداة من)4802)االسمري،(، ودراسة 4802الدراسة مثل دراسة )االشقر،

 وهي:

 ( فقرات.2بالمعلم حيث تكون من )المجال األول المتعلق  -

 ( فقرات.2المجال الثاني المتعلق بالطلبة حيث تكون من ) -

 ( فقرات.2المجال الثالث المتعلق بالبيئة الصفية حيث تكون من ) -

 ( فقرات.2لمحتوى حيث تكون من )المجال الرابع المتعلق با -

والمشرفات التربويات في المدارس الحكومية بمنطقة التربويين  الموجهين وتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة 

بدرجة  ،بدرجة كبيرة، بدرجة كبيرة جداً وفقاً لخمس درجات )وتتم االستجابة على االستبانة الفروانية بدولة الكويت، 

 (.بدرجة قليلة جداً ، بدرجة قليلة ،متوسطة
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 صدق أداة الدراسة:

في المناهج وطرق التدريس في الجامعات  للتأكد من صدق اداة الدراسة، تم عرضها على مجموعة من ذوي الخبرة والكفاءة  

تها اللغوية وأية ومدى سالم األداة( محكمين حيث طلب إليهم إبداء الرأي في مدى مالءمة 08الكويتية والبالغ عددهم )

يرونها مناسبة من حذف وتعديل، وفي ضوء آراء المحكمين قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة من  آخرىاقتراحات 

 حذف أو تعديل أو إضافة.

  صدق البناء:

نتمي للمحور التي تمع الدرجة الكلية  الفقرةالسبتخراج دالالت صبدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط  

الدرجة الفقرة مع وقد تراوحت معامالت ارتباط  ،فرداً  (38تكونت من )اسبببتطالعية من خارج عينة الدراسبببة في عينة إليه 

 .والجدول التالي يبين ذلك ،(8.02-0.40)بين  ماالمحور التي تنتمي إليه الكلية 

 (7جدول)

 لمحور التي تنتمي إليهالدرجة الكلية لو الفقرةمعامالت االرتباط بين 

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 .66** 10 .76** 19 .66** 

2 .60** 11 .57** 20 .89** 

3 .72** 12 .70** 21 .70** 

4 .60** 13 .45* 22 .64** 

5 .67** 14 .58** 23 .87** 

6 .57** 15 .73** 24 .40* 

7 .40* 16 .64** 25 .89** 

8 .68** 17 .79**   

9 .57** 18 .73**   

 (.8.82دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (.8.80دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

، ولذلك لم يتم حذف أي من ودالة إحصببائيا وتجدر اإلشببارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة 

 هذه الفقرات.
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 ثبات أداة الدراسة: 

( بتطبيق المقياس، test-retestللتبأكبد من ثببات أداة البدراسببببببة، فقبد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ) 

نة من ) (، ومن ثم تم حسببببباب معامل ارتباط 38وإعادة تطبيقه بعد أسببببببوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسبببببة مكوس

 اتهم في المرتين.بيرسون بين تقدير

( يبين 3وتم أيضبببباً حسببببباب معامل الثبات بطريقة االتسبببباق الداخلي حسبببببب معادلة كرونبام ألفا، والجدول رقم ) 

 معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونبام ألفا وثبات اإلعادة للمحاور واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.

 (3جدول )

 الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمحاورمعامل االتساق 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المحور

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة 

  الموجهينالعربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالمعلم من وجهة نظر 

 بدولة الكويتالتربويين 

0.81 0.71 

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة 

 ن الموجهيالعربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالطلبة من وجهة نظر 

 بدولة الكويتالتربويين 

0.85 8.24 

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة 

العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالبيئة الصفية من وجهة نظر 

 بدولة الكويتالتربويين  الموجهين 

0.86 8.22 

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة 

  الموجهينالمتعلقة بالمعلم من وجهة نظر العربية للمرحلة الثانوية 

 بدولة الكويتالتربويين 

0.87 8.23 

ما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة السؤال األول: 

 بدولة الكويت؟التربويين  الموجهين بالمعلم من وجهة نظر 

المعيارية لمعوقات استخدام استراتيجية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

بدولة يين التربو الموجهين الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالمعلم من وجهة نظر 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. الكويت،
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 (4)جدول  

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

مرتبة تنازليا  حسب  بدولة الكويتالتربويين  الموجهين العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالمعلم من وجهة نظر 

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 957. 3.91 عدم إلمام معلم اللغة العربية بأهداف استخدام الخرائط الذهنية 4 0

 مرتفع 978. 3.83 يعتمد معلم اللغة العربية على الطرق التقليدية في التدريس 0 4

3 3 
استراتيجية ضعف وعي معلم اللغة العربية بأهمية استخدام 

 الخرائط الذهنية في التدريس
 مرتفع 1.016 3.74

3 2 
إن استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية يتطلب من معلم اللغة 

 جهداً كبيراً  العربية
 مرتفع 910. 3.74

2 2 
معلم اللغة العربية ال يساعد على تنمية مهارات التعلم الذاتي من 

 الذهنيةخالل استخدام استراتيجية الخرائط 
 مرتفع 999. 3.70

2 2 
ال تتوفر لدى معلم اللغة العربية خطة الستخدام الوسائل التعليمية 

 خالل الفصل الدراسي.
 متوسط 1.000 3.61

 متوسط 1.099 3.59 ضعف تدريب معلم اللغة العربية الستخدام الخرائط الذهنية 2 2

 مرتفع 697. 3.73 بالمعلم المتعلقة  

والتي ( 4رقم ) ة، حيث جاءت الفقر(3.91-3.59) نما بيالمتوسببطات الحسببابية قد تراوحت ان ( 2يبين الجدول ) 

في المرتبة األولى وبمتوسببببببط حسببببببابي بلغ " عدم إلمام معلم اللغة العربية بأهداف اسببببببتخدام الخرائط الذهنية" تنص على

ي المرتبة ف" العربية على الطرق التقليدية في التدريسيعتمد معلم اللغة " والتي تنص على( 0رقم ) ةجاءت الفقر، و(3.91)

ضببعف وعي معلم اللغة العربية " والتي تنصببان على( 2، و3رقم ) تانجاءت الفقر، و(3.83الثانية وبمتوسببط حسببابي بلغ )

ن معلم اللغة مإن استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية يتطلب "،و"بأهمية اسبتخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في التدريس

ضعف تدريب "ونصبها ( 2)رقم  ةبينما جاءت الفقر، (3.74في المرتبة الثالثة وبمتوسبط حسبابي بلغ )" جهداً كبيراً  العربية

وبلغ المتوسبببط الحسبببابي  .(3.59بالمرتبة األخيرة وبمتوسبببط حسبببابي بلغ )معلم اللغة العربية السبببتخدام الخرائط الذهنية" 

يجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالمعلم من وجهة لمعوقات اسببببببتخدام اسببببببترات

 (.3.23بدولة الكويت ككل )التربويين  الموجهين نظر 
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ما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة السؤال الثاني:  

 بدولة الكويت؟التربويين  الموجهين بالطلبة من وجهة نظر 

 المعيارية لمعوقات استخدام استراتيجيةلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

بدولة ويين الترب الموجهين الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالطلبة من وجهة نظر 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. الكويت،

 (5جدول )

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

مرتبة تنازليا  حسب  بدولة الكويتالتربويين  الموجهين من وجهة نظر  بالطلبةالعربية للمرحلة الثانوية المتعلقة 

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 892. 3.96 عدم قدرة الطلبة على التعبير عن آرائهم 3 0

4 2 
تصور الطلبة بأن اإلبداع يقتصر فقط على الطلبة 

 األذكياء
 مرتفع 930. 3.91

3 2 
تعود الطلبة على طرق التدريس التقليدية والخوف من 

 التغيير
 مرتفع 873. 3.85

2 2 
الوسائل قلة منح الطلبة فرص المشاركة في اختيار 

 التعليمية
 مرتفع 1.024 3.80

2 4 
عدم رغبة الطلبة الستخدام الخرائط الذهنية اثناء عملية 

 التعلم
 مرتفع 852. 3.79

 متوسط 873. 3.65 ضعف مهارات الطلبة في استخدام الخرائط الذهنية 0 2

 متوسط 1.045 3.65 صعوبة استخدام الخرائط الذهنية لطلبة المرحلة الثانوية 2 2

 مرتفع 620. 3.80 بالطلبة المتعلقة  

والتي ( 3رقم ) ة، حيث جاءت الفقر(3.96-3.65) نما بيالمتوسببطات الحسببابية قد تراوحت ان ( 2يبين الجدول ) 

 ةجاءت الفقر، و(3.96في المرتبة األولى وبمتوسبببببط حسبببببابي بلغ )" عدم قدرة الطلبة على التعبير عن آرائهم" تنص على

وسط حسابي في المرتبة الثانية وبمت" تصور الطلبة بأن اإلبداع يقتصر فقط على الطلبة األذكياء" تنص علىوالتي ( 2رقم )

في  "تعود الطلبة على طرق التدريس التقليدية والخوف من التغيير" والتي تنص على( 2رقم ) ةجاءت الفقر، و(3.91بلغ )

 ،(3.85المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بلغ )
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ضببعف مهارات الطلبة في اسببتخدام الخرائط الذهنية"، و"صببعوبة اسببتخدام "ونصبباهما ( 2، و0)رقم  تانالفقر بينما جاءت 

وبلغ المتوسبط الحسابي لمعوقات  .(3.65بالمرتبة األخيرة وبمتوسبط حسبابي بلغ )الخرائط الذهنية لطلبة المرحلة الثانوية" 

اسببببببتخبدام اسببببببتراتيجيبة الخرائط البذهنيبة في تبدريس مبادة اللغبة العربيبة للمرحلبة الثبانوية المتعلقة بالطلبة من وجهة نظر 

 (.3.08بدولة الكويت ككل )التربويين  الموجهين 

 ادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقةما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مالسؤال الثالث: 

 بدولة الكويت؟التربويين  الموجهين بالبيئة الصفية من وجهة نظر 

المعيارية لمعوقات استخدام استراتيجية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

 ين الموجهرحلة الثانوية المتعلقة بالبيئة الصفية من وجهة نظر الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للم

 والجدول أدناه يوضح ذلك. بدولة الكويت،التربويين 

 (6جدول )

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

نازليا  حسب مرتبة ت بدولة الكويتالتربويين  الموجهين من وجهة نظر بالبيئة الصفية العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة 

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

0 3 
إن بيئة الفصل الدراسي تعتبر غير محفزة الستخدام الخرائط 

 الذهنية
 مرتفع 883. 3.93

 مرتفع 903. 3.91 قلة تفاعل طلبة المرحلة الثانوية عند استخدام الخرائط الذهنية 4 4

3 2 
قلة توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات الحديثة الستخدام الخرائط 

 الذهنية
 مرتفع 892. 3.80

2 0 
إن استخدام الخرائط الذهنية ال يتيح الوقت الكافية لطلبة المرحلة 

 الثانوية لمتابعة الواجبات المنزلية
 مرتفع 867. 3.79

 مرتفع 815. 3.76 ضعف اقتناع اإلدارة المدرسية الستخدام الخرائط الذهنية. 2 2

 متوسط 862. 3.63 ضعف مستوى الدعم المادي من قبل اإلدارة المدرسية 2 2

 مرتفع 549. 3.80 الصفية بالبيئة المتعلق  

والتي ( 3رقم ) ة، حيث جاءت الفقر(3.93-3.63المتوسبببطات الحسبببابية قد تراوحت مابين )ان ( 2يبين الجدول ) 

سابي بلغ ح في المرتبة األولى وبمتوسط" إن بيئة الفصبل الدراسي تعتبر غير محفزة الستخدام الخرائط الذهنية" تنص على

(3.93) ، 
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ة في المرتب" قلبة تفباعبل طلببة المرحلة الثانوية عند اسببببببتخدام الخرائط الذهنية" والتي تنص على( 4رقم ) ةجباءت الفقرو 

قلة توفير الوسببائل التعليمية والتجهيزات " والتي تنص على( 2رقم ) ةجاءت الفقر، و(3.91الثانية وبمتوسببط حسببابي بلغ )

ونصببها ( 2)رقم  ةبينما جاءت الفقر، (3.80في المرتبة الثالثة وبمتوسببط حسببابي بلغ )" رائط الذهنيةالحديثة السببتخدام الخ

وبلغ المتوسببط  .(3.63بالمرتبة األخيرة وبمتوسببط حسببابي بلغ )ضببعف مسببتوى الدعم المادي من قبل اإلدارة المدرسببية" "

ة مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالبيئالحسببببببابي لمعوقات اسببببببتخدام اسببببببتراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس 

 (.3.08بدولة الكويت ككل )التربويين  الموجهين الصفية من وجهة نظر 

ما معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة السؤال الرابع: 

 بدولة الكويت؟التربويين  الموجهين بالمعلم من وجهة نظر 

المعيارية لمعوقات استخدام استراتيجية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

 الموجهين الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالمحتوى من وجهة نظر 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. الكويت، بدولةالتربويين 

 (2جدول )

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليا  حسب بدولة الكويتالتربويين  الموجهين العربية للمرحلة الثانوية المتعلقة بالمحتوى من وجهة نظر 

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

0 0 
إن دليل معلم اللغة العربية ال يساعد على استخدام الخرائط 

 الذهنية
 مرتفع 1.156 3.86

 مرتفع 973. 3.80 افتقار محتوى مادة اللغة العربية لجوانب اإلبداع والتجديد 2 4

3 4 
إن حجم المحتوى التعليمي لمادة اللغة العربية وعدد حصصها 

 تتناسب مع تدريسه بواسطة الخرائط الذهنية
 مرتفع 937. 3.79

2 2 
تصميم المحتوى ال يسمح لمعلم اللغة العربية باستخدام 

 استراتيجية تدريسية مقترحة
 مرتفع 947. 3.70

2 3 
العربية يركز على الجانب النظري أكثر إن محتوى مادة اللغة 

 من الجانب العملي
 متوسط 1.142 3.61

 مرتفع 772. 3.75 بالمحتوى المتعلق  
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والتي ( 0رقم ) ة، حيث جاءت الفقر(3.86-3.61) نما بيالمتوسببطات الحسببابية قد تراوحت ان ( 2يبين الجدول )  

لغ في المرتبة األولى وبمتوسببط حسببابي ب" اسببتخدام الخرائط الذهنيةإن دليل معلم اللغة العربية ال يسبباعد على " تنص على

مرتبة في ال" افتقار محتوى مادة اللغة العربية لجوانب اإلبداع والتجديد" والتي تنص على( 2رقم ) ةجاءت الفقر، و(3.86)

ى التعليمي لمادة اللغة إن حجم المحتو" والتي تنص على( 4رقم ) ةجاءت الفقر، و(3.80الثانية وبمتوسبببببط حسببببببابي بلغ )

، (3.79في المرتبة الثالثة وبمتوسببط حسببابي بلغ )" العربية وعدد حصببصببها تتناسببب مع تدريسببه بواسببطة الخرائط الذهنية

إن محتوى مادة اللغة العربية يركز على الجانب النظري أكثر من الجانب العملي" "ونصببببببها ( 3)رقم  ةبينمبا جباءت الفقر

وبلغ المتوسبط الحسبابي لمعوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في  .(3.61وسبط حسبابي بلغ )بالمرتبة األخيرة وبمت

ككل  ببدولبة الكويبتالتربويين  الموجهين تبدريس مبادة اللغبة العربيبة للمرحلبة الثبانويبة المتعلقبة ببالمحتوى من وجهبة نظر 

(3.22.) 

في معوقات استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في  (1.15=  )"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  السؤال الثاني:

 بدولة الكويت تعزى لمتغير الجنس؟"التربويين  الموجهين تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية من وجهة نظر 

 لمعوقات استخدام استراتيجية استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 

سب بدولة الكويت حالتربويين  الموجهين الخرائط الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية من وجهة نظر 

 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"متغير الجنس، 

 (8جدول )

معوقات استخدام استراتيجية الخرائط على  الجنسألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 بدولة الكويتالتربويين  الموجهين الذهنية في تدريس مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية من وجهة نظر 

 العدد الجنس 

المتوس

ط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 4058. 78 8378. 5748. 3.79 42 ذكر بالمعلم المتعلقة

    0.814 3.66 38 أنثى

 4058. 78 0.838 0.548 3.86 42 ذكر  بالطلبة المتعلقة

    0.693 3.74 38 أنثى

 5508. 78 0.600 0.540 3.84 42 ذكر الصفية بالبيئة المتعلق

    0.564 3.76 38 أنثى

 3288. 78 9858. 0.740 3.83 42 ذكر بالمحتوى المتعلق
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    0.806 3.66 38 أنثى 

 .في جميع المحاور الجنستعزى ألثر  (8.82=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  (0يتبين من الجدول ) 

 

 مناقشة النتائج:

بدرجة مرتفعة، ثم جاءت المعوقات التي تتعلق بالبيئة الصفية ت تتعلق بالطلبة اظهرت نتائج الدراسة ان هنالك معوقا

وبدرجة مرتفعة، ثم جاءت المعوقات التي تتعلق بالمحتوى وبدرجة كبيرة، وفي االخير جاءت المعوقات التي تتعلق بالمعلم 

هنية في ستراتيجية الخرائط الذوبدرجة مرتفعة، ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى ان الطلبة لهم دوراً بارزاُ في إعاقة استخدام ا

ان  ، كما تدل هذه النتيجة إلىتدريس النحو بمادة اللغة العربية ويدل ذلك على ضعف مهاراتهم في استخدام الخرائط الذهنية

 الفرعية واالمثلة. باألفكارالطلبة يركزن بشكل كبير على حفظ المعلومات دون ربطها 

في  لفيزيقيةاويدل ذلك إلى تدني الظروف ويفسر الباحث ايضا نتيجة وجود معوقات بدرجة كبيرة تعود للبيئة الصفية  

البيئة الصفية مثل قلة التهوية وضعف اإلضاءة، كما يفسر الباحث نتيجة وجود معيقات تعود على المحتوى إلى ان مادة اللغة 

ير كما تدل هذه النتيجة إلى ان النحو بمادة اللغة العربية ال تراعي الفروق الفردية العربية تحتوي على جانب نظرياً بشكل كب

 بين الطلبة مما يشكل ذلك في صعوبة استخدامها.

ويفسر الباحث نتيجة وجود معوقات تعود للمعلم إلى قلة تأهيل وتدريب المعلمين على استخدام االستراتيجيات الحديثة 

تدل هذه النتيجة إلى اقتصار اعداد وتدريب معلم اللغة العربية على الجوانب النظرية في اإلعداد  في العملية التعليمية، كما

 الجامعي.

 توصيات الدراسة:

 بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج اوصى الباحث بما يلي:

 رق حديثة.ضرورة تضمين الخرائط الذهنية في منهاج اللغة العربية لمساعدة الطلبة على حل االنشطة بط -

 ضرورة تنظيم برامج للتأهيل وتدريب المعلمين على استخدام وتوظيف االستراتيجيات الحديثة في العملية التعليمية. -

 توفير كافة التجهيزات للبيئة الصفية من اجل تسهيل سير العملية التعليمية. -

 الخرائط الذهنية.ضرورة توفير دليل لمعلمين اللغة العربية يتضمن كيفية استخدام استراتيجية  -
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استخدام الخرائط الذهنية والمفاهيمية في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي  إثر(. 4802ابو دياك، عبير محمود نجيب)

جامعة النجاح ، رسالة ماجستير غير منشورة، لدى طالبات الصف السادس األساسي في العلوم في فلسطين

 الوطنية، فلسطين.

استعمال استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل وبقاء اثر التعلم لتالميذ الصف  إثر(. 4802ابو نرجس، نزار كاظم عباس )
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ي ف والوطنيةات استخدام الخرائط الذهنية المحوسبة في تدريس الدراسات االجتماعية معوق(. 4802حسن شداد ) االسمري،

-02(،2)0،مجلة العلوم التربوية والنفسيةالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين بمنطقة عسير بالسعودية، 

32. 

(. معوقات استخدام الخرائط الذهنية المحوسبة في تدريس علوم المرحلة األساسية العليا، 4802األشقر، رنان علي محمد )

 .022-044(،0)2، مجلة جامعة االستقالل لألبحاث
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استخدام الخرائط الذهنية غير الهرمية في تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية (. فاعلية 4803السيد، سوزان )

، ية العلميةمجلة التربالتعلم في مادة األحياء لدى طالبات المرحلة الثانوية بالسعودية،  ثرأوتنمية التحصيل وبقاء 

02(4،)20-000. 

مفاهيم في التحصيل المباشر والمؤجل لطالب الصف السادس استخدام خرائط ال أثر(. 4800) عبد هللاطالفحة، حامد 

 .328-334(،4)32 ،مجلة دراسات العلوم التربويةاألساسي في مبحث الجغرافيا، 

 واستراتيجيات طرائق التدريس الحديثة، بغداد: دار الشؤون الثقافية. (. تقنيات4802، كاظم )ونبيل، اقبال عبد الحسين

 ،مجلة الطفولة والتربيةالذهنية في تنمية بعض المفاهيم االجتماعية لدى طفل الروضة، (. الخرائط 4802علي، ناهد )

(28،)022-422. 

في تنمية المشكالت الهندسية والتفكير البصري لدى تالميذ المرحلة  وأثرهاالخرائط الذهنية (. 4800مجاهد، كامل )

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة كفر الشيخ، مصراإلعدادية، 

(. فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية واالتجاه نحوها لدى 4802محمود، رحاب طلعت )

 .24-0(،20، )مجلة كلية التربيةتالميذ الصف األول اإلداد، 
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Civil liability for assaulting foreign property in Egyptian legislation 

 

 أحمد رشاد أمين خليل الهوارىالدكتور/ 
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 الملخص

ال ريب أن التجارة الدولية واالستثمار وما صاحبها من التنقل من بلد إلى آخر، قد ساهمت في رخاء الكثير من الدول 

لتقدم، كما أن ازدهار هذه التجارة ونموها، وأدائها الدور المنوط منها، وتقدمها، فهي بال شك سبباً رئيسياً وشرطاً ضروريا لهذا ا

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الممتلكات المستثمرة في األراضي األجنبية ضد المخاطر غير التجارية مثل التمييز والمصادرة 

الملكية المكتسبة لألجانب، أهمها مبدأ واالعتداء عليها. ومن ثّم كان من الضروري إقرار بعض المبادئ التي تحمي حقوق 

 "مسئولية الدول عن األضرار التي تصيب األجانب". 

وال شك أن حماية ممتلكات األجانب ال يقتصر على الدولة ممثلة في الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وإنما 

ذه الدولة، فأي اعتداء على هذه الممتلكات يؤدي إلى يمتد أيضا واجب الحماية على تلك الممتلكات إلى القاطنين على إقليم ه

المدنية في حق المعتدي ليس فقط عن األضرار التي وقعت لألجانب وإنما عن  المسؤوليةاإلضرار باقتصاد الدولة، ومن ثّم قيام 

 األضرار التي تصيب المجتمع من جراء هذا االعتداء.

ا؛ ما يتعلق بتحديد أساس مسئولية المتسبب في االعتداء على ممتلكات ويثير هذا البحث العديد من التساؤالت، من أهمه

األجانب عن تعويض المتضرر منها، وما هي طبيعة مسئوليته؟ وعلى أي أساس يمكن مطالبته بالتعويض؟ وغير ذلك من 

من االعتداء على ممتلكات  اإلشكاليات التي يمكن من خالل اإلجابة عنها تحديد اإلطار القانوني للتعويض عن األضرار الناجمة

 األجانب.

المدنية عن األضرار  المسؤوليةعلى هدى ما سبق قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثالثة مباحث؛ تناولنا في األول، ماهية 

من خالل دراسة الخطأ  المسؤوليةالناجمة عن االعتداء على ممتلكات األجانب. وتطرقنا في المبحث الثاني إلى أركان هذه 

 ةالمسؤولييري المتمثل في فعل االعتداء على هذه الممتلكات، والضرر الناشئ عنه، ونختم هذا البحث بدراسة جزاء التقص

 المدنية عن االعتداء على ممتلكات األجانب.

 ، المدنية، االعتداء، ممتلكات، األجانبالمسؤولية الكلمات المفتاحية:
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Civil liability for assaulting foreign property in Egyptian legislation 

 

Abstract: 

There is no doubt that international trade and investment and the accompanying 

movement from one country to another have contributed to the prosperity and progress of many 

countries, as they are undoubtedly a major cause and a necessary condition for this progress, and 

the prosperity and growth of this trade, and its performance of the role assigned to it, is closely 

related to the protection of Property invested in foreign lands against non-commercial risks such 

as discrimination, confiscation and abuse. Hence, it was necessary to adopt some principles that 

protect the acquired property rights of foreigners, the most important of which is the principle of 

"the responsibility of states for the damage that befalls foreigners". 

There is no doubt that the protection of foreign property is not limited to the state 

represented by the government and its affiliated bodies and institutions, but also the duty to 

protect these properties extends to the residents of this state’s territory. The right of the aggressor 

is not only about the harm that occurred to foreigners, but also about the harm that befalls society 

as a result of this assault. 

This research raises many questions, the most important of which are; What is related 

to determining the basis of the responsibility of the perpetrator of the assault on the property of 

foreigners to compensate the affected person, and what is the nature of his responsibility? And 

on what basis can he claim compensation? And other problems that can be answered through 

defining the legal framework for compensation for damages resulting from the abuse of foreign 

property. 

Accordingly, we have divided this research into three sections: In the first, we dealt 

with the nature of civil liability for damages resulting from assault on foreign property. In the 

second topic, we touched upon the pillars of this responsibility by studying the default error 

represented in the act of assaulting this property, and the damage resulting from it, and we 

conclude this research by studying the penalty for civil liability for assaulting foreign property. 

 

Keywords: Responsibility, Civil, Assault, property, Foreigners 
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 مقدمة

دول ثير من الفي رخاء الك قد ساهمتوما صاحبها من التنقل من بلد إلى آخر، التجارة الدولية واالستثمار أن ال ريب 

ونموها، وأدائها الدور المنوط منها، إزدهار هذه التجارة فهي بال شك سبباً رئيسياً وشرطاً ضروريا لهذا التقدم، كما أن وتقدمها، 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الممتلكات المستثمرة في األراضي األجنبية ضد المخاطر غير التجارية مثل التمييز والمصادرة 

أهمها مبدأ حقوق الملكية المكتسبة لألجانب، تحمي داء عليها. ومن ثّم كان من الضروري إقرار بعض المبادئ التي واالعت

 ألجانب". ا األضرار التي تصيبولية الدول عن ئ"مس

ا يمتد ممثلة في الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وإنم ةوال شك أن حماية ممتلكات األجانب ال يقتصر على الدول

اإلضرار قليم هذه الدولة، فأي اعتداء على هذه الممتلكات يؤدي إلى إإلى القاطنين على على تلك الممتلكات أيضا واجب الحماية 

ليس فقط عن األضرار التي وقعت لألجانب وإنما عن األضرار  المدنية في حق المعتدي المسؤوليةقيام باقتصاد الدولة، ومن ثّم 

 .من جراء هذا االعتداء التي تصيب المجتمع

 أهمية البحث:

على  يا صارخاً شكل تعدي االعتداء على ممتلكات األجانب ، باعتبار أنهموضوعهذا البحث من أهمية أهمية تظهر  

من  ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرىة بغيرها من الدول األخرى، الدول ةالتأثير على عالقفضالً عن أن من شأنه اقتصاد الدولة 

وحقوق وحريات األشخاص، األمر الذي يلزم  السلمي المساس بمبدأ التعايش -أيا كان شخص المعتدي  –هذا التعدي  شأن

متعمقة العلمية الدراسات ال ندرة من بحثال اكما تأتي أهمية موضوع هذ ،بكل السبل والوسائل القانونية واالجتماعية مواجهته

 .والتعويض عنها المصريفي القانون ية عن االعتداء على ممتلكات األجانب المدن المسؤوليةتحديد نطاق نشرت حول التي 

  إشكالية البحث:

تحديد أساس مسئولية المتسبب في االعتداء على ممتلكات بيثير هذا البحث العديد من التساؤالت، من أهمها؛ ما يتعلق 

س يمكن مطالبته بالتعويض؟ وغير ذلك من األجانب عن تعويض المتضرر منها، وما هي طبيعة مسئوليته؟ وعلى أي أسا

كات لاالعتداء على ممتاألضرار الناجمة من عن  اإلطار القانوني للتعويضاإلشكاليات التي يمكن من خالل اإلجابة عنها تحديد 

 األجانب.

 منهج البحث: 

والقواعد القانونية إقتضى التعرض لموضوع هذا البحث اتباع المنهج الوصفي والتحليلي من خالل دراسة النصوص  

 .  هذا التشريعفي  والنقص بيان أوجه القصورذلك ل، والمصريفي التشريع  التقصيرية المسؤوليةبالمتعلقة 

  خطة البحث:

المدنية عن األضرار  المسؤوليةماهية  ،األول ؛ تناولنا فيمباحثهذا البحث إلى ثالثة قمنا بتقسيم  ما سبقعلى هدى 

 .لى ممتلكات األجانباالعتداء عالناجمة عن 

من خالل دراسة الخطأ التقصيري المتمثل في فعل االعتداء على  المسؤوليةهذه  أركانفي المبحث الثاني إلى وتطرقنا  

 .االعتداء على ممتلكات األجانبالمدنية عن  المسؤوليةجزاء هذه الممتلكات، والضرر الناشئ عنه، ونختم هذا البحث بدراسة 

 التي: وذلك على النحو ا
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 .عن االعتداء على ممتلكات األجانبالمدنية  المسؤوليةماهية  المبحث األول:

 . عن االعتداء على ممتلكات األجانبالمدنية  المسؤوليةأركان  المبحث الثاني:

 .عن االعتداء على ممتلكات األجانبالمدنية  المسؤوليةجزاء  المبحث الثالث:

 

 المبحث األول

 نية عن االعتداء على ممتلكات األجانب المد المسؤوليةماهية 

، ينبغوي أن يتمتوع بوذات الحقووق المعتور  (1) إنسوانسوواء بسوواء، أن األجنبي كالمواطن، بادئ ذي بدء تجدر اإلشارة إلى 

دولوة إلوى دون تمييز بينهم، إال إذا كان التمييز بينهم يخدم غرًضا مشروًعا للدولة وبالقودر الوذي يتناسوب موع حاجوة ال ،بها لألخير

. ومن ثّم يلزم حماية األجنبوي بشوكل عوام وحمايوة ممتلكاتوه بشوكل خواص ذات الحمايوة المقوررة للموواطن، (2) الغرضتحقيق هذا 

 ".القانونية المسؤوليةيطلق عليها " المسؤوليةفأي مساس بهذه الممتلكات يرتب مسئولية المتسبب في اإلضرار بها، وهذه 

يسوتوي أن يكوون هوذا الغيور ، (3) يضور بحقووق الغيور غيور مشوروعفعوالً عندما يقع من الشخص تقوم القانونية  المسؤوليةو

 المسوؤوليةفوي حوق مرتكبهوا غيور المشوروع قاعودة عقابيوة، قاموت  فعول، فإذا كانوت القاعودة التوى خالفهوا المواطن أو غير مواطن

 .(4) المدنيةعنى الواسع، قامت مسئولية المخالف وقعت فى شأن قاعدة قانونية بالمقد أما إذا كانت المخالفة  ،الجنائية

 المسوؤوليةفيتمثول فوي  الثاانيالجنائيوة، أموا  المسوؤولية، األولين رئيسويين، إلوى قسومالقانونيوة  المسوؤولية منقسوت وعلى ذلك

يووان المقصووود عوون االعتووداء علوى ممتلكووات األجانووب، مون خووالل ب المدنيووة المسوؤولية وسوونتناول فووي هوذا المبحووث ماهيووةالمدنيوة، 

 الجنائية، ويسبق ذلك تحديد المقصود باألجانب. المسؤوليةالمدنية، والتمييز بينها وبين  المسؤوليةب

 

 

 

 

                                                 
ن تراب، والتفاضل في اإلسالم بين اإلسالم إلى الفوارق بين البشر في اللون، والجنس، والنسب؛ فالناس كلهم آلدم، وآدم خلق ملم يلتفت ( 1)

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََب النَّاَس يَْوَم 0723الناس ال يكون إال باإليمان والتقوى. وقد روى الترمذي ) ِ َصلَّى َّللاَّ ( َعْن اْبِن ُعَمَر : " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

َ قَ  ةَ فَقَاَل : ) يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّ َّللاَّ ِ َوفَاِجٌر َشقِيٌّ  ْد أَْذهََب َعْنُكْم ُعبِّيَّةَ اْلَجاِهلِيَِّة َوتََعاظَُمهَا بِآبَائِهَا ، فَالنَّاُس َرُجاَلِن بَرٌّ تَقِيٌّ َكِريٌم َعلَىفَْتِح َمكَّ َّللاَّ

 ( : ُ ُ آَدَم ِمْن تَُراٍب ، قَاَل َّللاَّ ِ ، َوالنَّاُس بَنُو آَدَم َوَخلََق َّللاَّ يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل هَيٌِّن َعلَى َّللاَّ

َ َعلِيٌم َخبِيٌر ( صححه األلباني في "صحيح الترمذي" ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ "  نَْضَرةَ:( َعْن أَبِي 77922وروى أحمد ) .لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي َوَسِط أَيَّاِم التَّْشِريِق  ِ َصلَّى َّللاَّ ثَنِي َمْن َسِمَع ُخْطبَةَ َرُسوِل َّللاَّ أاََل اَل  َواِحٌد،أَيُّهَا النَّاُس أاََل إِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد َوإِنَّ أَبَاُكْم  )يَا فَقَاَل:َحدَّ

ِ  أَبَلَّْغُت؟( بِالتَّْقَوى،ِميٍّ َواَل لَِعَجِميٍّ َعلَى َعَربِيٍّ َواَل أِلَْحَمَر َعلَى أَْسَوَد َواَل أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر إاِلَّ فَْضَل لَِعَربِيٍّ َعلَى أَْعجَ  قَالُوا: بَلََّغ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .(6/199) "األلباني في "الصحيحة صححه .“ َصلَّى َّللاَّ

 islamqa.info/ar/answers/182686 االعجمي-المسلم-من-افضل-العربي-المسلم-/هل  

 .79/03/7309تاريخ االطالع 

  )2( Nations Unies - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme - Les droits des non-

ressortissants - New York et Genève, 2006 – p.5. 

  )3( Mohsen Ghods - Civil Liability Arises from Attachment of Properties - Journal of Political Sciences, 

Public Affairs- Volume 3 • Issue 2 • 1000153 - 2015– p.1. 

 .090، ص د. عبد الحميد عثمان، المفيد في مصادر االلتزام( 4)
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 أوالً: المقصود باألجانب:

 المقيموين الودائمين والمهواجرين،منهوا ، واألجانوب فئوات متعوددةالدولة التي يعيش فيها،  (1)األجنبي شخص ال يتمتع بجنسية 

والوزوار الموؤقتين وغيورهم مون األشوخاص مون غيور  ،والطوالب األجانوب ،وضحايا االتجار بالبشور ،وطالبي اللجوء ،الالجئينو

 نظمة قانونية متميزة، وفقاً ألمختلفة حقوق ب وتتمتع كل فئة من هذه الفئاتالمهاجرين وعديمي الجنسية. 

يمونح القوانون الودولي عموًموا كول دولوة قانونيوة، و يرتبط بالدولة التي يعويش فيهوا برابطوة شخصالمواطن على خال  ذلك 

عوادة موا يوتم و ، ومون ثّوم يسوتفيد مون الحقووق التوي تقرهوا الدولوة لمواطنيهوا،(2)التي يتمتع بجنسويتها  مواطنالسلطة تحديد من هو 

، أو دولوة(موواطني ال حودأل حق الودم )المويالدعن طريق عن طريق حق األقليم )الميالد داخل الدولة(، أو الحصول على الجنسية 

 عن طريق التجنس أو عن طريق مزيج من هذه العناصر.

تعريضووه عوودم إنسووانية أو  ةعاملووأن يعاموول م( بووذات حقوووق المووواطن، وموون ذلووك حقووه فووي غيوور المووواطنويتمتووع األجنبووي )

ون اإلنساني. وله أيًضا الحق فوي نتهاكات القانال وأعتقال التعسفي أو المحاكمة غير العادلة أو انتهاك الخصوصية أو السخرة لال

الحقووق االقتصوادية واالجتماعيوة  بجانوبالحق فوي المسواواة وحريوة الودين والمعتقود والزواج، والتجمع السلمي والتجمع بحرية؛ 

وحقووق  أو المنقووالت، - (3) في الحاالت التي يجيوز فيهوا قوانون الدولوة ذلوك –ومنها حق التملك، سواء تملك العقارات  والثقافية،

حوواد  العمول واألموراض المهنيوة، وظورو  العمول اآلمنوة والصوحية( والحمايوة عون تعوويض الالعمال )المفاوضة الجماعية، و

هم فوي أضويق الحودود، التمييوز بيوناسوتثناء جميع البشر متساوون فوي الكراموة والحقووق، لكون يمكون للودول فاألصل أن القنصلية. 

 .(4) المكفولة صراحة للمواطنين وحرية التنقل فيما يتعلق بالحقوق السياسيةوذلك 

 المدنية: المسؤوليةب المقصود: ثانياً 

هوو ف عملوه أو عمول التوابعين لوه(، اً )أي يتحمول تبعوةضوامنففيهوا يكوون الشوخص ، (6) الضومانأو  هي التبعوة (5) المسؤولية

عنوه أو األشوياء  المسوؤوللراجوع إلوى فعلوه أو فعول وا )الضرر( الذي يحود  للغيور، المتحمل لغرم الهالك أو النقصان أو التعيب

 عما أصابه من ضرر. بتعويض الغير في هذه الحالة مالتي تحت حراسته، فيلتز

في حالوة موا الذي يوقع جزاء ذلك الكأي مسئولية يقصد بها  االعتداء على ممتلكات األجانبالناشئة عن  المدنية المسؤوليةف

 بفعله الشخصي، أو بفعل شخص آخر يكون مسئوالً عنه، إذا سبب شخص ضرراً للغير، سواءً 

                                                 
لشعب فيها، ويقصد بها تلك الرابطة القانونية ذات الطابع السياسي التي تربط بين الجنسية وسيلة وأداة تستخدمها الدولة لتحديد عنصر ا( 1)

الفرد والدولة، وبمقتضاها يصبح الفرد عضو في الدول، يتمتع بالحقوق التي تعطيها لمواطنيها، ويلتزم بالواجبات التي تفرضها عليهم. 

 –جامعة الشرق األوسط  –رسالة ماجستير  –دراسة مقارنة  –ي مبررات منح الجنسية وسحبها في التشريع األردن -نور المطيري 

 .0ص - 7302

  )2( Nations Unies - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – op, cit – p.5. 

غير البحرينيين للعقارات بشأن تملك  7330( لسنة 30( وهو ما أجازة المشرع البحريني بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3)

 .00/2/7330الصادر بتاريخ  – 2595 :رقم الجريدة الرسمية -المبنية واألراضي في مملكة البحرين 

  )4( Nations Unies - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – op, cit – p.5. 

( على : )أَخالقيًّاأنا بريٌء من مسئولية هذا العمل، وتطلق  يقال:ْن يُْسأَُل عن أَْمٍر تقع عليه تبَعتُه، حاُل أَو صفةُ مَ  (:عام )بوجه المسؤولية( 5)

، وتطلق ) قانونًا ( على : االلتزام بإِصالح الخطإِ الواقع على الغير طبقًا لقانون. المعجم  التزام الشخص بما يصدر عنه قوالً أَو عمال

 .300آخرون، تحقيق مجمع اللغة العربية، الناشر دار الدعوة، الجزء األول، ص الوسيط، إلبراهيم مصطفى و

" سورة المدثر آية  ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَة  لضمان اصطالح درج عليه الفقه اإلسالمي، واستدل الفقه على مشروعيته بقوله تعالى " ( ا6)

ِ ۚ إِنههُ اَل يُِحبُّ الظهالِِمينَ َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَ وقوله سبحانه "  ،02 ْثلَُها ۖ فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاه . وقوله 33" سورة الشورى آية  ة  مِّ

 .03الجزء  000صلى َّللا عليه وسلم فيما رواه البيهقي "ال ضرر واال ضرار". السنن الكبرى، للبيهقي، ص 
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 قياموه أو، باتالفوه أو حرقوه أو أحود أفوراد أسورته أو علوى مالوه ألجانوبأحود ا علوى (1) باالعتوداءكما لو قام أحد األشوخاص  

-التعوويض طلوب المضورور يكوون مون حوق  . ففي مثل هذه الحواالتأمر ال يرغب فيهتخويفه بالتعرض له، بقصد إكراهه على ب

 . فعلهب ه له ذلك الشخصببالذي سالضرر  عن-الفعلمرتكب هذا الجزاء الذي يوقع على  وهو

 

 الجنائية: المسؤوليةالمدنية و المسؤوليةاً: التمييز بين لثثا

 الغورض مونو ليه القانون بعودم اإلضورار بوالغير،متى خالف الشخص التزاماً يفرضه عتتحقق المدنية  المسؤولية قررنا أن

 ووسيلة ذلك هي التعويض. ،إزالة الضرر الذي أصاب الفرد يتمثل فيإقامتها 

 العقوبواتوفقاً لقوانون  ما عمالً يُعد جريمةً  رتكب شخصٌ تتحقق متى االجنائية، نجد أنها  المسؤوليةوإذا ولينا وجوهنا شطر 

إزالوة الضورر عون المجتموع، وذلوك  فويمنهوا  الغرض ويتمثلعلى فكرة الضرر الذي يصيب المجتمع،  سؤوليةالم فتقوم هذه ،(2)

ويرتودعون بموا أصوابه مون عقواب، مموا يوؤدي إلوى  ،آلخورينل ةعبور يكوون بتوقيع العقوبة الرادعة علوى الجواني أو المجورم حتوى

 حماية المجتمع.

شورعية الجورائم بفقوه الون، ومن هنا جاء المبدأ المعرو  فوي جدر اإلشارة إلى أن األفعال المجرمة قانوناً قد حددها القانتو

 المسووؤوليةوالووذي بموجبووه أنووه ال جريمووة وال عقوبووة إال بوونص، وبمووا أن الجوورائم محووددة فإنووه يترتووب علووى ذلووك أن  ،والعقوبووات

 المدنية. المسؤوليةضيق نطاقاً من الجنائية تكون أ

، ياً ماجرإ في نظر المشرع فعالً الفعل  نيكالجنائية، وقد تنفصل عنها إذا لم  المسؤوليةالمدنية مع  المسؤوليةوقد ترتبط هذا 

الجنائية، مثال ذلك األخطاء العقدية أو األخطاء  المسؤوليةالمدنية وحدها دون  المسؤوليةفهناك أفعال تصدر عن األفراد وترتب 

عمود، والمنافسوة بغيور  األجنبيدون أن تشكل جريمة من الجرائم الجنائية، كإتال  مـال  جانبالتقصيرية التي تسبب أضراراً لأل

ففي مثل هذه الحالة قد يسأل مرتكب الفعل مدنياً لو كان من شأن فعله إحدا  ضرٍر غير المشروعة، والتدليس عند إبرام العقود، 

 . (3) سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً، إال أنه ال يسأل جنائياً، الفتقاد الجريمة القصد الجنائي، وهو أحد أركانها باألجنبي،

المدنية، وهي األفعال التي تتوافر فيهوا أركوان الجريموة  المسؤوليةالجنائية دون  المسؤوليةقد توجد أفعال تترتب عليها  كما

 .(4) دون أن تضر شخصا معينا، كجرائم التشرد، وإحراز السالح دون ترخيص، ومخالفات المرور وجرائم الشروع

                                                 
أخر بصفع  شخصالضرب، أو الجرح، أو إعطاء مادة ضارة، أو أي فعل مخالف للقانون، فيعد ضرباً قيام فعل االعتداء قد يأخذ صورة ( 1)

فيصيبه في  هأو طعن عليه نارالق طالأو إمسبباً له قطع أو تمزق في األنسجة، بالتعدي على أخر  شخصأو ركله، ويعد جرحاً قيام  أجنبي

جواهر مؤذية )مادة ضارة(  الشخصدة ضارة فيتحقق في كل حالة يتم فيها إعطاء جزء من جسده، أما االعتداء عن طريق إعطاء ما

ثر مهما كانت طبيعتها، وال أثر لطريقة إعطائها، فيستوي أن يتم إعطاءها بالمناولة أو بالدس في الطعام أو الشراب أو الحقن، فالعبرة باأل

من شعره  ه، كجذباألجانبأي فعل مخالف للقانون طالما أنه يلحق ضرر بأحد المترتب على تناولها، وأخيراً تقوم جريمة اإليذاء بارتكاب 

 وما بعدها. 34، ص 7300أو البصق عليه ...الخ. ضياء عبد َّللا عبود، جرائم االنتخابات، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثانية 

الجنائية هي جزاء على فعل موجه ضد  المسؤوليةعقوبة إال بنص". ف ( وفقاً للقاعدة السائدة في هذا الشأن والمتمثلة في أنه "ال جريمة وال2)

جامعة البحرين، الطبعة الثانية  البحريني،د. خالد جمال، النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني المجتمع، انظر في نفس المعنى: 

، د. 734، ص  7332دار الثقافة العربية ، طبعة  م،االلتزامصادر  لاللتزامات،النظرية العامة  منصور،، د. أمجد 030، ص 7337

 .474مصطفي الجمال ، القانون المدني في ثوبه اإلسالمي ، مصادر االلتزام ، الطبعة األولى ، الفتح للطباعة والنشر ، ص 
 . 000، 003ص ،7333د فيصل الكندري، أحكام الجرائم االنتخابية، جامعة الكويت، الطبعة األولى، سنة     (3)
، قريب من ذلك، د. عبد الباسط الحكيمي، شرح قانون اإلجراءات الجزائية اليمنوي، 033انظر تفصيالً، د. خالد جمال، مرجع سابق، ص   (4)

 . 032، ص7307القسم األول، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، مركز الصادق للطباعة والنشر، صنعاء، الطبعة الرابعة، 
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 أهمها:ويترتب على اختالف كل من المسئوليتين عدة فوارق 

، ويكون من حقه المطالبة بجبر هذا الضرر أحد األشخاصالضرر الذي يصيب  يتمثل فيالمدنية  المسؤوليةن أساس إ - 0

ومع ذلوك  ،وقد ال يوجد ،أصاب الفرد، فقد يوجد الجنائية فال تفترض وجود ضررٍ  المسؤوليةعن طريق المطالبة بالتعويض، أما 

 .(1) المسؤوليةتقوم 

 التعوويض يقودرو، المضورور أي تعوويض ،المدنية هو إلزام المسئول بجبر الضرر الوذي أحدثوه المسؤوليةى أن مقتض - 7

عقوبوة علوى الجنائيوة توقيوع  المسوؤوليةمحود  الضورر إلوى المضورور، بينموا تقتضوى  يدفعوه -بحسب األصل  –بمبلغ من النقود 

اإلعوودام واألشووغال الشوواقة والحووبس  فمنهووامتعووددة،  وهوويالج، تعتبوور وسوويلة موون وسووائل الحمايووة أو العوو الجوواني، وهووذه العقوبووة

 هواإال أن ،الجواني باعتبارها مبلغ من النقود يدفعه تتفق مع التعويض وبالرغم من أن أحد هذه العقوبات، وهي الغرامة،والغرامة، 

إلوى خزينوة الدولوة باعتبارهوا  أن الغرامة تسلم الذي أصابه، في حين يسلم للمضرور لجبر الضرر في أن التعويض، هتختلف عن

 عقوبة.

ي العقوبة الجنائيوة تقواس بحجوم الجريموة التوبحسب قيمة الضرر الذي أصاب المضرور، بينما يُقدر مبلغ التعويض ن إ - 0

 على المجتمع وأمنه وسالمته. تهاوخطور -بالمخالفة للنص القانوني -الجاني ارتكبها
 

 المبحث الثاني

 عن االعتداء على ممتلكات األجانبية المدن المسؤوليةأركان  

الجنائية، ونتعر  في هذا المبحث على أركان  المسؤوليةالمدنية، والتمييز بينها وبين  المسؤوليةماهية لنا فيما سبق عرض

واألصل أن والضرر وعالقة السببية، ، ويتمثل في الخطأ، الناشئة عن االعتداء على ممتلكات األجانب المدنية المسؤولية

 .(2) لرقابتهأو خاضعاً  ،الشخص ال يسأل إال عن خطئه الشخصي، فال يسأل عن خطأ غيره، ما لم يكن األخير تابعاً له

عنه  والمسؤول، وصورهاالعتداء على ممتلكات األجانب، في  ماهية الخطأ التقصيري على ذلك سنتناول في هذا المبحثو

 ا مطلباً مستقالً.ممنه وسو  نخصص لكل مسئوليته. حاالتوعن الحقوق المدنية(  المسؤول)المتهم أو 

 المطلب األول

 االعتداء على ممتلكات األجانبفي  الخطأ التقصيري

علووى الخطووأ  االعتووداء علووى ممتلكووات األجانووبالتقصوويرية فووي  المسووؤوليةتقوووم  :(1) التقصاايري: ماهيااة الخطااأ الفاارا األول

 ، المسؤوليةباعتباره أحد أركان هذه 

                                                 
المدنية ألنوه ال يوجود ضورر  المسؤوليةخص في قتل شخص آخر، وأطلق عليه عياراً نارياً ولم يصبه، فهنا ال تقوم مثال ذلك، إذا شرع ش  (1)

الجنائيوة تكوون قائموة ويسوأل ُمطلوق العيوار النواري جنائيواً عون جريموة الشوروع بالقتول، ولوذلك فوإن متابعوة  المسؤوليةأصاب الفرد، ولكن 

عة، تتواله نيابة عن المجتمع النيابة العامة التوي تخوتص برفوع الودعاوى الجنائيوة علوى المجورمين للمطالبوة المسئول جنائياً يعتبر حقاً للجما

بعقابهم، ومن هنا فإنه ال يحق للمجني عليه أن يصوفح عون المجورم بقصود إنهواء الودعوى الجنائيوة المرفوعوة ضوده، ألن الودعوى الجنائيوة 

ة إلى ذلك، فإن تنازل المجني عليه عن حقه الخاص المتمثل باالعتداء عليه ال يؤدي إلوى ليست حق فردي خالص وإنما حق عام، باإلضاف

 سقوط حق الجماعة، بل يبقى قائماً. 
حيث يرتبط الشوخص كثيوراً بعالقوات موع غيوره، أو بشوئ مون األشوياء تبورر نسوبة فعول موا يقووم بوه الغيور، أو موا يقوع مون هوذا الشوئ إلوى    (2)

 .400صطفى الجمال، مرجع سابق، ص الشخص استثناء. د. م
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" كل خطوأ سوبب ضوررا للغيور يلوزم مون ارتكبوه بوالتعويض"،  بقوله مدني 020ادة ملا في المصريرره المشرع وهو ما ق

بأنوه " عور   ،وفقواً للورأي الغالوبف ،(2) التقصويريولم يحدد المشرع المقصود بالخطأ، لوذا فقود حواول الفقوه تحديود مفهووم الخطوأ 

 .(3)بالغير"اإلخالل بااللتزام القانوني الذي يمنع من اإلضرار 

ويتمثول فوي انحورا  الشوخص بسولوكه علوى نحوو يخول فيوه بالتزاموه القوانوني ، مااديوالخطأ التقصيري له ركنان، األول: 

بوإحراق موال مملووك بإهموال وتقصوير مون جانبوه، فمون يقووم  أو بعدم اإلضرار بالغير، يستوي أن يكون هذا االنحرا  عن عمودٍ 

 .متعمداً أو غير متعمد ، يسأل مدنياً سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً،ضرر ألجنبي أو إتالفه فيترتب على فعله

مون  موه القوانوني بعودم اإلضورار بوالغيربسولوكه علوى نحوو يخول فيوه بالتزا الشوخصمون انحورا   ولتحديد ما إذا كان هناك

الشوخص يتمثل ذلوك فوي معيوار وي، يقاس به مدى وجود االنحرا  أو التعد، (4)معيار موضوعي مجرداالعتماد على  عدمه، يتم

 المسووؤوليةهووو شووخص متوسووط الصووفات والخصووائص فووي كوول أموووره وشووئونه التووي يحتموول إثووارة والشووخص المعتوواد  ،المعتوواد

كما أنه ليس شديد الحرص وال  ،التقصيرية بشأنها، فهو ليس بخارق الصفات والخصائص والمؤهالت وال بمحرومها أو عديمها

مراعواة الظورو  وجود الخطوأ مون عدموه على أنه يجب على القاضي عند تقدير  ،(5)و يمثل جمهور الناسوههو شديد اإلهمال، 

 .(6)، كظرو  الزمان والمكانالمسؤوليةالخارجية التي أحاطت بالشخص عند إتيانه األعمال المثارة بشأنها 

                                                                                                                                                                    
الخطأ التقصيري هو الفعل الضار أو العمل غير المشروع الذي قد يقع على اإلنسان أو علوى الموال )األشوياء أو الحيوانوات(، ويسوتوجب    (1)

. “بالسورقة، لغصوب، أو العقوبوة أو الضومان. ومون أمثلتوه "إتوال  موال الغيور، ومنهوا الجنايوة علوى الونفس أو األطورا ، ومنهوا التعودي با

 .032الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقا  والشئون االسالمية، الطبعة الثانية، دارالسالسل، الكويت، الجزء السادس، ص
، ويترتوب يأتى به الشخص مخالفواً للقوانون الذيتعددت تعاريف الخطأ وتنوعت فقيل: إنه " العمل الضار المخالف للقانون" أى أنه العمل   (2)

اإلضرار بالغير، إال أن هذا القول يتضمن بدوره بعض المسائل التى تحتاج أيضواً إلوى تحديود المقصوود منهوا، فموثالً موا  -فى الغالب-عليه 

هووى األعمووال الضووارة؟ ومتووى تكووون األعمووال مخالفووة للقووانون؟ وهوول كوول مخالفووة للقاعوودة القانونيووة أيوواً كووان مصوودرها توصووف المخووالف 

وقيول  مفرداتهوا.وقيل في تحديده أنه " اإلخالل بالثقوة المشوروعة " وهوذه العبوارة بودورها فضفاضوة تحتواج إلوى تحديود مودلول  بالمخطئ؟

 )دينيوةأيضا إنه " اإلخالل بالتزام سابق " ولما كانت االلتزامات التى تقع على عاتق كل شوخص فوى مواجهوة اآلخورين متعوددة ومتنوعوة 

لف باختال  األزمان واألماكن والمشارب، فهوذه االلتزاموات غيور محوددة تحديوداً دقيقواً، ومون ثوم فهوى كسوابقتها وأخالقية وقانونية(، وتخت

مصوادر االلتوزام،  عام،تحتاج إلى محددات لها. د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، نظرية االلتزام بوجه 

الحميوود عثمووان، المفيوود فووي مصووادر االلتووزام، مرجووع سووابق،  د. عبوود. 237ص  للنشوور،دون توواريخ دار إحيوواء التوورا  العربووى، بيووروت بوو

 .374ص
االلتزام القانوني بعدم جواز اإلضرار بالغير قد يورد فوي نصووص خاصوة تتضومن تجريموا لهوذا الفعول فيوؤدي اإلخوالل بوه إلوى قيوام خطوأ   (3)

، 023إلى جانب مساءلته عنها جنائيا، تفصيالً د. خالد جمال، مرجوع سوابق، ص  تقصيريا يستوجب مساءلة الشخص عنها مسئولية مدنية

. ويطلق على الخطأ في الفقه اإلسالمي العدوان، والعدوان يأخذ مفهوما مشابهاً لمفهوم الخطأ في الفقه القانوني، فكالهما انحرا  في 020

 .403رجع سابق، صالسلوك عن المعايير المعتبرة في المجتمع. د. مصطفى الجمال، م
يقصد بالمعيار الموضوعي المجرد ذلك الذي يتم فيه النظر إلوى فعول االنحورا  أو التعودي بعود تجريوده مون الظورو  الشخصوية، بعكوس   (4)

 المعيار الشخصي الذي يستلزم النظر إلى شخص المتعدي نفسه، وال شك أن االعتماد على المعيار األخير من شأنه أن يؤدي إلى التناقض

 المسوؤوليةوالتضاد في محاسبة األشخاص عن أفعالهم الشخصية تبعا للظرو  الخاصة الذاتيوة لكول مونهم، فعلوى سوبيل المثوال لوو أثيورت 

ألدنوى  المسوؤوليةالتقصيرية في مواجهة طبيب بارع في إحدى الجراحات، متميزاً عن غيره ممن هوم فوي نفوس تخصصوه، سوو  نحملوه 

ل مظهرا من مظاهر اإلهمال في عر  األطباء الذين هم في نفس تخصصه، في ذات الوقت الذي نعفوي فيوه خطأ يقع منه ولو كان ال يشك

طبيبا آخر مهمال لم يبذل في عمله الجراحي أو العالجي ما يبذله طبيب معتاد في نفس تخصصه، مادام أن مؤهالته وخبراته ال تمكنه مون 

 .020، 027عين الظلم في المحاسبة. د. خالد جمال، مرجع سابق، هامش ص تفادي مثل هذا اإلهمال الذي وقع منه، وهذا هو 
، د. خالود جموال، مرجوع سوابق، ص 379، د. عبود الحميود عثموان، مرجوع سوابق، ص 234د. عبد الرزاق السنهوري، مرجوع سوابق، ص  (5)

020. 
فوى الطعون  -الدائرة المدنية والتجاريوة  -المصرية  . ومن تطبيقات ذلك ما قضت به محكمة النقض020د. خالد جمال، مرجع سابق، ص   (6)

بأن مسئولية الطبيب تقوم علوى التوزام ببوذل عنايوة.. وواجبوه فوى بوذل العنايوة مناطوه موا يقدموه  02/0/0929جلسة  - 42 ، السنة427رقم 
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الخطأ عنصر اإلدراك أو التمييوز، وهوو أمور  ونعني به أن يتوافر لدى مرتكب ،الركن المعنويأما الركن الثاني فيتمثل في 

ألنوه ال يودرك معنوى الخطوأ، وال يعور  معنوى  ،نه من غير المقبول مؤاخذة عديم التمييز على سلوكه وإن كان ضواراً إبديهي، إذ 

يم التمييوز الواجب القانوني الذي يحظر عليه اإلضرار بغيره، فاإلدراك ركن أساسي من أركوان الخطوأ، ومون ثّوم ال مسوئولية لعود

ركون الخطوأ أو ، فإذا انحر  الشخص عن سلوك الرجول المعتواد، تووافر فوى حقوه عن فعله الشخصي، لتخلف ركن اإلدراك لديه

 .(1)اإلدراك، وأضحى مخطئاً ومسئوالً عن الفعل الضار الذى وقع منه ركن، وإذا كان مدركاً لنتائجه تحقق التعدي

اكتفى بوجود الركن المادي، أي مجرد وجوود انحورا  و ركن اإلدراك في الخطأ،ي توافر مصرلم يستلزم المشرع الهذا و

يسوأل التقصويرية، ومون ثّوم  المسوؤوليةلقيوام  كا ٍ  من الشخص بسلوكه على نحو يخل فيه بالتزامه القانوني بعدم اإلضرار بالغير

( يكون الشخص مسئوال عن 0)" إنهي بقولها من القانون المدن 023الشخص عن فعله ولو كان غير مميز، وهو ما قررته المادة 

( ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك مون هوو 7أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. )

مراعيوا  عوادل،جاز للقاضى أن يلزم من وقوع منوه الضورر بتعوويض  المسئول،أو تعذر الحصول على تعويض من  عنه،مسئول 

 .(2)"كز الخصومفى ذلك مر

تتعدد صور الخطأ التقصيري بتعدد االلتزامات القانونية التي توجوب عودم اإلضورار بوالغير  ثانياً: صور الخطأ التقصيري:

قود يتحقوق بسولوك سولبي،  إيجوابي، كمواعلى نحو يصعب معوه حصورها فوي صوور بعينهوا، فقود يتحقوق الخطوأ التقصويري بسولوك 

لوذا فسونتناول هنوا أهوم صوور الخطوأ التقصويري فوي مجوال  ،.... إلوخو سولوك غيور عمودي، الخطوأ بسولوك عمودي أ أيضا يتحققو

 .االعتداء على ممتلكات األجانب

 سولوكبالخطوأ التقصويرية بوين  المسوؤوليةفي مجوال  المصري لم يفرق المشرع سلوك إيجابي أو سلوك سلبي:بلخطأ ا –أ 

ينحور  بوه  الخواطئ، حيوث يجوابياإلسولوك ال علوى المسوؤوليةقووم تلوك أن ت ، وإن كوان األصولسلوك سولبيبين الخطأ بوإيجابي 

يقووم أحود  أن ومون أمثلوة ذلوك،صاحبه عن مسلك  الشخص المعتاد الذي في نفس ظروفوه، فيلحوق بوالغير ضورراً ماديواً أو أدبيواً، 

فوي كول تلوك ثوا  مملووك لوه، أو حورق سويارته، أو اتوال  أقتلوه، أو قذفه، أو االعتداء عليوه بالضورب أو  أجنبي بسباألشخاص 

الواجوب علوى مقتضوى منوه  خروجواً  ،جانوبمون األفعوال اإليجابيوة التوي تضور باأل ارتكوب فعوالً قد المسئول نجد الحاالت وغيرها 

 حظر كل مظاهر السلوك اإلنساني الضارة بالغير.ي القانوني الذي

                                                                                                                                                                    
أثنواء ممارسوته لعملوه. د. عبود  المسوؤولطبيب يقظ فى مستواه المهنوى علمواً ودرايوة فوى مثول الظورو  الخارجيوة التوى أحاطوت بالطبيوب 

 .303الحميد عثمان، مرجع سابق، هامش ص 
 . 307د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص   (1)
االتجواه السوائد فوي القووانين المدنيوة الحديثوة، كالقوانون الفرنسوي والقوانون المصوري قود خوالف المشرع البحرينوي نجد أن    ذلكالخ على  (2)

مدنية العربية التي حذوت حذوهما من القول بانعدام مسئولية عديم التمييز كقاعدة عاموة عون فعلوه الضوار بغيوره النتفواء وغالبية القوانين ال

،  وصف الخطأ في سلوكه )وذلك بسبب تخلف الوركن المعنووي الوالزم لتحقيوق الخطوأ والمتمثول فوي تخلوف ركون اإلدراك أو التمييوز لديوه

ته عن فعله الضار ، حيث ال مسئولية بغير خطأ ، وإن أمكن قيامها في حق من يتولى الرقابة عليوه(، األمر الذي يحول دون ثبوت مسئولي

في حق مرتكب الفعل الضار شخصيا ولو كان غير مميز، والتزامه من ثوم بتعوويض المضورور  المسؤوليةفقرر المشرع البحريني ثبوت 

من القانون المودني بقولهوا "يلتوزم الشوخص بتعوويض الضورر الناشوئ  049ة وهو ما قررته المادعن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، 

األمر الذي يعني أن المشرع البحريني قد أقام مسئولية ناقص األهلية أو عوديمها علوى أسواس فكورة عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز" 

فوي حوق الشوخص والتزاموه بتعوويض  المسوؤوليةصور قيام ، ومن ثّم فإنه من المت ، وليس على أساس الخطأ الضمان أو مبدأ تحمل التبعة

 . 022المضرور ولو كان غير مميز. د. خالد جمال، مرجع سابق، ص 
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متنع رجل المطوافي عون إخمواد حريوق شوب فوي كأن يالسلوك السلبي  في صورةيتحقق الخطأ  ولكن من المتصور أيضا أن

أحد ممتلكات األجنبي، حيوث يعود امتناعوه هنوا خطوأ تقصويريا يسوتوجب مسوئوليته، ألن القوانون يوجوب عليوه ذلوك، وامتناعوه يعود 

 .(1)إخالال بهذا الواجب القانوني المفروض عليه

ت إرادة مرتكبه إلوى الفعول والنتيجوة معواً، مثوال هالخطأ عمدياً إذا اتج عمدي: يُعدالخطأ بسلوك عمدي أو سلوك غير  -ب 

ارتكواب أراد الشوخص  مثول ذلوك،ففوي ، بحورق سويارة األجنبوي، أو اتوال  أثوا  مملووك لوهمتعموداً  األشوخاصيقووم أحود ذلك أن 

 تحقيق النتيجة المترتبة على هذا الفعل.أيضا وأراد  ،الفعل

ه إلوى الفعول وحوده دون أن تتجوه إلوى إحودا  النتيجوة التوي ترتبوت إرادة صواحب تجهويُعد الخطوأ غيور عمودي إذا اتفي حين 

ولكنوه  لوه،نجد أن الشوخص قود أراد الفعول بإتيانوه  األمثلة هذهففي ، يلقي أحد األشخاص بعقب سجارة مشتعلةعليه، مثال ذلك أن 

 لم يرد النتيجة التي أسفرت عنه.

مرتكبه أيَّ اعتداء على حق من حقوق اإلنسان، وذلك أيوا كوان  كذلك يُعد من قبيل الخطأ التقصيري الذي يستوجب مسئولية

فوي  األجنبوينوع الحق المعتدى عليه أو طبيعته. وأيا كان نوع الخطأ المرتكب، فيُعد خطأ تقصيرياً االعتداء الذي يقوع علوى حوق 

 الحياة وحقه في سالمة جسمه وأعضائه، وحقه في المحافظة على سمعته وشرفه وأسراره، 

، كوذلك يات المختلفة كحرية التنقل، وحرية التملك، وحرية العمول، وحريوة اإلقاموة وحريوة الورأي والعقيودة، وغيرهواوالحر

في الحاالت التي يرخص له القانون بممارسة هذا الحق أو الحرية )أي أن يكون قد حصل على ترخيص بالعمل أو كوان مسوموح 

 . له بالتملك مثالً(

إلى أنه ال يشترط أن يكون مرتكب الخطوأ التقصويري شخصواً طبيعيواً، فمون المتصوور ي النهاية فنشير  إنومن نافلة القول 

، أو قيوام بوإتال  موال مملووك ألجنبوي دون مبورر مشوروع األجهوزة األمنيوةأن يرتكب هذا الخطأ شخصواً معنويواً، كموا لوو قاموت 

 علوى نحوو يسواعده علوى اتوال  أموالوه أو التعودي عليوهشوخص أجنبوي موع أحد الموواطنين رجال األمن بالتزام السلبية في تعامل 

 . بحقوقه اإلنسانية والحق في التعايش السلمياألمر الذي يخل 

  

                                                 
وقد أثير التساؤل بشأن مدى اعتبار السلوك السلبي في صورة االمتناع المحض خطئاً تقصيريا يستوجب مسئولية صاحبه، فذهب القضواء   (1)

عون القيوام بوه، علوى  المسوؤولفي حوق صواحبه إذا كوان هنواك واجوب قوانوني امتنوع  المسؤوليةقصيريا يرتب الفرنسي إلى اعتباره خطئاً ت

في حق صاحبه، حيث ال يعد  المسؤوليةالعكس من ذلك إذا انتفى وجود هذا الواجب القانوني أو كان هناك مجرد واجب أخالقي، فال تقوم 

 . 027، 020، مرجع سابق، ص االمتناع المحض هنا خطأ تقصيريا. د. خالد جمال
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 الثاني فراال

 االعتداء على ممتلكات األجانبعن  المسؤول

الخطووأ   ول جنائيوواً عوون اقتووراالمسووئ (، فهوووالمووتهم) مرتكبووهعوواتق عوون الخطووأ التقصوويري تقووع علووى  المسووؤوليةاألصوول أن 

ولية مدنيوة محضوة، فإنوه هوي مسوئتعوويض الضورر الناشوئ عون الجريموة  عن المسؤوليةبيد أنه لما كانت  ،التقصيري )الجريمة(

 ومن المسلم به وفقاً ألحكام القانون المودني أن الودعوى المدنيوةإلى قواعد القانون المدني،  المسئول عنهايجب الرجوع في تحديد 

ول عوون الحقوووق المسووئ قوود تقووام أيضووا ضوودفحسووب، بوول )المسووئول عوون الخطووأ الشخصووي( ترا  الجريمووة المووتهم بوواق تقووام ضوودال 

والشوخص االعتبواري فوي حالوة اقتورا  ولون مودنياً عون عمول الغيور وورثوتهم والمسوئمثول: الورثوة،  ،ول مدنياً()المسئ (1)المدنية

 ه أثناء ممارسة الوظيفة. يعأو تاب الجريمة بوساطة أحد موظفيه

 :(عن الخطأ الشخصي )المتهم المسؤولالً: أو

، وهوو موا ينطبوق عون التعوويض عون الخطوأ المكوون للجريموة المسؤولمن قانون اإلجراءات الجنائية  73لقد حددت المادة 

ترفووع الوودعوى المدنيووة بتعووويض  ، وذلووك بقولهووا "والمسوواس بالتعووايش السوولمي أو االعتووداء علووى األجانووبجوورائم الكراهيووة علووى 

ر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد األهلية. فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن الضر

 .(2) ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم" .تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة

، وإذا تعوودد موودنياً  المسووؤولهووو  الووذي ينسووب إليووه اقتوورا  الجريمووة أو المسوواهمة فيهوواالمووتهم ص أن يسووتفاد موون هووذا الوونو

إال إذا عوين القاضوي فوي الحكوم  ،بيونهم بالتسواوي المسوؤوليةتوزامهم بتعوويض الضورر، وتكوون المتهمون كوانوا متضوامنين فوي ال

ألن هذا االتفاق إنما تقتضيه  ؛يةالمسؤولهم على التعدي في قيام . وال يؤثر عدم ثبوت االتفاق بين(3) التعويضنصيب كل منهم في 

كوان التعودي قود وقوع المدنيوة فأساسوها مجورد تطوابق اإلرادات ولوو  المسوؤوليةالجزائية عن فعل الغير. أما  المسؤوليةفي األصل 

علوى االعتوداء وتتالقوى إرادة كول واحود ، فيكفي فيها أن تتوارد الخوواطر من المتهمين بارتكاب الجريمةبغير تدبير سابق و ،فجأة

عن التعويض أن يكون الخطأ الذي وقوع  المسؤوليةقانوناً للحكم بالتضامن على ، كما ال يشترط (4) إيقاعهمع إرادة اآلخرين على 

طواؤهم متوى كانوت أخ ،منهم واحداً، بل يكفي أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ، ولوو كوان غيور الوذي وقوع مون زميلوه أو زمالئوه

 .(5) واحدمجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت 

بعوض عن تعويض ضررها، ولكن ترد على هذه القاعدة  مدنياً -كذلك -ل والقاعدة أن كل من يُسأل جزائياً عن الجريمة يُسأ

 ، وهي:ستثناءاتاال

                                                 
عبود الباسوط  حيث ترفع الدعوى المدنيوة علوى كول شوخص يلتوزم طبقواً لقواعود القوانون المودني بتعوويض الضورر الناشوئ عون الجريموة. د.  (1)

 .022الحكيمي، مرجع سابق، ص
دعوى المدنيوة بوالتعويض عون الضورر علوى الموتهم من قانون اإلجراءات الجنائية البحريني بقولها "ترفع ال 73وهو ذات ما قررته المادة   (2)

بالجريمة إذا كان أهال للتقاضي، وإال رفعت على من يمثله قانونا، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكموة المنظوورة أمامهوا الودعوى 

 ول عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم".الجنائية، أن تعين له من يمثله طبقا للمادة السابقة، ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئ
 الضورر،مدني بحريني بقولها "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التـزامهم بتعويض  023وهو ما نصت عليه المادة ( 3)

 إال إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض".  بالتساوي،بينهم  المسؤوليةوتكون 
 . 929، ص730، رقم 07، مجموعة أحكام النقض، س0920ديسمبر  00نقض مصري في  (4)
. مشوار إليوه، د. عبود الباسوط الحكيموي، مرجوع 0322، ص733، رقم 03، مجموعة أحكام النقض، س0920ديسمبر  9نقض مصري في  (5)

 .022سابق، ص
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 جزائياً عن الجريمة.  المسؤولل مدنياً فال يسأ – حاالت الشروع كما في بعض –إذا لم يترتب على الجريمة ضرر  - 0

 023وهوو موا نصوت عليوه الموادة  - (2) المسؤوليةوفي هذا يتفق نوعا  – (1) المميزشخص الاألصل أال يساءل مدنياً إال  - 7

ومووع ذلووك أجوواز موودني مصووري بقولهووا " يكووون الشووخص مسووئوال عوون أعمالووه غيوور المشووروعة متووى صوودرت منووه وهووو مميووز"، 

مدني(، إذا لم يكن هناك مسوؤول عنوه، أو تعوذر  020/7مسئولية غير المميز )م  –وبشروط خاصة  –المشرع المصري استثناء 

مودني(،  034الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يحكم من مال مون وقوع منوه الضورر بتعوويض عوادل يوراه )م

 يسأل جزائياً وفي هذه الحاالت يسأل مدنياً من ال 

ول عن الحقوق المدنية هو الشخص الوذي يلتوزم قانونواً بتعوويض الضورر الناشوئ عون جريموة المسئأن إلى نخلص من ذلك 

يكوون فيوه الشوخص  المسوؤوليةمون  ي، كغيره من المشرعين، اعتر  بنوع آخورمصرإال أن المشرع البفعله الشخصي، اقترفها 

والحكموة مون ذلوك تتمثول فوي رغبتوه فوي إعانوة المضورور ومسواعدته فوي الحصوول علوى غيوره، يرتكبوه  مسئوالً عن الفعل الوذي

يكون شخصا عديم األهليوة )كموا لوو  قدالتعويض عن الضرر في سهولة ويسر، السيما وأن محد  الضرر في مثل هذه الحاالت 

راك وتمييوز كوركن معنووي فوي كان صبيا غيور مميوز أو مجنونوا أو معتوهوا( ال يصودق علوى فعلوه أو سولوكه وصوف التعودي بوإد

عاجزا ماديا عن دفوع قيموة التعوويض الوذي يحكوم بوه للمضورور لجبور  كما قد يكونفي حقه،  المسؤوليةالخطأ كأحد عناصر قيام 

 .(3)ضرره

: الحالة األولى: حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة في حالتين استثناءً  المسؤوليةي قد أقام مصرلذا نجد المشرع ال

(. والحالوة الثانيوة: يمصور مودني 020والً عون األعموال الصوادرة مون هوذا الشوخص )مالرقابة واإلشرا  عليه، ويكون مسوئى إل

 (. يمصر مدني 023)م مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهحالة 

 عن فعل الغير: المسؤولثانياً: 

 ، فووذكر حووالتين يكووون فيهموواعوون فعوول الغيوور المسووؤوليةحوواالت  -كمووا سووبق القووول  –ي مصوورلقوود تنوواول القووانون الموودني ال

فعول ضوار فوإذا ارتكوب الشوخص  ،الشخص مسئوالً مدنياً عن الجريمة التي يرتكبها الخاضع لرقابته أو التابع له بحسب األحووال

حوالتين وسوو  نتنواول هواتين الالرقابة أو المتبوع( مسوئوالً عون الحقووق المدنيوة للمضورور،  متوليكان الضامن ) بأحد األجانب

 فيما يأتي بإيجاز. 

 

  ولية الشخص عمن هم في رعايته وتحت رقابته وإشرافه:مسئ الحالة األولى:

كول مون يجوب عليوه  (0)أنوه " ، وذلك بقولهوا،(4) الرقابة متوليي األحكام التي يخضع لها مصر ( مدني020)حددت المادة 

 قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، 

                                                 
( مودني علوى أن "يلتوـزم 049، حيوث نوص فوي الموادة )إال أن القانون المدني البحريني قد أجاز ُمسواءلة عوديم التميوز عون الخطوأ الشخصوي (1)

 . الشخـــص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز"
 .022د. عبد الباسط الحكيمي، مرجع سابق، ص (2)
 ، وما بعدها.302د. خالد جمال، مرجع سابق، ص( 3)
كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلوى الرقابوة  أنه ")أ( ( مدني بحريني وذلك بقولها،023ذات الحكم قررته المادة )( 4)

بسبب قصـره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزموا فوي مواجهوة المضورور، بتعوويض الضورر الوذي يحوـدثه لوه ذلوك الشوخص 

غي، أو أن الضرر كان ال بد واقعاً لو قوام بهوذا الواجوب. ب( بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينب

 ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته". 
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صره أو بسبب حالته العقلية أو الجسومية يكوون ملزموا بتعوويض الضورر الودعوى يحدثوه ذلوك الشوخص للغيور بعملوه غيور بسبب ق

ويعتبر القاصر فى حاجة إلوى الرقابوة إذا لوم   (7) .المشروع. ويترتب هذا اإللتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز

القووائم علووى تربيتووه وتنتقوول الرقابووة علووى القاصوور إلووى معلمووه فووى المدرسووة أو يبلووغ خمووس عشوورة سوونة، أو بلغهووا وكووان فووى كنووف 

المشر  على الحرفة مادام القاصر تحت اشرا  المعلم أو المشر . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من 

 ".يتولى الرقابة على الزوج

 ويستفاد من هذا النص اآلتي:

أن يكووون ثمووة التووزاٌم قووانوني أو شوورطين، األول:  المسووؤوليةلقيووام هووذه يشووترط  :الرقابااة تااوليم شااروق قيااام مساائولية – أ

أن يصدر عن المشومول برقابتوه فعول ضوار  الثاني:اتفاقي بالرقابة على عاتقه في مواجهة شخص معين في حاجة لهذه الرقابة، و

 ، ونتناول هذين الشرطين فيما يلي بايجاز:بالغير

مودنياً عون أفعوال مون   والً مسوئالشخص  حيث يكون :على الغير ود االلتزام القانوني أو االتفاقي بالرقابةالشرق األول: وج

رعايوة أشوخاص هوم فوي حاجوة إليهوا، فالقوانون موثالً يلوزم األب برعايوة بالقانون أو االتفاق  إذا وجد التزام فرضه ،هم في رعايته

ص مع آخر على رقابة ثالث مريض بمرض عقلي، وهنا يكوون مصودر الرعايوة قد يتفق شخ، كما ابنه ألنه في حاجة إلى رعايته

وسووبب الرعايووة موورده إمووا إلووى صووغر السوون أو العاهووة فووي العقوول مثوول الجنووون أو الحالووة الجسوومانية مثوول  ،االتفوواق ولوويس القووانون

 . (1)أو الجسميةمصاب بالعمى، إذ يحتاج اإلنسان إلى الرقابة إما بسبب قصره وإما بسبب حالته العقلية ال

بين القصر بحسب السن، فإذا كان القاصر لم يبلغ سن الخامسة عشرة من عمره خضع للرقابة  مصريوقد فرق المشرع ال

كان يعيش في كنف متولى الرقابة )أي يسكن معه وينفق عليه( أم كان يعيش في كنف آخر، أموا أعن أفعاله الضارة بغيره، سواء 

أن يكوون القاصور قود اسوتقل فوي  األولالخامسة عشرة من عمره ، ففي هذه الحالة نفرق بين فرضين:  إذا كان القاصر قد بلغ سن

معيشته عن المكلف برقابته فأصبح معتمدا على نفسه في كسبه ولوو ظول مقيموا معوه فوي المسوكن ، ففوـي هوذه الحالوة يعود القاصور 

كوان القاصور ال يوزال رغوم بلوغوه هوذه السون معتمودا علوى المكلوف  فيتمثول فوي حالوة موا إذا الثاانينفسه مسئوالً عن أفعاله، وأموا 

برقابته في اإلنفاق عليه، فعندئذ تظل مسئولية الرقيب عن أفعاله إلى أن يبلغ سن الرشد، حتى وإن كان مقيما بعيودا عنوه، كموا لوو 

 .(2)كان طالب علم يقيم في بلد بعيد عن وليه ويعتمد عليه في اإلنفاق على عيشه ودراسته

عن فعل هذا  الرقيبل عاية والرقابة. فإذا بلغها ال يسأقائمة إلى اللحظة التي ال يحتاج فيها الصبي إلى الر المسؤوليةوتظل 

 أخذاً بقاعدة أن الحفظ بالنسبة للصغير مرتبط بالوالية على النفس وينتهي بانتهائها، الشخص 

وموا  ،ول مون سولطة علوى مون باشور اقتورا  الفعول الضوارللمسوئرقابة والرعاية تونهض علوى موا وهذه المسؤولية لمتولي ال

إذا كوان القاصور يتلقوى ف. (3) بالغيرتقتضيه هذه السلطة من وجوب تعهده بالحفظ والمراقبة لمنع الضرر عنه ومنعه من اإلضرار 

إلوى أن  هوو الرقيوب عليوه وذلوكفيصبح انتقل واجب الرعاية خالل فترة التعليم إلى المدرسة أو المعلم  ،العلم في مدرسة أو حرفة

 .(4)المنزلفي  ينتهي الصبي من يومه في أيهما، وحينئذ تنتقل الرقابة إلى من يقوم على تربيته

                                                 
 .423د. مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص( 1)
 ، وما بعدها.309د. خالد جمال، مرجع سابق، ص( 2)
 .094اسط الحكيمي، مرجع سابق، صد. عبد الب (3)
 .232د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر االلتزام، ص (4)
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حتوى وإن ثبتوت للشوخص الرقابوة الفعليوة  ،فال مجال إلثارة مسئولية متوولي الرقابوة ،انتفت الرقابة القانونية أو االتفاقيةوإذا 

 .أو سياسية (1) فنيةدينية أو  على غيره سواء كانت رقابة

 لرقابة:ل وقوا فعل ضار بالغير من الخاضع الثاني:الشرق 

وإنما يلزم  على األخير؛ ال يكفي لقيام مسئولية الشخص عن فعل الخاضع للرقابة وجود التزام بالرقابة القانونية أو االتفاقية

أو  (2)اً وذلوك إذا كوان األخيور مميوز ،ور خطأ الخاضوع للرقابوةأن يصدر عن الخاضع للرقابة فعل ضار بالغير، وأن يثبت المضر

يثبت عنصور التعودي فوي سولوكه بإتيانوه عموال غيور مشورع وفقوا لمسولك الشوخص المعتواد، حتوى وإن لوم يتصوف هوذا السولوك  أن

و إثبوات عنصور أإذا تعذر علوى المضورور إثبوات خطوأ الصوبي المميوز ف ،بالخطأ لتخلف ركنه المعنوي المتمثل في ركن اإلدراك

أو إثبات الضرر الذي أصابه من جراء خطئه أو إثبات عالقة السببية بين خطأ هذا الصوبي التعدي في سلوك الصبي غير المميز 

 .(3)متولى الرقابة ضد المسؤوليةتقام فال  ،والضرر الذي حد  له ،المميز

بالتعوودي عليووه أو قووام  ،هأهانوو، كمووا لووو ألجانووباوعلووى ذلووك فووإذا قووام الخاضووع للرقابووة بووأي فعوول موون شووأنه اإلضوورار بأحوود 

، كووان لألخيوور الحووق فووي رفووع دعوووى علووى الشووخص الووذي يتووولى رقابتووه اتلووف مووال مملوكوواً لووهأو  ،أحوورق سوويارته وأ، بالضوورب

    للمطالبة بالتعويض عن األضرار التي حدثت له.  

الرقابوة  متوولي ثبوات عكسوه، ويسوتطيعإل القابولهذا وتقوم مسئولية متولي الرقابة علوى أسواس الخطوأ الشخصوي المفتورض 

، وأنوه قود مدنياً أنه قد قام بالواجب المفروض عليه فيموا يتعلوق بالرقابوة المسؤولثبت إذا أ ،األولىطريقتين: إحدى ب إثبات العكس

الودليل بإقامة ول مدنياً م المسئاقيفتتمثل في  ،الثانيةأما  .اتخذ االحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من اإلضرار بالغير

 ه يسوتطيع الوتخلصأنوأي  ،(4) عليوهعلى أن الضرر كان سو  يقع حتى ولو لم يقصر في واجوب الرعايوة أو الرقابوة المفروضوة 

وقوع ثبت أن هذا الضرر قد أ ، كما لوإذا أثبت أن الضرر كان البد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية المسؤوليةمن 

دون أن يكون لوقوعه أية عالقة بالخطأ المفترض في جانبه، فوقوعه بالنسبة لمتوولي الرقابوة كوان بسوبب أجنبوي، بوأن قاموت قووة 

 .(5) الغيرقاهرة أو حاد  فجائي أو وقع خطأ من المضرور أو خطأ من 

علوى ابنوه أو عودم قياموه بهوا مسوألة  عون الحقووق المدنيوة )متوولي الرقابوة والرعايوة( بواجوب الرقابوة المسوؤولوتقدير قيوام 

 . (6) الموضوعموضوعية تختص بها محكمة 

                                                 
وعليه فال يسأل رئيس الجماعة الدينية عن أخطاء أتباعه ومريديه، كما ال يسأل رئويس النقابوة عون أخطواء أعضواء النقابوة. د. خالود جموال، ( 1)

 .333سابق، صمرجع 
د.  عنصرا الخطأ في سلوك الصبي المميوز المتمثلوين فوي عنصوري التعودي واإلدراك معواً. -طبقاً للقواعد العامة  –أي أن يثبت المضرور  (2)

 .333، د. خالد جمال، مرجع سابق، ص239عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص
 .334د. خالد جمال، مرجع سابق، ص (3)
ياق قضى بأن الوالد يكون مسؤوالً عن رقابة ولده الذي لم يبلغ من العمر خمس عشر سنة أو بلغها وكوان فوي كنفوه، ألن القوانون يقويم مون وفي هذا الس( 4)

 ى افتوراضذلك مسؤولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد، وتستند هذه المسؤولية بالنسبة للوالد علوى قرينوة اإلخوالل بواجوب الرقابوة أو إلو

بوأن يثبوت أنه أساء تربية ولده أو إلى األمرين معاً وال تسقط إال بإثبات العكس، وعبء ذلك يقع على كاهل المسؤول الوذي لوه أن يونقض هوذه القرينوة 

نوه لوم يسويء تربيوة أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان البد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بموا ينبغوي مون العنايوة، وعلوى الوالود أن يثبوت أ

، 29، رقوم 77م، س0920إبريول سونة  02، ونقوض 244، ص049، رقوم 03، مجموعوة أحكوام الونقض، س0929أكتووبر  2ولده. نقض مصري في 

 .092د. عبد الباسط الحكيمي، مرجع سابق، ص. 027ص
 وما بعدها. 247د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص( 5)
 .272، ص700، رقم 4، مجموعة أحكام النقض، س3094مايو  07نقض مصري في ( 6)
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عون أعموال مون هوم تحوت رقابتوه حتوى يكوون  المسوؤولوط قيام واجب الرقابة فوي حوق ولذلك على المحكمة البحث في توافر شر

البحوث فوي تووافر هوذه الشوروط فإنوه وعن التعويض الناشئ عن هذا اإلهمال، فوإذا أغفول الحكوم  ،مسؤوالً عن اإلهمال في رقابته

 .(1) نقضهيكون مشوباً بالقصور بما يستوجب 

والً عون تعوويض األخيور مسوئفوي الحودود التوي يكوون فيهوا  الخاضوع لرقابتوهالرجووع علوى  لمتولى الرقابة الحق في ويكون

 .يمصر ( مدني020الضرر )م

 ولية المتبوا عن أعمال تابعيه:مسئ الحالة الثانية:

يكون  ( ي0)"أنه:  ي أحكام مسئولية المتبوع عن عمل التابع، وذلك بقولهامصرال ( من القانون المدني023مادة )ال حددت

( 7) .المتبوع مسئوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متوى كوان واقعوا منوه فوى حوال تأديوة وظيفتوه أو بسوببها

 .(2) "را فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيههوتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع ح

أمرين: األول، أن تكون ثمة عالقة تبعية بوين المتبووع ولية المتبوع عن أعمال تابعيه تستلزم ويستفاد من هذا النص أن مسئ

ن التوابع أضور بوالغير أثنواء تأديوة الوظيفوة أو مو عون الفعول الضوار، أموا الثواني فيتمثول فوي ضورورة وقووع خطوأٍ  المسوؤولوتابعه 

 .، وهو ما نستعرضه فيما يلي بإيجازبسببها

 ثبوت عالقة التبعية:الشرق األول: 

ول عون الحقووق المدنيوة باعتبواره متبوعواً وجود عالقة تبعيوة بوين المسوئيشترط بداءة لقيام مسئولية المتبوع عن عمل التابع 

بحيث يكون للمتبوع فيها سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه في خصووص عمول معوين أو عاً، وبين محد  الضرر باعتباره تاب

بوين التوابع والمتبووع تسومح للمتبووع  (3)فإذا تحققت السلطة الفعلية قامت رابطة التبعيوة سوواء وجودت رابطوة قانونيوة ،نشاط محدد

موادام أن للمتبووع سولطة فعليوة يملوك مون خاللهوا توجيوه التوابع  ،ةتلوك الرابطوانتفوت  أو، واإلشورا  عليوهبتوجيه التابع ومراقبتوه 

حتى ولو لم يكون المتبووع  المتبوع عن عمل التابع تقوم مسئولية بل ليس ذلك فحسب؛ ،(4)ورقابته في العمل المحدد الذي يكلفه به

نسوبة مون ذوى االحتياجوات الخاصوة  يلتشوغ عموالاأل أرباب الحاالت التي تفرض فيها الدولة علىحراً فى اختيار تابعه، كما في 

كذلك يكون رب العمل مسئوالً عن عمل تابعيوه ولوو كوان تعيونهم عون طريوق المووظفين الرئيسويين فوي المنشوأة ولويس عون  ،ملديه

  .(5)طريقة مباشرة، ما دام أن التعيين بمعرفتهم تم في حدود االختصاص المحدد لهم

 

                                                 
 .229، ص042، رقم 03، مجموعة أحكام النقض، س0927ديسمبر  7نقض مصري في ( 1)
( مون القوانون المودني البحرينوي أحكوام مسوئولية المتبووع عون عمول التوابع، وذلوك بقولهوا أنوه: ")أ( يكوون المتبووع 027وفي هذا السياق حددت المادة )( 2)

في مواجهة المضرور، عون الضورر الوذي يحدثوه تابعوه بعملوه غيور المشوروع، متوى كوان واقعوا منوه فوي أداء وظيفتوه أو بسوببها. ب( وتقووم  مسئوال،

 رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه".
ية شكل العالقة العقدية كالعالقة بين الخادم ومخدومه أو بين العامل ورب العمل( أو شكل العالقة الوظيفية سواء اتخذت هذه الرابطة القانون( 3)

 .343)كالعالقة بين الدولة وموظفيها العموميين كالضابط والقاضي والمدرس وغيرهم. د. خالد جمال، مرجع سابق، ص
لعام لوظيفته، فهذا البطالن ال ينفي وجود عالقة التبعيوة بينهموا فوي الفتورة السوابقة كما في حالة بطالن عقد العمل أو بطالن شغل الموظف ا( 4)

على نحو تنعقد فيه مسئولية رب العمل أوالدولة كمتبوع عن األخطواء التوي وقعوت مون العامول أو الموظوف أثنواء تأديوة  البطالن،على هذا 

ولوو كوان يسوتمد سولطته الفعليوة علوى تابعوه دون أسواس مون القوانون، كالسولطة الوظيفة أو بسببها قبل هذا البطالن. ويعود المتبووع مسوئوالً 

الفعلية التي يمارسها رئيس العصابة على أفراد عصابته، في خصوص ما يكلفهم به مون أعموال مشوروعة أو غيور مشوروعة، فهوو يسوتمد 

 .344د. خالد جمال، مرجع سابق، ص هذه السلطة بطريق الغصب والقهر، ورغم ذلك يعتبر مسئوال عن أخطائهم كمتبوع لهم.
 .220د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، هامش ص( 5)
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 تأدية الوظيفة أو بسببها:وقوا خطأ التابع أثناء  :الشرق الثاني

يقووم األخيور بارتكواب فعول أن وإنما يلوزم  بينهم؛ ال يكفي لقيام مسئولية المتبوع عن عمل التابع أن تكون هناك عالقة تبعية

أو  (1) قود وقوع مون التوابع حوال أداء عملوه لودى المتبووع)الخطوأ( الضوار غيور المشوروع  يكون الفعليحد  به ضرراً للغير، وأن 

 -دون حوق  –األجانوب  رجول الشورطة بالتعودي علوى أحودم وقوي أن ، ومن أمثلة وقوع الخطأ من التابع حال أدائه لعملوه،(2) بسببه

ن الخطوأ قود حيوث إ ،مسوئولية وزارة الداخليوة كمتبووعففي هوذه الحالوة تقووم أو يتلف مال مملوك لهذا األخير، به، يصيبالضرب ف

حوود أل عاموول فووي شووركة مملوكووةأن يوورى ، وموون أمثلووة وقوووع الخطووأ بسووبب العموول ،ملووهارتكووب أثنوواء قيووام رجوول الشوورطة بووأداء ع

أو يقووم ال يعرفوه فيسوارع إلوى االعتوداء عليوه،  صاحب عمل آخر أجنبييتشاجر مع التي يعمل فيها  صاحب الشركة ،المواطنين

ه، وظيفتوحوال قياموه بعمول مون أعموال  العامولمون ألنه لم يقع  ،فمثل هذا الخطأ لم يقع أثناء تأدية الوظيفةبحرق سيارته لتخويفه، 

أن يعتودي علوى هوذا المضورور الوذي ال معرفوة لوه بوه لووال وظيفتوه  العامولولكنه وقع بسبب الوظيفة، حيث لم يكن ليتصوور مون 

  .لدى صاحب هذا العمل عاملك

انعقوودت مسووئولية  ،ولية أصوليةوعالقووة السوببية( كمسووئ ،والضوورر ،)الخطوأوعلوى ذلووك فوإذا توووافرت أركووان مسوئولية التووابع 

ضومان وتيسوير حصوول  المسوؤولية، وال شك أن الحكمة من إقرار هذا النوع مون المتبوع في مواجهة المضرور كمسئولية تبعية

ولية التوابع لتخلوف أحود أما إذا انتفوت مسوئ ،(3) التابعالمضرور على التعويض الذي يجبر به الضرر الذي لحق به من جراء خطأ 

 مسئولية المتبوع تبعا لذلك. تنتف، اأركانها

 

  

 

                                                 
 ويعتبر خطأ التابع واقعا حال تأدية الوظيفة إذا وقع منه أثناء قيامه بواجب مون واجبوات وظيفتوه أو بوأداء عمول مون أعمالهوا، مثوال ذلوك أن(  1)

اء الجامعوة وموظفيهوا أو أن يصويب أحود ضوباط الجويش أحود الجنوود أثنواء تودريبهم علوى يصيب سائق الجامعة أحد المارة أثناء نقله أعض

إطالق الرصاص أو أن يصف أحد أطباء المستشفى دواء معينا = =ألحد المرضى بطريوق الخطوأ، فتلحوق بوه أضوراراً، مون جوراء ذلوك.  

كاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت الظرو  الرتكابه، مثال وال يكفي أن يكون الخطأ بمناسبة الوظيفة، كأن تكون الوظيفة قد سهلت ارت

ذلك الموظف الذي يستقبل في مكتبوه أثنواء عملوه قريبوا لوه بينهموا خصوومة فيعتودي عليوه الموظوف، حيوث ال تكوون الحكوموة مسوئولة عون 

صة قيادته للسيارة. وأن يرى الخادم غريماً خطئه. كذلك إذا قام قائد السيارة الذي يضمر الحقد لعدوه بتعقبه في الطريق ودهسه مستغالً فر

له أمام منزل مخدومه فيستل سكيناً من مطوبخ المخودوم ويقووم بطعنوه بهوا أو رجول الشورطة الوذي يتشواجر موع شوخص فوي أحود األفوراح، 

 .342سابق، ص. د. خالد جمال، مرجع 229فيستعمل سالحه الحكومي إلطالق النار عليه. د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص
 ويعد الخطأ الصادر عن التابع قد وقع منه بسبب الوظيفة، حينما تكون لوظيفة التابع دور أساسي في وقوعه بحيث ما كان التابع ليفكر فيوه(  2)

 .342أصال لوال وظيفته. د. خالد جمال، مرجع سابق، ص
تشاجر مع مخدوموه( أم كوان خطوؤه خطوأ مفترضوا افتراضوا قوابال  سواء أكان خطأ التابع خطأ واجب اإلثبات )كأن يضرب الخادم شخصا(  3)

إلثبات عكسه )كخطأ المدرس في رقابة تالميذه أو خطأ الطبيب النفسي في رقابوة مرضواه مون المجوانين( أم كوان خطوأ مفترضوا افتراضوا 

د. خالود جموال، مرجوع سوابق،  عمول بهوا(.غير قابل إلثبات العكوس )كخطوأ السوائق أثنواء قيوادة سويارة مخدوموه أو الجهوة الحكوميوة التوي ي

 .342، 342ص
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 نيالثا طلبالم

 االعتداء على ممتلكات األجانبالضرر في 

 وكـالسلوالخطأ )ب علـى ـترتت تيـالالمدنية، وهو يتمثل في النتيجة  المسؤوليةهو الركن األهم لقيام  (1) ررـالض ريب أن ال

المدنية في بعض تطبيقاتها الخاصة رغم انتفاء ركون الخطوأ، فهوي ال تقووم  المسؤوليةفإذا كان من المتصور أن تقوم ، اإلجرامي(

بودون تووافر  العتوداء علوى ممتلكوات األجانوبالناشئة عن االمدنية  المسؤوليةيستحيل قيام  من ثّم، و(2) إال في حالة وجود الضرر

فوي حقوه، إنموا يجوب أن يتولود  المسوؤوليةركن الضرر، حتى وإن توافر ركن الخطأ، فليس كل خطأ يصودر عون الشوخص يرتوب 

  :(4) اآلتيتين صورتينالويتخذ الضرر إحدى  .(3)عنه ضرر بشخص معين، وإال انتفت مسئوليته لتخلف ركن الضرر

 .(5) الماليةالذي يصيب الشخص في ذمته  ماديالضرر تتمثل في ال ،األولىالصورة 

                                                 
يلحق نفس الشخص أو ماله أو مصلحة مشروعة له، بدون وجوه حوق" أو"هوو كول موا يصويب الشوخص فوى  الذيويقصد بالضرر "األذى (  1)

 . 322حق من حقوقه أو فى مصلحة مشروعة له" د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص 
الطبعوة األولوى،  األردن،ظريوة العاموة لاللتزاموات، مصوادر االلتوزام، الودار العلميوة الدوليوة للنشور والتوزيوع بعموان، د. أمجد منصوور، الن(  2)

 . 720ص  ،7330
المدنية إذا كانت الجريمة من جرائم الخطر حيث ينعدم فيهوا الضورر  المسؤولية. وعلى ذلك تستبعـد 092د. خالد جمال، مرجع سابق، ص(  3)

الشروع ضرر، كإتال  أمـوال أو إيذاء. وإن كان القضاء المصري قد قبل دعووى  علىلشروع في كافة الجرائم إال إذا ترتب مثال ذلك، ا

، د. عبود الوهواب البطوراوي، مرجوع 0947موايو  2ما أصاب الشخص من فزع وترويع. نقض  علىتعويض عن الشروع في قتل مستندا 

 . 72، 72سابق، ص 
من  0األحكام التي تضمنت صورتي الضرر )الضرر المادي واألدبي معاً( ومن ذلك حكم محكمة التمييز البحرينية رقم وهناك العديد من (  4)

والذي جاء فيه أنوه " البوين مون مودونات الحكوم االبتودائى  37/0990/ 72تاريخ الجلسة   3مكتب فني  0997سنة قضائية  29الطعن رقم 

ضده األول بما أصابه من أضرار أدبيه تمثلت فيما عاناه من ألوم وقلوق بسوبب إصوابته فضوال عون  أنه قدر التعويض المحكوم به للمطعون

إحساسه المستمر بالعجز وكذلك األضرار المادية التى تمثلت فى اإلصابة التى لحقت ببدنه وما تكبوده مون مصواريف فوى العوالج سوبق أن 

ده األول ومون بينهوا اإليصواالت المتضومنة سوداده مبوالغ علوى عالجوه مون أوضحها الحكم عند سرده للمسوتندات التوى قودمها المطعوون ضو

 0990سنة قضائية  40إصابته فإنه يكون قد بين عناصر الضرر الذى قضى بالتعويض من أجله". ومن ذلك أيضا حكمها في الطعن رقم 

دار الضورر المباشور الوذى أحدثوه الخطوأ ، والوذي تضومن اآلتوي "التعوويض عموموا يقودر بمقو39/0990/ 09تاريخ الجلسوة   3مكتب فني 

ويسووتوى فووى ذلووك الضوورر المووادى والضوورر األدبووى علووى أن يراعووى القاضووى فووى تقوودير التعووويض الظوورو  المالبسووة للمضوورور دون 

تخصيص معايير معينة للتقدير عن الضرر األدبى وهذا التقدير هو من المسوائل الموضووعية التوى يسوتقل بهوا قاضوى الموضووع ومون ثوم 

فإنه ال تثريب على الحكم المطعون فيه إن خفض مبلغ التعويض المحكووم بوه للقاصورين اللوذين جواوزا سون التمييوز بقليول فوى القودر الوذى 

 ارتاه مناسبا لجبر الضرر األدبى الذى لحق بهما".
فوي حمايوة كيانوه الموادي أو بوأي مون حيث يقصد بالضرر المادي ذلك الضرر الذي يصيب اإلنسان في ذمته الماليوة بسوبب المسواس بحقوه  ( 5)

حقوقه المالية أو بمصلحة مالية مشروعة له. فهو يتمثل في خسارة مادية لحقت بالمضرور أو كسب مالي فاته، والضرر المادي قد يكوون 

حيوث تلحوق اإلنسوان وليد اعتداء يقع على حق اإلنسان في حماية كيانه المادي كحقه في الحياة أو حقه فوي سوالمة جسومه أو أحود أجزائوه، 

خسارة مالية نتيجوة لمثول هوذا االعتوداء تتمثول فوي مصواريف الموداواة والعوالج أو موا يفوتوه مون كسوب موادي بسوبب اإلصوابة الناشوئة عون 

االعتداء. أو ما يصيب أسرته من خسارة مادية لفقد العائل الوحيد لهم. وقود يتحقوق الضورر الموادي مون جوراء االعتوداء علوى أي حوق مون 

قوق المالية للمرء، سواء أكان هذا الحق المعتدى عليه حقا عينيوا كحوق الملكيوة موثال، كوأن يقووم أحود المرشوحين يحورق أو اتوال  مواال الح

مملوكا لمرشح آخور منوافس لوه، أم كوان حقوا شخصويا، كتحوريض عامول لودى أحود المرشوحين علوى إفشواء أسورار عملوه )حيوث يمثول هوذا 

خصووي لوورب العموول فووي مواجهووة العاموول بعوودم إفشوواء أسوورار عملووه(. قريووب موون ذلووك، د. عبوود الوورزاق التحووريض اعتووداء علووى الحووق الش

. د. 092. خالود جموال، مرجوع سوابق، ص233، ص 499. د. مصوطفى الجموال، مرجوع سوابق، ص 204السنهوري، مرجع سوابق، ص 

  -ق 49لسوونة  0773الطعوون رقووم  -دنيووة الوودائرة الم-. وفووي ذلووك قضووت محكمووة الوونقض المصوورية722أمجوود منصووور، مرجووع سووابق، ص 

 المسووؤوليةبووأن " ... المقوورر فووى قضوواء هووذه المحكمووة أن الضوورر المووادى الووذى يجوووز التعووويض عنووه وفقوواً ألحكووام  00/03/0990جلسووة

ل بحوق التقصيرية ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية؛ وإنما أيضاً الضرر الماس بحقه فوى سوالمة جسومه وهوو يتحقوق إموا بواإلخال

ثابت للمضرور يكفله القانون أو اإلخالل بمصلحة مالية لوه، وال ريوب أن حوق اإلنسوان فوى سوالمة جسوده يعود مون الحقووق التوى كفلهوا لوه 
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ويشووترط  يمكوون تعووويض المضوورور بشووأنهما. لتووا الصووورتينك، وفووي (1) األدبوويضوورر ال تتمثوول فوويفالصووورة الثانيووة أمووا 

  -اآلتية: الشروط  للتعويض عن الضرر

، ومون (3) المسوتقبلأو مؤكود الحودو  فوي يجب أن يكون الضرر قود حود  فعوالً  :(2) محققاً ق األول: أن يكون الضرر الشر

فيصواب األجنبوي ، أجنبوي واتوال  موال مملوكوا لوهباالعتوداء علوى  أحود األشوخاصالضرر الحوال أو المحقوق الوقووع، قيوام أمثلة 

 انفاقات العالج، وقيمة المال الذي تم اتالفه. بضرر فعلي، يتمثل في

ن الضورر المحتمول ضورر غيور موجوود، ومون ثّوم فوال حيوث إ ،(4) االحتمواليذلك ال يجوز التعوويض عون الضورر ل اً خالفو

باالعتوداء  أحود األشوخاصفموثالً قيوام  .(5) يحود الغيب قد يحد  وقود ال  إذ هو ال يزال في علم للتعويض،يتصور أن يكون محالً 

داخول الدولوة، فأصوابه باصوابات تمنعوه مون االشوتراك فوي  كان سيشارك به في أحد المسوابقات، األجانبحد أل على فرس مملوك

فووي  تهفرصووعوون فوووات  األضوورار التووي أصووابت الفوورس، وكووذلك التعووويضطلووب التعووويض عوون  ذا األجنبوويلهوو المسووابقة، جوواز

 ر فعلي،كضر األشتراك في المسابقة

                                                                                                                                                                    
القانون وجرم التعدى عليها، ومن ثوم فوإن المسواس بالجسود أو إصوابة الجسوم بوأى أذى آخور مون شوأنه اإلخوالل بهوذا الحوق يتحقوق بوه قيوام 

 .320ى ... " مشار إليه لدى د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، هامش ص الضرر الماد
يقصد بالضرر األدبي ذلك الضرر الذي ال يمس المال، وإنموا يصويب مصولحة غيور ماليوة. فهوو يصويب الشوخص فوي ذمتوه األدبيوة نتيجوة  ( 1)

. 333د. خالود جموال، مرجوع سوابق، ص .270ص المساس بكرامته أو أحاسيسه أو مشاعره. د. عبد الورزاق السونهوري، مرجوع سوابق، 

 .729 سابق، صويعد ضرراً أدبياً المساس بالمعتقدات الدينية. د. أمجد منصور، مرجع 
والضرر المحقق هو الذي يكون قد وقع فعالً )الضرر الحال( أو سيقع فى المستقبل حتماً )ضرر المستقبل(. د. عبد الحميد عثمان، مرجوع  ( 2)

 .323 سابق، ص
وهو ما قررته محكمة التمييز البحرينية بقولها أنه "الضرر الذي يقضي بوالتعويض عنوه هوو الضورر المحقوق الوقووع سوواء وقوع فعوال أو  ( 3)

فوإذا تكشوفت  تقوديره،أموا الضورر المسوتقبل الوذي لوم يكون متوقعوا وقوت الحكوم بوالتعويض فوال يودخل فوي حسواب القاضوي عنود  حتما،سيقع 

تفاقم فيه يجوز للمضرور المطالبة في دعوي جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر وال يمنع من ذلك قووة الشوئ الظرو  بعد ذلك عن 

 0990سونة قضوائية  032مون الطعون رقوم  0...". الفقورة رقوم  فيوه،المقضي الن الضرر الجديد لم يسبق أن حكم بتعويض عنوه أو قضوي 

 .23، ص37/0993/ 00الجلسة  تاريخ 4مكتب فني 
نووفمبر  09نقوض مصوري  أبووهم.ال يجوز مثالً تعويض اإلخوة الصغار في جريمة قتل شقيقهم األكبر بدعوى أنه كان سيعولهم إذا موات  ( 4)

يودور تحققوه  الوذيوما بعدها. ويقصد بالضرر االحتمالي ذلك الضرر أو األذى  00، د. عبد الوهاب البطراوي، مرجع سابق، ص 0903

 . 324 سابق، صد. عبد الحميد عثمان، مرجع بين الشك واالحتمال. 

يستوي في عدم جواز التعويض عن الضرر االحتمالي أن يكون الضرر المراد التعويض عنه مادياً أو أدبيا، وهو ما قضت به محكمة التمييز 

الضرر ما قد يصيب االبن البحرينية بقولها "الضرر األدبى الموجب للتعويض يجب أن يكون ضررا محققا غير احتمالى ومن صور هذا 

فى شعوره وعاطفته ويدخل إلى قلبه الغم واألسى والحزن نتيجة إصابة والده وما قد يتخلف عنهوا مون عجوز جسودى والزم هوذا أن يكوون 

المضرور المستحق لهذا التعويض موجودا وقت تحقق الضرر، وأن يكون فوى سون يسوتطيع أن يودرك موا حولوه مون األحودا  وأن تنتواب 

ه اللوعة واألسى على ما صار إليه حال المصاب من جراء إصابته، فإذا اتخذ الحكم المطعون فيوه سون التمييوز معيوارا لتحقوق هوذا مشاعر

اإلدراك وخلص إلى عدم استحقاق من لم يكن قد بلغ السن من أبناء المصاب القصر ومن لم يكون قد ولد منهم بعد للتعوويض المطالوب بوه 

، ص 39/0990/ 09الجلسوة  تواريخ 3مكتب فنوي  0990سنة قضائية  40من الطعن رقم  7الصواب". الفقرة رقم فإنه ال يكون قد جانب 

722.  
وهو ما يميزه عن الضرر المؤكد أي الضرر الفعلي، ولتوضيح ذلك لنفتورض موثالً أن طبيبواً قود أخطوأ أثنواء إجرائوه عمليوة جراحيوة خطوأ  ( 5)

ض،  كما لو كانت العملية تتعلق بالمخ فأصويب الموريض بوالعمى كضورر فعلوى ويحتمول أن يصواب تولدت عنه نتائج ملموسة بجسم المري

بشلل نصفي من جراء خطأ الطبيب، ففي هذه الحالوة ال يمكون تعويضوه عون الشولل المحتمول إصابتوـه بوه فوي المسوتقبل ، ويكتفوي القاضوي 

الطبيب مريضته الحامل دواء معينا على سبيل الخطأ ، فتحد  لها  بتعويضه عن الضرر الفعلي الذي أصابه ، ومثال ذلك أيضا أن يعطي

أضرار فعلية في بعض أجزاء جسمها كحساسية مثالً ، كما يحتمل أن يصيب الجنين ببعض التشوهات مثالً. د. خالد جمال، مرجع سابق، 

اضها. د. أمحد منصور، مرجع سوابق، ص . ومن أمثلة ذلك أيضا تعرض امرأة حامل لالعتداء وإصابتها بنزيف مع احتمال إجه722ص

722. 
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نه لويس مون المؤكود فوي إحيث  ،(1) اً احتمالي اً ( لكونها ضررالفوز بالمسابقةز له طلب التعويض عن الفرصة ذاتها )وولكنه ال يج 

 ال يحد ، عد أمراً محتمال قد يحد  وقديُ  فوزه، فأم ال لمسابقةفي ا كسبكان سي األجنبيهذا هذه الحالة أن 

فوي المواعيود القانونيوة،  المشواركة فوي المسوابقةحرمانوه مون و ،أصوابةلألجنبوي هوو أما الضرر المؤكد الذي حود  بالفعول  

، األمور الوذي يوجوـب علوى القاضوي بالمسوابقةمسوتقال ومغوايرا عون الضورر المحتمول المتمثول فوي عودم الفووز  اوالذي يعد ضورر

 .(2)يه فقطتعويض المضرور عن تفويت الفرصة عل

 اً:الضرر مباشرأن يكون الشرق الثاني: 

الضرر بحيث يقـال لوال هذا السلوك ما كان هذا الضرر، أو بتعبير آخر  للخطأ يُعد نتيجة مباشرة الذيالضرر المباشر هو 

 يسوتوي ،ضورر غيور مباشورإذا كان العن الجريمة االنتخابية  المدنية المسؤوليةتقام عالقة سببية، ومن ثم ال الذي يرتبط بالخطأ ب

يشوترط العتبوار الضورر ضورراً مباشوراً موجبواً للتعوويض، أن يكوون و هوذاأو غيور متوقوع.  (3) متوقعواً أن يكون الضورر  في ذلك

الضورر غيور  خوال  ذلوك يُعودب معقوـول،، وأال يكوون فوى اسوـتطاعة المضورور تفاديوه ببوذل جهود (4) الضوارنتيجة طبيعيوة للفعول 

ولكوـن كوان فوى إمكوان المودعى )المضورور( تفاديوه ببوذل جهود  ،يكون نتيجوة طبيعيوة للفعول الضوار أو كوان كذلوـك إذا لم (5) مباشر

  .(6) بالتعويضوهذا النوع من األضرار ال يدخل فى التزام المدعى عليه  معقـول.

                                                 
وللتمييز بين تفويت الفرصة كضرر محقق والفرصة ذاتها كضرر إحتمالي، قضت محكمة الونقض المصورية بأنوه"من المقورر فوي قضواء  ( 1)

لكسوب الفائوت موا كوان وال يمنوع القوانون مون أن يحسوب فوي ا محقوق،فوإن تفويتهوا أمور  محوتمالً،هذه المحكموة أنوه إذا كانوت الفرصوة أموراً 

مادام لهذا األمل أسباب معقولة . وإذا كان الحكم المطعون فيه قود ذهوب إلوى وصوف تفويوت  كسب،المضرور يأمل في الحصول عليه من 

 الفرصة على الطاعنين في رعاية ابنهما لهما في شيخوختهما بأنها احتمال، فخلط بذلك بين الرعاية المرجووة مون االبون ألبويوه وهوي أمور

احتمالي ، وبين األمل في هذه الرعاية وهي أمر محقق، ولما كان الثابت من أوراق أن الطاعن األول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أُحيل إلى 

 المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقد ابنه الذي كان طالبا في الثانوية العامة وبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ، األمر الوذي يبعوث علوى

ل عند أبويه في أن يستظال برعايته ، وإذ افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضوياع أملهموا فوإن الحكوم المطعوون إذ اسوتبعد هوذا العنصور عنود األم

ق.مشوار إليوه لودى د. خالود جموال، 34س، 22-طعون 0929موايو سونة  02نقص مودني مصوري  تقدير التعويض يكون قد خالف القانون".

 .729، ص722مرجع سابق، ص
حيث إن تفويت الفرصة يُعد ضرراً محققاً أما موضوع الفرصة ذاته فيعد ضرراً احتمالياً، لذا فإن التعويض يكون عون تفويوت الفرصوة ال  ( 2)

 .722عن الفرصة ذاتها. قريب من ذلك، د. أمجد منصور، مرجع سابق، ص 
مداه وقوت ارتكواب السولوك الخواطئ )الفعول الضوار(. وقود  يقصد بالضرر المتوقع هو ذلك الضرر الذي كان في مقدور الشخص أن يتوقع ( 3)

مون قوانون العقوود فوإن مون أخول بعقود يلوزم  90عرفته محكمة التمييز البحرينية في أحد أحكامها بأنه " وفقا لنص الفقرة األولى من الموادة 

يتوقعوه الشوخص المعتواد  الوذيالمتوقوع هوو يمكن توقعه وقت التعاقد وهذا الضورر  والذيلحق به  الذيبتعويض المتعاقد معه عن الضرر 

فى مثل الظرو  الخارجية التى وجد فيها المتعاقد المخل بالعقد وقت إجرائه فهو يقاس بمعيار موضوعى ال معيار شخصى". الفقرة رقم 

 .023رقم صفحة  - 70/00/0990الجلسة  تاريخ 3مكتب فني  0990سنة قضائية  20من الطعن رقم  7
ضت محكمة التمييز البحرينية بأنه "المدين بالتعويض عامه ال يسأل إال عن الضرر الذي نشأ مباشره عن خطئه وهو ال يكوون وفي ذلك ق ( 4)

مكتوب  0990سونة قضوائية  39مون الطعون رقوم  3كذلك إال إذا كان نتيجه ضروريه محققه للواقعه التى لحقها وصف الخطأ". الفقرة رقم 

، 39/0990/ 09الجلسووة  توواريخ 3مكتووب فنووي  0990سوونة قضووائية  40رقووم  والطعوون. 722، ص 02/00/0990الجلسووة  توواريخ 7فنووي 

 .722ص
 -لوذلك  -هوم  الوذيومن أمثلة ذلك حكم القضاء بعدم قبوول دعووى التعوويض عون أضورار حودثت مون الجواني داخول مسوكن المجنوي عليوه    (5)

الجريمة مع افتراض  علىالذي استخدمه الجاني في القتل، ألنها سابقة ، وال عن واقعة بيع السم 0920يونيو  02نقض  .بضربه وإخراجه

الجريمة، وهو ما أخذ به القضاء في واقعة  علىأن البائع حسن النية وإال كان مسئوال، وال عن واقعة شراء األموال المسروقة ألنها الحقة 

 .72، ص 0طراوي، مرجع سابق، هامش، مشار إليهم، د. عبد الوهاب الب0933مايو  77نقض  .شراء موتور مسروق
وقد عرضت على المحاكم الفرنسية قضية تتضمن الضرر المباشر والضرر غير المباشر، ملخصها أن أحود الموزارعين قوام بشوراء بقورة  ( 6)

قال الوباء إليهوا، ( وهو ال يعلم بذلك، وعندما أودعها حظيرته نفقت )ماتت( هذه البقرة وأبقاره األخرى النتمعديموبوءة )مصابة بمرض 

ولم يتمكن من زراعة أرضه التى كان يستخدم هذه األبقار فى أعمال الزراعة، ولم يتمكن من الوفاء بديونه نتيجة لذلك، وترتب على ذلوك 
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فترتوب علوى ذلوك توقفوه  مملوكوة ألجنبوي بقصود اإلضورار بوه،لتصنيع المنسووجات فمثالً إذا قام أحد األشخاص باتال  آلة 

، ومن ثّم لم يستطع تنفيذ التزاماته قبل اآلخرين، فتم إشهار إفالسه، ففي هذا المثال ال يتم التعوويض إال عن العمل فترة من الزمن

عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، وتشمل التعويض عن تلف اآللة وعن توقفه عون العمول، أموا اإلضورار اآلخورى فوال 

 التعويض عنها، ألنها أضرار غير مباشرة.يتم 

 

 ثالثالمبحث ال

 المدنية عن االعتداء على ممتلكات األجانب المسؤوليةجزاء 

 (التعويض)

وسويلة للوصوول إلوى  يإنموا هو ،ليست هى غايوة المضورور االعتداء على ممتلكات األجانبعن  المسؤوليةال ريب أن قيام 

وأقوام  ،المسوؤوليةأصوابه، فوإذا ثبتوت  الوذيعنوه بتعوويض المضورور عون الضورر  لمسؤولاإلزام  وهي ،غايته المنشودة من ذلك

  لحق به أضحى له الحق فى التعويض. الذيالمضرور الدليل على مسئولية المدعى عليه عن الضرر 

أن ذلك ال يحوـول إال  ،التقصيرية أن يكون تعويضاً نقدياً  المسؤوليةوالغالب في التعويض الذي يحكم به القاضي عند ثبوت 

، سواء تمثل ذلك في التنفيذ العيني الوذي توزول بوه آثوار الضورر بإعوادة الحالوة إلوى موا (1) العينيدون القـاضي والحكم بالتعويض 

 .(2) نقديأو في صورة تعويض المضرور تعويضا آخر غير  ،كانت عليه قبل ارتكاب الفعل الضار متي كان ذلك ممكنا

 .، وذلك بإيجازوتقادم الحق في المطالبة بهالتعويض، فيما يلي صور  ونستعرض

سبق وأن أشرنا إلى أن التعويض قد يكون نقديا، وقد يكوون عينيواً، وهوو موا نستعرضوه بإيجواز فيموا صور التعويض:  أوالً:

 -يلي: 

ل التعووويض التقصوويرية شووك المسووؤوليةعووادة مووا يتخووذ التعووويض الووذي يحكووم بووه القاضووي فووي إطووار  التعااويض النقاادي: –أ 

 ،من المال لجبر الضرر الذي أصابه من جراء الفعل الضار النقدي، أي في صور إعطاء المضرور مبلغاً 

                                                                                                                                                                    
بة لبوائع وباستعراض األضرار المتعاقبة )المتسلسلة( على أثر وقوع الفعل الضار قضت المحكمة بأن نفقـان األبقار بالنسو إعساره.إعالن 

يعد ضرراً مباشراً. أما األضرار األخرى فال تعد كذلك، إما ألنها ليست نتيجة طبيعيوة للفعول الضوار وإموا ألنوه  الذيالبقرة الموبـوءة، هو 

ها ومن ثم فإن مثل هذه األضرار ال تدخل فى التزام المدعى عليه بالتعويض ألن معقول.كان فى إمكان المضرور توقى تسلسلها ببذل جهد 

 .402، ص402تعد أضراراً غير مباشرة. انظر تفصيالً، د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص 
ويملك القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض الجابر للضرر، وهو ما أكدت عليه محكموة التمييوز البحرينيوة بقولهوا " إن تقودير  ( 1)

موضوع ما دام ال يوجد فى العقد أو فى القانون نص يلزمهوا باتبواع معوايير معينوه فوى التعويض الجابر للضرر هو من إطالقات محكمة ال

الظرو  والمالبسات فى الدعوى وحسبها أن تبين فى حكمها عناصر الضرر المسوتوجب لوه".  بكافةفى ذلك  تستهديخصوصه ولها أن 

. وهو ال يخضع في ذلك لرقابة 702، ص33/03/0997ة الجلس تاريخ 0مكتب فني  0997سنة قضائية  30من الطعن رقم  0الفقرة رقم 

 تكفيمحكمة التمييز، وهو ما قررته محكمة التمييز البحرينية في ذات الحكم بقولها "لما كان الحكم المطعون فيه قد أوضح بأسباب سائغه 

شوابها مون مالبسوات فوإن مجادلوة لحمله عناصر الضرر التى لحقت بالمضرور وقدر التعويض المحكوم به بالنظر لظرو  الودعوى وموا 

الطاعن فى هذا الخصوص ال تعودو أن تكوون مجادلوة موضووعية فوى سولطة المحكموة فوى تقودير التعوويض مموا ال يخضوع لرقابوة محكموة 

، 37/0990/ 32الجلسوة  تواريخ 3مكتب فنوي  0997سنة قضائية  22التمييز". وأكدت عليه في العديد من األحكام ومن ذلك، الطعن رقم 

 .023، ص 70/00/0990الجلسة  تاريخ 3مكتب فني  0990سنة قضائية  20. والطعن رقم 43ص
" أ  -أنوه: من التقنين المدني بقولوه  022. وهو ما قرره المشرع البحريني في المادة 392انظر تفصيالً، د. خالد جمال، مرجع سابق، ص  ( 2)

يقودر القاضوي التعوويض  -العمول غيور المشوروع، توولى القاضوي تحديوده"."بإذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضورر النواجم عون  -

، أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخور  وبناء على طلب المضرور الحال،تبعا لظرو   للقاضي،ويجوز  -بالنقد"."ج

 على سبيل التعويض".
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يرى القاضي بناء على طلب المضرور إلزام المسئول بدفع  وقد ،إلى المضرور دفعة واحدة اء هذا التعويضأدب كموقد يح 

صورة إيراد مرتب مدى حياة المضرور )كما لو ترتب على الفعول الضوار التعويض على دفعات أو أقساط، أو أن يدفعه إليه في 

فيكوون مون  ،مؤقتواً  ر عجوزاً كموا لوو ترتوب علوى الفعول الضوامعينوة، ( أو خالل مدة زمنية دائماً  عجز المضرور عن العمل عجزاً 

، لقودرة علوى معواودة العمولاسوتعادة االتعويض في صورة إيراد مرتب خوالل مودة هوذا العجوز لحوين  األفضل للمضرور أن يكون

لضومان إدائوه لهوذا التعوويض فوي مواعيوده إن رأي  بتقوديم توأمين كوا ٍ  أن يحكوم بوإلزام المسوئول للقاضويفي هوذه الحالوة يجووز و

 .(1)مبررا لذلك

ذلك التعويض غير النقودي الوذي يسوتهد  جبور ضورر المضورور بإعوادة ويقصد بالتعويض العيني : التعويض العيني -ب 

التعوويض شوكل هوذا فقود يتخوذ  ،إلى ما كانت عليه  قبل ارتكاب الفعل الضار أو بإزالة آثار الضرر بإجراء آخر غير نقدي الحالة

مغتصوب كموا فوي حالوة قيوام  ،(2)المسوئول بإعوادة الحالوة إلوى موا كانوت عليوه قبول ارتكواب الفعول الضوار كوأن يلتوزمالتنفيذ العينوي 

وإلزام الجار بهدم البناء الوذي شويده بردها إليه،  –الحاالت التي يسمح فيها القانون بالتملك في  –مملوكة ألحد األجانب الاألرض 

وإلزام من قام بإحدا  تلفيات فى شئ  يمكن إصوالحه )كالسويارة موثالً( مملوكوة ألجنبوي، بدون وجه حق، األجنبي في ملك جاره 

مرتكب الفعل تأمر المحكمة بإلزامها في مثل هذه الحاالت ، فزمة(بإعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل )إجراء اإلصالحات الال

 .(3) ممكناأن يكون التنفيذ ال يزال  العيني مكان اللجوء إلى التعويضعلى أنه يشترط إل .الضار بإعادة الحال إلى ما كان عليه

بإذاعة  األشخاصكما لو قام أحد ، ررار الضثآ زالةإلوقد يتخذ التعويض العيني شكل األمر بمباشرة اإلجراء المناسب هذا 

أو قذفه بألفاظ أو عبارات تمس شرفه وعرضوه، فويحكم  ، أو أن يقوم بسبهشخص أجنبي أضرت بسمعتهبيانات كاذبة بخصوص 

بالصحف على نفقته لرد اعتبار المضورور والتخفيوف مون وطوأة  المسؤولالقاضي بتعويضه من خالل نشر الحكم الصادر بإدانة 

 .نفسه وكرامته الضرر على

 تقادم الحق في التعويض:اً: ثاني

مدني  027وذلك بمقتضى نص المادة  ،التعويضتقادم الحق في  ي مدةمصرت القواعد العامة في القانون المدني اللقد حدد

 الوذيتسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غيور المشوروع بانقضواء ثوال  سونوات مون اليووم  -0" والتي جاء فيها أنه

بإنقضاء خمس عشرة سنة مون يووم  حال،علم فيه المضرور بحدو  الفور وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل 

ن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لوم تسوقط بعود انقضواء على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة ع -7 .وقوع العمل غير المشروع

 .(4) " المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض ال تسقط اال بسقوط الدعوى الجنائية

                                                 
"  -أنوه: مون التقنوين المودني بقولوه  029هو ما قرره المشرع البحريني في المادة . و392انظر تفصيالً، د. خالد جمال، مرجع سابق، ص  ( 1)

ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام  الحياة،أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى  أقساط،يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على 

  إن كان له مقتضى". كا ،المدين بتقديم تأمين 
 .472د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص .392ال، مرجع سابق، ص د. خالد جم ( 2)
 . 399، ص392د. خالد جمال، مرجع سابق، ص  ( 3)
مودني  023وفي هذا السياق حددت القواعد العامة في القانون المدني البحريني مدة تقادم الحق في التعوويض، وذلوك بمقتضوى نوص الموادة  ( 4)

عن العمل غير المشروع بمضي ثال  سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنوه،  المسؤوليةسمع دعوى ال ت -والتي جاء فيها أنه "أ

عون العمول غيور  المسوؤوليةعلوى أنوه إذا كانوت دعووى  -أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أوالً. ب

ت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة المشروع ناشئة عن جريمة، فإنه ال يمتنع سماعها ما بقي

 قد انقضت ". 
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 -اآلتي:  ويستفاد مما سبق

بخصووص  ةعاموالم احكوقد أخضع تقادم الحوق فوي التعوويض عون األضورار التوي تحود  لألجنبوي لأل مصريالمشرع ال إن

 :حالتينبين  افيهميز حيث تقادم الحق في التعويض، 

وفوي هوذه الحالوة ال تسومع الودعوى  ،عنوه المسوؤولبحدو  الضرر وبشخص  (المضروراألجنبي )علم  منهما حالة ىاألول

  .العلم بعد مرور ثال  سنوات من تاريخ

بمضوي خموس عنه وهنا ال تسومع الودعوى  المسؤولخص تمثل في حالة عدم العلم بحدو  الضرر وبشتف ةالثاني الحالةأما 

  ،عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع

بين الدعوى المدنية )دعووى التعوويض( والودعوى الجنائيوة، وذلوك إذا كانوت دعووى التعوويض  مصريكما ربط المشرع ال

للمسوئولية المدنيوة بالودعوى الجنائيوة، فوإذا كانوت  ، ففوي هوذه الحالوة تورتبط دعووى التعوويض اسوتناداً (1) جنائيوةناشئة عون جريموة 

 األخيرة لم تسقط بعد انقضاء المواعيد سالفة الذكر، فإن دعوى التعويض تظل قائمة إلى حين سقوط الدعوى الجنائية.

 

 الخاتمة

على ممتلكات للمسئولية المدنية عن االعتداء على هدى ما تقدم، وبعد أن حاولنا استظهار جوانب التنظيم القانوني 

 :تائج هيأبرز وأهم النتائج التي توصلنا إليها، والتي تبدو أكثر داللة من غيرها، وهذه الن علىأن نلقي الضوء ، نود األجانب

 النتائج:اوالً: 

إن إزدهار التجارة ونموها، وأدائها الدور المنوط منها في تقدم الدولة، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الممتلكات  - 0

كان من الضروري  لذا ،المستثمرة في األراضي األجنبية ضد المخاطر غير التجارية مثل التمييز والمصادرة واالعتداء عليها

إقرار بعض المبادئ التي تحمي حقوق الملكية المكتسبة لألجانب، أهمها مبدأ "مسئولية الدول عن األضرار التي تصيب 

 األجانب". 

ب ال يقتصر على الدولة ممثلة في الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وإنما يمتد ن حماية ممتلكات األجانإ - 7

أيضا واجب الحماية على تلك الممتلكات إلى القاطنين على أقليم هذه الدولة، فأي اعتداء على هذه الممتلكات يؤدي إلى اإلضرار 

تدي ليس فقط عن األضرار التي وقعت لألجانب وإنما عن األضرار المدنية في حق المع المسؤوليةباقتصاد الدولة، ومن ثّم قيام 

 التي تصيب المجتمع من جراء هذا االعتداء.

المساس بمبدأ التعايش السلمي وحقوق من شأنه  –أيا كان شخص المعتدي  –على ممتلكات األجانب التعدي  إن - 3

 القانونية واالجتماعية. وحريات األشخاص، األمر الذي يلزم مواجهته بكل السبل والوسائل

، المسؤوليةتختلف بحسب نوع االعتداء على ممتلكات األجانب عن تعويض المتضرر منها،  عن فعل المسؤولية إن - 4

شخصية، ال يسأل الشخص إال إذا توافرت أركان  مسؤوليةالت فإذا كانعن فعل الغير  المسؤوليةالشخصية أم  المسؤولية

تابع له، وتوافرت أركان مسئولية التابع ) الخطأ، مرتكب  رر وعالقة السببية، أما إذا كانوهي الخطأ والض المسؤولية

 والضرر، وعالقة السببية( كمسئولية أصلية، انعقدت مسئولية المتبوع في مواجهة المضرور كمسئولية تبعية،

                                                 
كأن يكون الضرر قد نشأ عن سلوك يمثل جريمة جنائية وهو في ذات الوقوت عموال تقصويريا، ذات المعنوى د. خالود جموال، مرجوع سوابق،  ( 1)

 . 434ص 
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على التعويض الذي يجبر به ضمان وتيسير حصول المضرور  المسؤوليةوال شك أن الحكمة من إقرار هذا النوع من  

 الضرر الذي لحق به من جراء خطأ التابع، أما إذا انتفت مسئولية التابع لتخلف أحد أركانها، انتفت مسئولية المتبوع تبعا لذلك.

، جاز للمضرور مطالبة المسؤوليةكذلك الحال إذا كان مرتكب الفعل شخص خاضع للرقابة، وتوافرت في حقه أركان 

 ة مباشرة بالتعويض عن الضرر الذي وقع له من جراء فعل الشخص الخاضع للرقابة.متولي الرقاب

 :ثانيا: التوصيات

فإننا نرى ضرورة ورقيها،  الدول بالنظر إلى أهمية حماية ممتلكات األجانب في نمو اقتصاد الدول، وأثر ذلك في تقدم

المدنية عن  المسؤوليةببإيراد نصوص خاصة  مصريالوصي المشرع متلكات األجانب، ومن ثّم نموضع حماية خاصة ل

  .االعتداء على ممتلكات األجانب
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 :واألحكام القضائية القوانينرابعاً: 

 القانون المدني البحريني. - 0

 القانون المدني المصري  – 7

 أحكام محكمة التمييز البحرينية. - 0

 أحكام محكمة النقض المصرية. – 3
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 السمو بين القاعدة اإلسالمية والدستورية المشكالت والحلول

Transcendence between the Islamic and constitutional base problems and solutions 

 إكرامي بسيوني خطاب/ دكتورال

 العالي بالمعهد القانون ومدرس السعودية، العربية المملكة شقراء جامعة ،والدستوري اإلداري القانون مشارك أستاذ

مصر – اإلسكندرية مريوط كينج، اآللي للحاسب  

Email: dr.ekramykhattab82@gmail.com  

 

 صالملخ

تنتظم القاعدة اإلسالمية بمصدريها في شكل هرمي قمته القرآن الكريم وقاعدته السنة النبوية المشرفة وما يليها من 

؛ حقواعد أدنى مرتبة منها، والقواعد القانونية كذلك تتربع على قمتها القواعد الدستورية يليها القوانين العادية ثم اللوائ

 فال يجوز للقاعدة اإلسالمية أو القانونية األدنى أن تخالف األعلى منها.

دة األعلى بالنظر إلى مصدر القاع -وفي إطار التماثل المنطقي للتدرج بين القواعد اإلسالمية والقانونية بعضها البعض 

تبرز اإلشكالية الحقيقية  -ها وما تنظمه من موضوعات عامه تمنح من خاللها اإلطار الموضوعي للقاعدة األدنى من

إليجاد آلية لحسم التعارض بين القاعدة القانونية والدستورية من ناحية، وبينها وبين القاعدة اإلسالمية من ناحية أخرى، 

 فأي منهما يسمو على اآلخر؟

ر العربية ساتيويعمق التساؤل السابق ما يفرزه الواقع القانوني بصفة عامة والدستوري بصفة خاصة؛ إذ حرصت الد

في مجملها على إبراز أهمية القاعدة اإلسالمية؛ فذهبت إحداها إلى كون الشريعة اإلسالمية مصدر من مصادر التشريع، 

 وذهبت األخرى إلى كونها الحاكمة على كافة القوانين فيها. 

ين اإلسالمية في كل من النموذجوتصطدم األهمية السابقة مع التطبيق العملي؛ إذ نجد مخالفات قانونية عديدة للقاعدة 

السابقين؛ بل وإن الكثير من القواعد القانونية تظل متفقه مع الدستور رغم مخالفتها للقاعدة اإلسالمية، وهو ما يدعو 

للتساؤل حول جدوى التأكيد على أهمية القاعدة اإلسالمية دستوريًا من ناحية؟! وحسم السمو بينهما من ناحية أخرى؛ 
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دة نحتكم عند مخالفة القوانين للقواعد اإلسالمية هل للقاعدة اإلسالمية كونها تسمو على غيرها؟ أم للقاعدة فإلى أي قاع 

 الدستورية باعتبارها المصدر الرئيس واألسمى للقاعدة القانونية ذاتها؟

مية وسمو ة اإلسالوتبدو أهمية هذا العمل البحثي في استجالء حقيقة العالقة بين النصوص الدستورية وقواعد الشريع

 أحدهما على األخرى في إطار الحرص على تغليف الدساتير بطابع ديني إسالمي، 

فهل هذا الغالف اإلسالمي يعبر عن حقيقة إسالمية، أم أنه خالف لمحتوى فارغ ال وجود حقيقي له على في الواقع 

 القانوني الفعلي؟

والسعودي كمثالين على وجود مشكالت عميقه وذات أثر سلبي يعوق ولقد اختار الباحث النظام الدستوري المصري 

تطبيق القواعد اإلسالمية محاواًل وضع حلواًل عملية لها؛ متبًعا منهًجا وصفيا يقوم على تحليل ووصف النصوص 

 القانونية والشرعية اإلسالمية لفهم المقصود منها، مع اتباع المنهج المقارن كلما أتيح له فرصة لذلك.

 الحلول ،المشكالت ،السمو ،اإلسالم ،الدستور ،القانون :لكلمات المفتاحيةا

 

Transcendence between the Islamic and constitutional base problems and solutions 

Abstract 

The Islamic base is organized by its exporters in the form of the pyramid of the Holy 

Koran, the Sunna of Prophet Mohamed and the subsequent inferior rules. Legal norms are 

also topped by constitutional rules, followed by ordinary laws and regulations; The lower 

Islamic or legal rule may not conflict with the higher. 

 Within the logical symmetry of the gradient between Islamic and legal norms, each other 

- given the source of the higher rule and the general subjects that regulate it - is granted 

the substantive framework of the lower rule- The real problem arises of finding a 

mechanism to resolve the conflict between the legal and constitutional norms on the one 

hand, between them and the Islamic rule on the other, So which one of them superiority 

to other? 

The foregoing question deepens what results from legal and constitutional realities in 

general and in particular; The Arab constitutions as a whole highlighted the importance of 

Islamic rule; One went to the fact that Islamic law was a source of legislation and the other 

to the fact that it governed all its laws. 
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 The earlier importance collides with practical application; We find numerous legal 

infractions of the Islamic base in each of the former; Indeed, many legal norms remain in 

conformity with the Constitution, even though they are contrary to the Islamic rule, which 

calls into question the usefulness of emphasizing the constitutional importance of the 

Islamic rule on the one hand? resolve their superiority on the other hand; To what rule do 

we challenge the violation of Islamic norms? Or of the constitutional rule as the supreme 

and supreme source of the same legal rule? 

The importance of this research work seems to be to clarify the truth about the relationship 

between constitutional texts and Islamic Sharia norms and the name of each other in the 

context of the desire to encapsulate constitutions with an Islamic religious character. 

The scholar has chosen the Egyptian and Saudi constitutional order as examples of deep-

seated problems with a negative impact on the application of Islamic norms and attempts 

to develop practical solutions to them; Following a descriptive approach based on the 

analysis and description of Islamic legal texts and legitimacy to understand their meaning, 

the comparative approach is followed whenever it is given an opportunity to do so. 

Keywords: Law, constitution, Islam, Superiority, problems, Solutions. 

 

 Introductionالمقدمة / 

القاعدة اإلسالمية ال يماثلها أو يضاهيها تنظيم قانوني وضعي سواء من حيث اإلحكام أو الوضوح أو الفاعلية في تنظيم 

السلوك اإلنساني، ولكنها ال تجد مجالها كقاعدة تنظيمية داخل النظام القانوني المعاصر إال من خالل النص القانوني 

ا األخير يسمح لها بالنفوذ والتواجد الواقعي ضمن اإلطار التشريعي الذي الدستوري كأعلى قاعدة قانونية وضعية، فهذ

 يلتزم القاضي بتنفيذه على الوقائع والمنازعات المعروضة أمامه. 

وهذا النفاذ يطرح التساؤل حول سمو أي من القاعدتين هل القاعدة اإلسالمية أم النص الدستوري الذي سمح لها بالتواجد 

 التنظيمي كقاعدة قانونية معمول بها داخل الدولة؟ في اإلطار الواقعي 

والتساؤل السابق يتعين أن يسبقه منطقيا تساؤلين الزمين: أحدهما: ما المقصود بالقاعدة اإلسالمية هل يقصد بها كافة 

عدة ااألصول التشريعية اإلسالمية من كتاب وسنة وإجماع وقياس ...الخ، أم فقط الكتاب والسنة؟ وما المقصود بالق

 الدستورية؟ 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                      209  

               ISSN: 2706-6495 

واألخر يتمثل في تحديد مدى ونطاق السمو بين القاعدتين، هل السمو بينهما شكلي؟ أم موضوعي؟، وما هي المشكالت  

على اآلخر، وفي حال التعارض بين القاعدتين أيهما يطبق القاعدة اإلسالمية أم القاعدة  ال يهماالتي يثيرها هذا السمو 

 الدستورية؟ 

ه التساؤالت وغيرها من التساؤالت األخرى المرتبطة بها، قسم الباحث هذه الورقة البحثين إلى مبحثين ولإلجابة عن هذ

 أساسيين: يتحدث في أولهما عن: جوهر إشكالية السمو بين القاعدة اإلسالمية والقاعدة الدستورية، 

 

ي من النظام الدستوري السعودي والمصرواآلخر: الحلول القانونية لحسم إشكالية تنازع السمو بين القاعدتين في كل 

 على النحو اآلتي: 

 المبحث األول

 جوهر إشكالية السمو بين القاعدة اإلسالمية والدستورية

 المطلب األول

 تحديد المصطلحات

الحديث عن إشكالية التنازع حول السمو بين القاعدة اإلسالمية والدستورية يتعين كمقدمة منطقية له أن نجيب عن عدة 

 تساؤالت لعل أهمها ما المقصود بكل منهما في كل من النظام الدستوري المصري والسعودي؟

استخدام مصطلح الدستور السعودي كمصطلح قانوني يحتاج إلى إيضاح فكلمة دستور ال تحوز القبول بمعناها القانوني 

مصطلح القوانين بصفة عامة  المعروف كأعلى قاعدة قانونية موجودة في البالد، ويدل على ذلك االستعاضة عن

بمصطلح " األنظمة "، ورغم معارضتي الستخدام مصطلح النظام كبديل عن مصطلح القانون، إال ان هذا الجدل 

 سيخرج بنا بعيدا عن اإلطار الذي رسمه الباحث للحديث عن موضوع التنازع بين القاعدتين اإلسالمية والدستورية.

عودي هنا كمصطلح واقعي يعبر عن جوهر القواعد القانونية األساسية في المملكة، ولعلنا نستخدم مصطلح الدستور الس

ال تجمعها وثيقة قانونية واحدة بل تشمل خمس وثائق أساسية: النظام األساسي للحكم، ونظام  –فيما أرى  -وهي قواعد 

الدستور السعودي يختلف عن مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، ونظام هيئة البيعة، ومن ثم ف

الدستور المصري الذي يتكون من وثيقة واحدة تحمل مسمى قانوني واضح ومنضبط " دستور جمهورية مصر العربية 

 م".4102الحالي 

ومن المنطلق السابق يمكن تعريف الدستور السعودي بأنه: مجموعة الوثائق القانونية الخمسة التي تبين نظام الحكم 

سلطاتها المختلفة وعالقة هذه السلطات ببعضها البعض وحقوق وحريات األفراد والتزام سلطات الدولة وشكل الدولة و

 تجاههم.
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أما الدستور المصري فيقصد به: الوثيقة التي تتضمن مجموعة القواعد القانونية المنظمة لشكل الدولة وسلطاتها المختلفة  

 وحرياتهم والتزام الدولة تجاههم.وعالقة هذه السلطات ببعضها البعض وحقوق األفراد 

وإذا كان مصطلح الدستور كما سبق القول يبين القواعد العامة العليا في كل من المملكة العربية السعودية ومصر على 

 النحو السابق، فما هو المقصود بالقاعدة اإلسالمية في كل منهما؟ 

مضمونها وتأثيرها على العالقة بين القاعدة القانونية  إن تحديد المقصود بالقاعدة اإلسالمية يثير مشكلة عميقه في

 الدستورية واإلسالمية، 

وتلك المشكلة العميقة يكمن جوهرها في التوسع أو التضييق الحاصل في تبني مفهوم " القاعدة اإلسالمية " بمعنى أن 

رها وروافدها من الكتاب والسنة القاعدة اإلسالمية قد يقصد بها كمصطلح عام وشامل الشريعة اإلسالمية بكافة مصاد

واإلجماع والقياس ...الخ، وقد يقصد بها معنى أكثر تضييقا ينحصر فيما يرد في الكتاب )القرآن الكريم(، والسنة النبوية 

 الشريفة من أحكام. 

المبادئ العامة  في "وقد تأخذ القاعدة اإلسالمية مفهوًما قد يبدو واسًعا ولكنه أكثر تضييقًا من المعنين السابقين ينحصر 

 للشريعة اإلسالمية": تلك التي ال تختلف في مضمونها ومعناها مع الشرائع السماوية األخرى.

وباستطالع النصوص الدستورية السعودية نجدها تتأرجح في تبنى مفاهيم مختلفة للقاعدة اإلسالمية؛ إذ تتبنى مصطلح 

نة في أحيان أخرى، بل في نفس النص القانوني يرد المصطلحين الشريعة اإلسالمية في بعض األحيان، والكتاب والس

 مًعا.

ويؤكد النظر السابق ما نصت عليه العديد من النصوص الواردة ضمن الوثائق الدستورية األربعة في المملكة العربية 

 السعودية على النحو اآلتي: 

المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسالمية،  نصت المادة األولى من النظام األساسي للحكم في المملكة على أنه "

ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، ودستورها كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية 

 وعاصمتها مدينة الرياض ". 

المواطنون الملك على كتاب هللا تعالى، نصت المادة السادسة من النظام األساسي للحكم في المملكة على أنه " يبايع 

 وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ".

المادة السابعة من النظام األساسي للحكم " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب هللا تعالى وسنة 

 أنظمة الدولة ". رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع 

المادة الثامنة من النظام األساسي للحكم " يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى 

 والمساواة، وفق الشريعة اإلسالمية ".
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صادي القتالمادة السابعة عشرة من النظام األساسي للحكم " الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان ا 

 االجتماعي، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة اإلسالمية ".

 المادة السادسة والعشرون من النظام األساسي للحكم " تحمي الدولة حقوق اإلنسان، وفق الشريعة اإلسالمية". 

 سلطان على القضاة في قضائهم المادة " السادسة واألربعين من النظام األساسي للحكم " القضاء سلطة مستقلة، وال

 لغير سلطة الشريعة اإلسالمية ".

المادة الثامنة واألربعين من النظام األساسي للحكم " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة 

 والسنة ". اإلسالمية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب

المادة الخامسة والخمسين " يقوم الملك بسياسة األمة سياسة شرعية طبقًا ألحكام اإلسالم، ويشرف على تطبيق الشريعة 

 اإلسالمية، واألنظمة، والسياسات العامة للدولة، وحماية البالد والدفاع عنها ".

د التنظيمية بوضع األنظمة واللوائح .... وفقا لقواعالمادة السابعة والستين من النظام األساسي للحكم " تختص السلطة 

 الشريعة اإلسالمية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى".

ومما ال شك فيه أن اإلضراب الحاصل في استخدام المصطلحات السابقة للقاعدة اإلسالمية سيؤثر بال شك في إنزال 

سالمية على الوقائع والمنازعات في ظل وجود آراء فقهية مذهبية مختلفة تحكم بعض المسائل أحكام الشريعة اإل

الخالفية في الشريعة اإلسالمية وجميعها يدخل في باب االجتهاد اإلسالمي كأحد األبواب الواسعة للتشريع الذي ال 

وفق  مسألة وفقا للمذهب الشافعي وآخر يتعارض مع الكتاب والسنة، فنجد على سبيل المثال أحد القضاة قد يقضي في

 المذهب الحنبلي، وثالث وفق المذهب الحنفي، ورابع وفق المذهب المالكي.

ورغم أن المذهب الحنبلي هو الغالب في المملكة العربية السعودية إلى أن حدوث التنازع واالختالف في حل المنازعات 

ائل والتي تندرج جميعها تحت إطار الشريعة اإلسالمية، هذا فضال القضائية قد يكون أمًرأ حتميا في العديد من المس

 عن وجود األحكام الظنية الداللة في كل من الكتاب والسنة النبوية الشريفة.

من إمكانية وجود تعارض أو حتمية االختالف بين األحكام القضائية في تطبيق الشريعة  –فيما أرى  –وال يمنع 

في المملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء وفقًا لنص المادة الخامسة واألربعين من اإلسالمية اختصاص اإلفتاء 

النظام األساسي للحكم؛ لسبب منطقي وعملي وهو استحالة اإلمكانية العملية لمراجعة جميع األحكام القضائية من قبل 

رة أو القائمة للتحقق من مطابقتها للشريعة هذه الهيئة ناهيك عن قدرتها على مراجعة جميع النصوص القانونية الصاد

 اإلسالمية من عدمه.

وحال لتك اإلشكالية الكامنة في اضطراب هذا المصطلح في النصوص الدستورية السعودية، أقترح إضافة مادة إلى 

نبوية لالنظام األساسي للحكم تقرر أن المقصود بالشريعة اإلسالمية حيثما وردت " القرآن الكريم وصحيح السنة ا

 الشريفة، واجماع األمة، واجتهاد جمهور الفقهاء المسلمين غير المتعارض مع الكتاب والسنة ".
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وإذا كانت القاعدة اإلسالمية على النحو السابق في المملكة اتسمت في مجال تحديد المصطلح باإلضراب، فاألمر في  

" المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية باعتبارها النظام الدستوري المصري، قد أخذ منحى يقوم على االعتماد على 

مصدر رئيسي للتشريع "، وليست في ذاتها تشريع قائم يمكن للقاضي ان يقضي به من تلقاء نفسه، أو يستنبط منها 

 المشرع قواعده القانونية.

، وحتى 1م  0241 منذ دستور عام -ورغم أن دساتير مصر المتعاقبة أكدت على أن الدولة المصرية دينها اإلسالم 

م وفق ما نصت عليه المادة الثانية مقررة أن " اإلسالم دين الدولة واللغة العربية هي اللغة 4102الدستور الحالي 

 –إال أن المقصود بالقاعدة اإلسالمية ترك   -الرسمية ومبادئ الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع " 

ة العليا ؛ رغم ما يستوجبه المنطق القانوني السليم من ضرورة إيضاح المقصود بها في يد المحكمة الدستوري –عمًدا 

 أو تركه إلى جهة دينية إسالمية متخصصة ولتكن األزهر الشريف لتقرر ما المقصود بها. ،في صلب الدستور نفسه

ولقد تصدت المحكمة الدستورية العليا لبيان المقصود بمبادئ الشريعة اإلسالمية مقررة أن المقصود بها " األحكام 

الشرعية القطعية في ثبوتها وداللتها فهذه األحكام وحدها هي التي ال يجوز االجتهاد فيها، وهي تمثل من الشريعة 

ال تحتمل تأويال أو تبديال ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها  اإلسالمية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي

 .2تبًعا لتغير الزمان والمكان؛ إذ هي عصية على التعديل وال يجوز الخروج عليها ...." 

ورغم ان المشرع الدستوري المصري بدا واضًحا في استخدام مصطلح " مبادئ الشريعة اإلسالمية " كمصدر من 

ريع، ولم يتبنى اعتبار الشريعة كنصوص حاكمة للتشريعات القانونية في الدولة ولقواعد الحكم فيها، او مصادر التش

لتنظيم الحياة العامة والخاصة على السواء كما فعل النظام الدستوري السعودي؛ إال أن المصطلح السابق لم يحقق هذا 

ل القانوني والشعبي مثلما تعرض هذا النص الوضوح على أرض الواقع العملي فلم يتعرض نص دستوري للجدا

 الدستوري حتى وقتنا الحاضر.

وقد يرى البعض أن هذا المصطلح بما تضمنه من عبارات يضمن تطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية في النظام القانوني 

لشريعة من منه اوخصوًصا ما تتض ،المصري باعتبارها مصدرا للتشريع سواء التشريع الدستوري أو التشريع العادي

ولكن الناظر بقليل من التعمق في هذا النص يبين له أن استخدام مصطلح "  ،مبادئ عامة ال تحتمل التأويل أو التفسير

مصدر رئيسي من مصادر التشريع " يشير إلى أن المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية ليست المصدر الرئيسي الوحيد 

فاستخدام كلمة " مصدر" نكرة تدل على وجود مصادر أخرى قد تتعارض أو  ،بل تتساوى مع مصادر رئيسية أخرى

وفق هذا النص بأولوية بين تلك  –فيما أرى  –تتفق مع الشريعة اإلسالمية  ؛كما أن الشريعة اإلسالمية ال تتمتع 

 المصادر بل يقف الجميع على قدم المساواة ينتقي منها المشرع ما يشاء.

                                                           
واللغة العربية لغتها الرسمية " واستمر النص على ذلك في الدساتير على أن " دين الدولة هو اإلسالم  9191من دستور عام  941نصت م/  )1(

م الذي وضع في أعقاب الوحدة بين مصر وسوريا حيث تم حذف هذه المادة 9191دستور  ءم باستثنا9199م ، 9191م ، 9111المتعاقبة عام 

 م.9199وأعيدت مرة أخرى في ظل دستور 

 م.9111مايو  99ق . د جلسة  1لسنة  9في القضية رقم يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا  )2(
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يمنح المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية كقواعد دينية اإللزام القانوني للمشرع؛ بل بدت عبارات وهذا النص أيًضا لمن  

النص وكأنها توجه دعوه للمشرع أن يستقي منها، أو من غيرها من تشريعات، وليس أدل على ذلك من استمرار العديد 

القطعية الثبوت والداللة حتى تاريخ كتابة هذه  من التشريعات المخالفة للمبادئ العامة للشريعة اإلسالمية واألحكام

الورقة البحثية، ولم يول المشرع القانوني أو المحكمة الدستورية العليا االهتمام بتنقية تلك النصوص المخالفة للمبادئ 

 العامة الشريعة اإلسالمية من النظام القانوني المصري.

رغم كون اإلثنين  ،ا كل منهم في اتجاه متعارض مع اآلخروأرى أن النظامين الدستوريين المصري والسعودي سار

فالنظام الدستوري السعودي حرص على كون الشريعة اإلسالمية  ،مًعا من الدساتير التي تعلى من شأن الدين اإلسالمي

بوء هذه ة بتالذي سمح للشريعة اإلسالمي ،هي الحاكمة لكافة القواعد القانونية بما فيها النظام األساسي للحكم نفسه

 الذي يؤثر حتًما على اضطراب ،وهذا هو اتجاه محمود ومستحسن ولكن يعيبه االضطراب في تحديد المصطلح ،المكانة

 وهو ما اقترحت ضرورة استحداث ،أو إصدار األحكام القضائية ،التطبيق العملي في مجال تطبيق القواعد القانونية

 لمقصود بالشريعة اإلسالمية أو القاعدة اإلسالمية.مادة في النظام األساسي للحكم تبين ا

ونحى النظام الدستوري المصري اتجاها مغايرا إذ استخدم مصطلًحا يمتاز بالعمومية؛ معتبًرا أن القاعدة اإلسالمية 

سير فالتي يجوز تطبيقها إنما تنحصر في المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية، ومنح المحكمة الدستورية العليا سلطة ت

القاعدة اإلسالمية في النظام الدستوري المصري بمفهومها الحالي  منها لتفرغها من مضمونها، ولتضحى المقصود

 ،إذا تعطف المشرع القانوني دعاه إلى الحضور إلى جانب غيره من النصوص القانونية ،مجرد ضيفًا قد يبدو مرحبًا به

ا ويتركه وإن شاء لم يستدعه ابدً  ،ًحا بعباءة المخالفة الصريحة لإلسالمالتي قد يكون البعض منها متصفًا بالعداء ومتش

قابًعا بين نصوص دستورية عتيقه ال حياة فيها وال جدوى من وجودها إال ألهداف سياسية تغازل بها السلطة أهواء 

ي الخيال تراضيا فالمستضعفين من أصحاب القلوب المتيمة بحلم الحضارة اإلسالمية غير المسموح بتحقيقه إال اف

 الممزوج بنصوص قانونية شكلية مفرغة من مضمونها بعيدة عن الواقع الحقيقي التطبيقي.      

وإذا كنا قد تناولنا مصطلحا " الدستور " و"القاعدة اإلسالمية " على التفصيل السابق في النظامين الدستوريين   

عدة اإلسالمية " مصطلحان منفصالن، أو بمعنى آخر هل المصري والسعودي فهل معنى ذلك أن " الدستور " والقا

 يمكن للمصطلحين مًعا أن يندمجا ليكونا معا مصطلًحا واحدا أم ال؟ 

يرى البعض إمكانية االندماج بين المصطلحين مقررا أن دساتير الدول يمكن تصنيفها إلى دول صاحبة دساتير علمانية 

 ،الدساتير الدينية التعددية ) كندا (  ،يدة ) الواليات المتحدة األمريكية (وأخرى دينية  محا ،) مثل تركيا وفرنسا (

ويصنف الدستور المصري كونه دستور ديني ولكنه  ،إيران ( ،والدساتير الدينية الصارمة ) المملكة العربية السعودية

 ،المتعددةوال بالدساتير  ،وال هو علماني أو محايد ،يتسم بطابع خاص فال هو ديني صارم
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إذ يعد دستورا دينيا صارما ولكنه يفتقر إلى وجود مؤسسة دينية تتولى مهمة التحقق من كون القواعد القانونية متفقه   

 . 1فتلك المهمة تتوالها المحكمة الدستورية العليا المصرية ،مع الشريعة اإلسالمية من عدمه

و فالدستور كنص قانوني ما ه ،أنه ديني وآخر علماني ...الخوال أتفق مع الرأي السابق في إمكانية وصف دستور ما ب

نى طابع علماني فالدولة قد تتب ،إال انعكاس للمفاهيم والرؤى المجتمعية في جوانبها المختلفة اقتصادية وثقافية وسياسية

فكرة  بنى من خاللهكما أن والدستور قد يحتوي على نص أو أكثر يت ،كانعكاس لطبيعة المجتمع أو على العكس تماًما

 وفي الواقع العملي التطبيقي ال نجد للدين أي تواجد حقيقي على ارض الواقع.،إعالء الدين وتقديس أحكامه

خالصة القول في هذا الصدد أن لكل من القاعدة اإلسالمية والدستورية انفصالهما عن بعضهما البعض وهو انفصال 

ين كفطرة تتقبله الطبيعة اإلنسانية وترغب دائًما في التزام قواعده والسير على مع التعاون إذا ال نستطيع أن ننكر أن الد

وال ينكر عاقل فضل وأهمية القواعد اإلسالمية في تنظيم السلوك اإلنساني كهدف مشترك تسعى إلى تحقيقه كل  ،هداه

 ،ةبوجود قاعدة دستورية ديني –أرى فيما  –ومن ثم فال مجال للقول  ،من القاعدتين اإلسالمية والقانونية على السواء

 فاالختالف يظل دائًما بينهما في المصدر واإللزام والطبيعة. ،أو قاعدة دينية دستورية

ومن بين جوانب االنفصال بين القاعدة اإلسالمية والقانونية ما يمثله جانب العبادات في القاعدة القانونية، فالصوم 

ال مجال للحديث عن تنظيمها بقواعد قانونية، إال في مجال التنظيم الخارجي عن والحج، والصالة على سبيل المثال، 

 مضمونها كقواعد تعيين األئمة أو تنظيم بناء المساجد، أو تشريعات تنظيم الحج ...الخ.

ومن بين جوانب التعاون التام حاالت استنساخ النص القانوني للنص الديني والتعامل معه كقاعدة قانونية، مثل قوانين 

بوجود اندماج تام  –فيما أرى  –األحوال الشخصية من زواج وطالق ونفقه ......الخ.، وفي هذه الحالة ال يمكن القول 

ية متمتعة بقدر من الخصوصية فعلى سبيل المثال قد يطلق الرجل زوجته وإنما تظل القاعدة اإلسالم ،بين القاعدتين

ويتراضى الطرفان على االنفصال تطبيقا للقواعد اإلسالمية دون اللجوء إلى القضاء  ،دون الحصول على حكم قضائي

ختالف، حل هذا التنازع واالأما في حال الخالف فهنا تدخل القاعدة القانونية ل ،كالتزام بتطبيق القواعد اإلسالمية بينهما

طة القانونية بينما يقتصر دور السل ،ومن ثم تظل القاعدة اإلسالمية مرتبطة بالتزام ديني وقانوني في حاالت التعاون التام

 على جانب اإلجبار القانوني في نفس الحالة دون اإللزام الديني.    

 المطلب الثاني

 ضالقاعدة الواجبة التطبيق في حال التعار

إذا كان النظام الدستوري المصري والسعودي على التفصيل السابق قد اختلفا في تحديد مصطلح القاعدة اإلسالمية 

والقاعدة الدستورية على التفصيل المتقدم فما هو الحل في حال إذا ما تعارض نص قانوني مع القاعدة اإلسالمية أيهما 

 نطبق؟ وأيهما يسمو على اآلخر؟ 

                                                           
نونية اد. محمد عبد العال ، العالقة الدستورية بين الدين والدولة ، دراسة مقارنة حول مدى تدين الدساتير الوطنية ، مجلة الحقوق للبحوث الق )1(

 بعدها.وما  991م ، جامعة اإلسكندرية ، مصر ، ص 9191، المجلد األول ،  9واالقتصادية ، ع
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قاعدة قانونية تتفق مع الدستور وتتعارض مع القاعدة اإلسالمية هل يمكن الغاء القاعدة القانونية وإذا كانت هناك  

 لمخالفتها للقاعدة اإلسالمية أم تظل القاعدة القانونية سارية ودستورية رغم مخالفتها للقاعدة اإلسالمية؟ 

ة، العالقة بين القاعدة اإلسالمية والدستوري بادئ ذي بدء علينا أن نستبعد السمو الشكلي والموضوعي عند الحديث عن

تنحصر في العالقة بين القواعد القانونية العادية ونصوص الدستور، فتلك  -فيما أرى  -إذ مجال هذه المصطلحات 

األخيرة هي التي تتمتع بسمو شكلي يتمثل في عدم جواز تعديل النص الدستوري بذات الطريقة التي تعدل بها القوانين 

ية، بل يخضع إلجراءات مشددة في التعديل واإللغاء، أما السمو الموضوعي فهو أيضا يتعلق بتناول الدستور العاد

 لموضوعات عامه تسمو عن الموضوعات التي تتناولها القوانين العادية.

السمو  ما أنوال مجال للحديث عن السمو بهذا المعنى في مجال القاعدة اإلسالمية فهي ال تخضع للتعديل أو التبديل ك

الموضوعي فيها ذو طابع ذاتي ال يعتمد على ما تتناوله من موضوعات؛ إذ أنها تنظيم إلهي يتميز بالكمال والتنزه عن 

 النقص والتقصير. 

ويمكن القول إن السمو والعلو الذي نتحدث عنه في هذا الصدد هو سمو القوة اإللزامية التي بمقتضاها تخضع القواعد 

إال في حالتين إحداهما: التعارض بين القاعدة  –فيما أرى  –لبالد لها، وهذا السمو ال يثار الحديث عنه القانونية في ا

اإلسالمية والقاعدة الدستورية، وهو ما يمكن أن أسمية " التعارض أو التنازع األفقي "، واألخرى: التعارض بين 

 ة، وهو ما يمكن أن أسمية " التعارض أو التنازع الرأسي".القاعدة اإلسالمية أو القاعدة الدستورية والقاعدة القانوني

 وسوف أتناول هذا التعارض أو التنازع بشقية في كل من النظام الدستوري السعودي والمصري على النحو اآلتي:

 أوال: التنازع أو التعارض في السمو بين القاعدة الدستورية والقاعدة اإلسالمية في المملكة العربية السعودية 

 التعارض أو التنازع األفقي:  (2)

 استحالة التنازع أو التعارض المباشر:  ()أ

ال يوجد إمكانية للتعارض أو التنازع الظاهر والمباشر أفقيًا بين القاعدة اإلسالمية ونصوص الوثائق الدستورية في 

لشريعة رية السعودية تعلن حاكمية االمملكة العربية السعودية، حيث جاءت غالبية النصوص الواردة في الوثائق الدستو

معلنة ذلك صراحة المادة السابعة من النظام األساسي للحكم  –رغم االضطراب في استخدام المصطلح  –اإلسالمية 

فيما قررته من أنه " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب هللا تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان 

 ظام وجميع أنظمة الدولة ". على هذا الن

فالنص السابق يعلن بوضوح السمو األفقي للقاعدة اإلسالمية ممثلة في كتاب هللا وسنة رسوله الكريم على كافة القواعد 

 القانونية في المملكة، ومنها النظام األساسي للحكم كأعلى وثيقة دستورية في البالد.

على تساؤل قد يبدو منطقيًا إلى حد كبير كيف تكون القاعدة الدستورية  وقد يعترض البعض على القول السابق معتمًدا

أدنى من القاعدة اإلسالمية وهي التي منحت القاعدة اإلسالمية الحق في الظهور داخل التنظيم القانوني الدستوري 

 للدولة؛ أي كيف يكون المصدر المنشئ في مرتبة أدنى من القاعدة التي أنشأها؟  
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هذا التساؤل قد تبدو واضحة وسهلة إذا ما علمنا أن الشريعة اإلسالمية ال يجوز إنشائها أو خلقها، فهي اإلجابة على  

منزلة وحيًا من الخالق األعظم، لذا ال يجوز عقال أو منطقا أن ينشئ أو يسمو عمل المخلوق )اإلنسان( المتمثل في 

عل الخالق )هللا عز وجل وحيا في القرآن الكريم أو السنة القانون الوضعي دستورا كانا أم نًصا قانونيًا عاديا على ف

 النبوية الشريفة(.

وإذا كانت اإلجابة السابقة تتسم بالطابع الديني العقائدي، فهناك أيضا دالئل عقلية على صدق ما نقول يمكن أن نذكر 

ها مكانًا في التطبيق العملي بل هي منها أن القاعدة اإلسالمية ال تحتاج إلى استدعاء من المشرع الدستوري كي تجد ل

موجودة فعالً وحقا على ارض الواقع يطبقها األفراد في عالقاتهم الشخصية ومعامالتهم اليومية في الدولة اإلسالمية، 

 فضال عن كونها ال تحتاج إلى سلطة إلقرارها.

ع ون الدستورية أو العادية، إال أننا ال نستطيورغم األدلة العقلية والعقائدية على سمو القاعدة اإلسالمية على قواعد القان

أن ننكر أهمية النص الدستوري الذي يسمح للقاعدة اإلسالمية بالتواجد في اإلطار التنظيمي القانوني للدولة ؛ إذ بدونه 

ة ضوال يستطيع القاضي أن يفصل في المنازعات المعرو ،ال يمكن أن يكون للقاعدة اإلسالمية وجود ضمن هذا النظام

فالقواعد الدستورية إذا هي الزمة لتأكيد وجود القاعدة اإلسالمية واعتراف  ،أمامه بناء على ما ورد بها من أحكام

وليست الزمة للتأكيد على سموها ؛ فسمو القاعدة اإلسالمية ذاتيًا  ،مؤسسات الدولة وسلطاتها والحكام والمحكومين بها

 ،ا هذا السمو أو تحرمها منه ؛ إذ من الضروري للمجتمع أن يقوم اصل ثابتال يحتاج إلى سلطة مهما كانت أن تمنحه

 . 1والقاعدة اإلسالمية هي الممثل الحقيقي لهذا األصل الثابت 

 إمكانية التنازع أو التعارض غير المباشر ()ب

ة على ولعل أهم األدلقد يحدث التعارض غير المباشر بين القاعدة اإلسالمية ونصوص الوثائق الدستورية السعودية، 

إمكانية هذا التعارض، عدم االنضباط في تحديد المقصود بالقاعدة اإلسالمية بين مفهومها العام أو الخاص داخل 

نصوص الوثائق الدستورية السعودية ذاتها، فتارة تستخدم النصوص مصطلح الشريعة اإلسالمية، وتارة تستخدم 

ويستتبع ذلك بالضرورة إمكانية تحقق التعارض الحقيقي مع  -المتقدم  على التفصيل-مصطلحي " الكتاب والسنة " 

 نصوص القواعد اإلسالمية.

ويدعم هذه اإلمكانية انعدام وجود جهة رقابية دستورية تتولى منفردة آلية التوافق بين نصوص القانون بصفة عامة، 

  .2الثابتةوالدستور بصفة خاصة مع القواعد اإلسالمية 

 

 

                                                           
" مونتسيكيو" حيث قال ....ومن الضروري للمجتمع أن ينطوي على شيء ثابت ، والدين هو الشي الثابت " ، شارل  ىيراجع في هذا المعن )1(

 .991م ، ص 9191لويس مونتسيكيو ، روح القوانين ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة ، دار المعارف ، 

قبل القاضي عن تطبيق النص المخالف للقاعدة اإلسالمية لتحقيق هذه الرقابة ، حيث أن االمتناع هو أمر ذاتي  ال تكفي رقابة االمتناع من )2(

ية رهينة مداخلي قد يقتنع القاضي به وقد ال يقتنع ومن ثم تصبح الرقابة على دستورية القوانين في المملكة للتحقق من تطابقها مع القاعدة اإلسال
 اتية ، وهو ما يجعلها رقابة هشة ال تحقق الغرض المطلوب منها.لألهواء واإلرادة الذ
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 أو التنازع الرأسي: التعارض  (0) 

 التعارض الرأسي بين القانون ونصوص الوثائق الدستورية  ()أ

قد يحدث تعارض بين القانون ونصوص الوثائق الدستورية السعودية، فالقوانين ليست سوى أعماال بشرية تحتمل دائما 

ومن بين النصوص التي يمكن اإلشارة الصواب والخطأ؛ بل إن الخطأ فيها يعد هو األكثر احتمااًل في أحيان كثيرة، 

كنسبة ثابتة على قيمة  %01التي تفرض بنسبة  ،إليها في هذا الصدد نصوص " قانون الضريبة على القيمة المضافة "

كل ما يقوم الشخص بشرائه من سلع أو خدمات بالمخالفة لنص المادة العشرين من النظام األساسي للحكم والتي قررت 

 وعلى أساس من العدل ...الخ ". ،لضرائب والرسوم إال عند الحاجةأنه " ال تفرض ا

ومن المعروف في األنظمة االقتصادية المرتبطة بقوانين وتشريعات الضرائب المنظمة للمالية العامة للدولة أن فرض 

ض حتًما الة يناقضريبة نسبية ثابتة على األوعية التي ال تدر دخاًل يجعل هذه الضريبة غير عادلة، وما يناقض العد

 القاعدة اإلسالمية. 

 التعارض الرأسي بين القانون ونصوص القواعد اإلسالمية  ()ب

يحدث كثيًرا التعارض بين نصوص القانون بمعناه العام الذي يشمل اللوائح والقرارات التنظيمية أو الفردية، واألحكام 

 سعودي الغائها لمخالفتها للقواعد اإلسالمية.القضائية التي يطلب تنفيذها في المملكة، ويقرر القضاء ال

وأهم ما يتعين اإلشارة إليه في هذا الصدد ان حق القاضي السعودي في االمتناع عن تطبيق النص القانوني أو الالئحي 

هو حق ثابت له بطريق غير مباشر من قبل النصوص الدستورية التي اعتبرت الشريعة اإلسالمية هي الحاكمة على 

اع تصنيفها دستوريًا كرقابة " امتن -ظاهريًا -وهي رقابة يمكن  ،ومن ثم على كافة التصرفات القانونية ،نظمةكافة األ

ولكن المتفحص لطبيعة ما يمارسه القاضي السعودي من رقابة للتحقق من مخالفة ما يعرض عليه من منازعات  ،1" 

طبيق النص المخالف للشريعة اإلسالمية ؛ بل تتعدى ذلك إللغاء للشريعة اإلسالمية يجدها ال تقف عند حد االمتناع عن ت

 كل ما يخالف القاعدة اإلسالمية.

وأورد فيما يلي عددا من األحكام القضائية التي مارس فيها القاضي السعودي سلطته في الغاء تنفيذ األحكام األجنبية 

 ئحة، لخالفتها للقاعدة اإلسالمية.والتراخيص الصادرة عن الجهات الحكومية والقرارات والنصوص الال

قرر ديوان المظالم ما نصه " ومن حيث الثابت أن المدعي وكالة قدم أصل الحكم لموكلته من محكمة شمال القاهرة 

م القاضي بتأييد الحكم المستأنف كما ذيل 42/2/4114ق( في  111/281/1والمزيل بصدور حكم االستئناف رقم )

حيث يتعين قبل الحكم بتنفيذ الحكم المطالب بتنفيذه التأكد من عدم مخالفته لشيء من نصوص ...و ،بالصيغة التنفيذية

 ،الشريعة اإلسالمية وقواعدها العامة

                                                           
الرقابة على الدستورية قد تكون رقابة قضائية تمارسها جهة قضائية متخصصة تقضي بدستورية أو عدم دستورية النص المعروض عليها ،  )1(

 المخالف للدستور.وقد تكون رقابة امتناع يقتصر فيها دور القاضي المعروض عليه على تطبيق النص 
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ومن حيث الثابت وبعد إطالع الدائرة على العقد الذي اتفق الطرفان عليه وقوعه على تزويد الشركة المدعية للمدعي   

ى أغاني وموسيقي وأنه بدارسة العقد بين الطرفين تبين أن حقيقة العقد وقوعه عليه بإسطوانات ودسكات مشتملة عل

على ما اشتملت عليه األسطوانات من برامج غنائية وموسيقية بحيث لو قامت المدعية بتزوير الدعي عليه بإسطوانات 

 ،خالية من البرامج أو بها برامج غير غنائية فإنها تكون قد خالفت العقد

الغناء والموسيقي تعتبر من المحرمات شرًعا لقولة تعالى " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل  ومن حيث إن 

وقال بن مسعود رضي هللا عنه في تفسير هذه اآلية :  ،عن سبيل هللا بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين "

آلية في الغناء والمزامير وقال صلى هللا عليه وسلم ) نزلت هذه ا –رحمه هللا  –هو وهللا الغناء وقال الحسن البصري 

ومن حيث أن النظام األساسي للحكم  ،ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف( رواه البخاري

 هـ نص على أنه " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية وما0204الصادر عام 

وحيث إن الغناء سبق بيانه محرًما شرًعا وحيث إن  ،يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة "

الدائرة سبق وأن اجتهدت وحكمت بعدم قبول طلب تنفيذ الحكم ....وحيث أن النظام األساسي للحكم قد نص في المادة 

دية يستمد سلطته من كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه السابعة منه على أن الحكم في المملكة العربية السعو

وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " ...وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة 

اع األغاني ....ومع هـ على تحريم استم01/6/0210( في 1102سماحة مفتي المملكة العربية السعودية بالفتوى رقم )

ذلك فإن الحكم بتنفيذ هذا الحكم قد يترتب عليه مفاسد عظيمة وهو القول بجواز الغناء وهذا على خالف المفتي به في 

المملكة ....وألن درئ المفاسد أولى من جلب المصالح ...وألنه ال يلزم شرًعا من عدم األمر بتنفيذ الحكم ضياع الحوق 

وتأسيًسا على ما تقدم فإن الدائرة ال يسعها الحكم  ،محترما ومقبوال إال إذا كان جائًزا شرعاألن الحق ال يكون حقا 

ما تنتهي معه الدائرة إلى التمسك بما حكمت به الدائرة سابقًا بحكمها  ،بخالف ما تعتقد ألنها ترى أن ذلك محرًما ديانة

 .1يذ الحكم محل الدعوى" وهو عدم جواز قبول طلب تنف ،هـ0246( لعام 01/د/ف/4رقم )

وفي حكم آخر يقول ديوان المظالم أنه " ... من حيث إن غاية ما تطالب به المدعية هو تنفيذ الحكم األجنبي الصادر 

ومن حيث إن دفاع المدعى عليها ينصب على مخالفة الحكم  ،م2/1/0220م( في 0110/0220من محكمة دبي برقم )

فإنه بالنظر في ذلك والرجوع إلى قواعد المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم  ،ميةالمطلوب تنفيذه للشريعة اإلسال

فإن المادة السادسة منه تنص على أن ) ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ األحكام األجنبية وفقًا إلجراءات رفع الدعاوى 

ائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق وتصدر الد ،اإلدارية المنصوص عليها في المادة األولى من هذه القواعد

الدعوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكالئهم إما برفض الدعوى أو بتنفيذ الحكم األجنبي على أساس مبدأ المعاملة 

وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ( ومن حيث إنه باالطالع أيضا إلى تعميم معالي رئيس  ،بالمثل

ـ بشأن اختصاص ديوان المظالم بالفصل في طلبات تنفيذ األحكام األجنبية 01/8/0211( وتاريخ 1مظالم رقم )ديوان ال ه

حيث جاء في البند )ثالثًا( ما نصه : خولت اتفاقية تنفيذ األحكام بين دول جامعة الدول العربية للسلطة القضائية المختصة 

                                                           
 . 1919:  1911هـ ، ص 9411هـ ، مجموعة األحكام اإلدارية لعام 91/9/9411هـ ، جلسة 9494/ق لعام 1199/9قضية رقم  )1(
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فيذ الحكم إذا كان مخالفًا للنظام العام أو اآلداب العامة في الدولة بالدولة المطلوب إليها التنفيذ الحق في رفض تن 

 .األمراحبة السلطة في تقدير ذلك والمطلوب إليها التنفيذ وأن الدولة المطلوب إليها التنفيذ هي ص

ويتصل بهذا الحكم أن أهم ما يتعين االلتزام به لدى النظر في طلبات تنفيذ األحكام األجنبية أنه لما كانت الشريعة  

فإنه ال يجوز بحال من األحوال  ،اإلسالمية هي الدستور والمرجع األعلى للقضاء والحكم بالمملكة العربية السعودية

وأنه قد استقر ديوان  ،كان مخالفًا ألصل من األصول العامة للشريعةتصور إمكان إقرار تنفيذ أي حكم أجنبي إذا 

ومن حيث إنه باطالع الدائرة على الحكم المطلوب تنفيذه الصادر من محكمة دبي والذي طلبت فيه  ،المظالم على ذلك

 ،فعال من المحكمة م والذي تمت المصادقة عليه40/00/0220المدعية ....المصادقة على قرار التحكيم الصادر بتاريخ 

ومن حيث إنه بالرجوع إلى حكم المحكمين الذي تمت المصادقة عليه اتضح للدائرة أن المبالغ المالية التي تطالب بها 

الشركة المدعية المحكوم بها بموجب حكم المحكمين باألغلبية والمشار إليه .... هو عبارة عما فات الشركة من أرباح 

وعما ……. ( من تاريخ الحكم وحتى السداد التام، %2انونية على المبالغ المحكوم بها بواقع )... والحكم بالفائدة الق

لحق المدعية من أضرار معنوية نتيجة الخالف بين طرفي الدعوى مخالف لما هو مقرر في الشريعة اإلسالمية ألن 

ه وفي فق ،ي دائر بين الوجود والعدموإنما هو محتمل فهو أمر غيب ،الربح الذي تدعي المدعي أنه فاتها ليس مؤكدا

فذكرت الهيئة الموقرة أن هذا الكالم جاء بألفاظ  ،الشريعة اإلسالمية ال يجب الضمان أو التعويض إال حيث يتأكد موجبه

 وأنه كان يتعين على الدائرة أن تدلل على مخالفة الحكم األجنبي محل التدقيق للشريعة اإلسالمية ،عامة وعبارات مرسلة

بأدلة وبراهين مستمدة من اإلجماع أو فتاوى صادرة من المجمعات الفقهية أو هيئة كبار العلماء تؤكد أن الربح الفائت 

....فإن الدائرة ) االستئناف اإلدارية ( في سبيل  ،والتعويض عن الضرر المعنوي أو األدبي مخالف للشريعة اإلسالمية

ف على أدلة وبراهين مستمدة من اإلجماع أو فتاوى صادرة من المجمعات إيضاح وجهة نظرها حول ذلك تفيد أنها تق

 ،الفقهية أو هيئة كبار العلماء تبين أن الربح الفائت والتعويض عن الضرر األدبي أو المعنوي مخالف للشريعة اإلسالمية

ينكم " وال تأكلوا أموالكم ب ولكن الربح الفائت والضرر المعنوي واألدبي يدخل وهللا أعلم في مضمون قول هللا تعالى

مى والتعويض عما يس ،بالباطل " قال الجصاص في تفسير هذه اآلية قال ابن عباس وال حسن أن يأكله بغير عوض

وقد قال القرافي في الفروق )اعلم أن القاعدة الشرعية  ،بالربح الفائت والضرر األدبي والمعنوي أخذ مال بال عوض

ن يجمع العوضان لشخص واحد ؛ فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل وإنما يأكله بالسبب الحق باألكثرية أنه ال يجوز أ

إذ خرج من يده ما أخذ العوض بإزائه فيرتفع الغبن والضرر عن المتفاوضين ( والحكم بالربح الفائت والضرر المعنوي 

عة اإلسالمية وقد عاجت الشري ،وقع حصولهيوقع بأحد الطرفين الضرر بأكل ماله بال سبب حق بل لربح لم يتحقق بل يت

جريمة الغصب والسرقة ووضعت لهما أحكاما وعقوبات دون أي تعويض مالي يضاف إلى المال المسروق أو 

المغصوب عند استيفائه مع أن السارق والغاصب قد فوتا على صاحب الحق الربح المتوقع فيما لو كان المال المسروق 

  1ا يدل على أن مبدأ الربح الفائت ال تقره الشريعة اإلسالمية ..." وهذ ،أو المغصوب في يده

 

                                                           
 . 919: 991هـ ، ص 9499هـ ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية لعام 11/1/9499هـ ، جلسة 9491لعام  9911قضية رقم  )1(
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وفي حكم آخر ورد النص على أنه " وحيث إن نظام التحكيم نص في مادته التاسعة واألربعين على أنه " ال تقبل أحكام  

دعوى بطالن حكم  التحكيم التي تصدر طبقًا ألحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع

التحكيم وفقًا لألحكام المبينة في هذا النظام "، وقد حددت المادة الخمسون من ذات النظام الحاالت التي تقبل فيها دعوى 

البطالن على سبيل الحصر. ولما كان ذلك، وكان المدعي يستند في دعواه إلى بطالن الحكم لخالفته أحكام الشريعة 

ا أورده إنما يتعلق بإجراءات النظر ووسائل اإلثبات، وكذا عدم األخذ بما ذكره من صلح اإلسالمية، وبالنظر إلى م

يدعي اتفاق األطراف عليه وكل ذلك ال يعد مخالفة شرعية؛ إذ إن المقصود بالمخالفة هو مصادمة نص شرعي قطعي 

ا عليه ذلك الحكم، ولما لم يكن م ومخالفته مخالفة صريحة؛ كإباحة محرم أو تحريم مباح. وما لم يكن كذلك فال ينطبق

أورده المدعي من ذلك القبيل فال مجال إلجابة طلبه، ... ولما كان األمر ما ذكر فإن دعوى البطالن غير صحيحة 

 .  1جديرة بالرفض؛ مما يتعين معه الحكم وفقًا لذلك.. "

تتضمن رسًما لصورة امرأة تتوسط كلمة  وفي حكم آخر قرر ديوان المظالم أنه ".. وحيث إن العالمة المطلوب تسجيلها

 ومنها ما أخرجه ،وحيث نصت األدلة الشرعية على تحريم رسم الصور ذات األرواح ،فرحانه بالعربية والالتينية

البخاري ومسلم رحمهما هللا عن بن مسعود رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) إن أشد الناس 

القيامة المصورون ...( وروي مسلم بسنده عن عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه عذابًا يوم 

وسلم : ) يا عائشة إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذي يضاهون بخلق هللا ( وفي الحديث اآلخر قال رسول هللا صلى 

قيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ( . وأخرج اإلمام مسلم عن أبي هللا عليه وسلم : ) إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم ال

الهياج األسدي قال: قال لي على رضي هللا عنه: )أال أبعثك بما بعثتني عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال تدع 

كما  ،( بتحريم ذلك4116صورة إال طمستها وال قبًرا مشرفًا إال سويته(. كما نصت فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء رقم )

ومنها اال يشتمل اإلعالن على شيء من صور ذوات  ،ورد في بيان اللجنة بشأن الضوابط الشرعية لإلعالنات التجارية

وحيث نصت الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من نظام العالمات التجارية  ،األرواح من إنسان أو حيوان أو طير

مة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينة أو يكون على أنه ال تعتر عال

وكذلك كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو اآلداب العامة  ،مطابقا أو مماثال لرمز ذي صبغة دينية بحته

 . .2( مما يتعين مع ذلك كله إلغاء القرار محل الدعوى " 

وفي قضاء آخر لديوان المظالم ورد ما نصه " ... وحيث تبين وجود االختالط إلى ساعات متأخرة من الليل في موقع 

المدعية وإشهار الموسيقي التي آذت المسلمين عامة والجيران خاصة، واتحاد المدخل للرجال والنساء وعدم الفصل 

مختلط وإقامة الحفات واستخدام مكبرات الصوت دون الحصول  بينهم داخل الموقع وتناولهم للشيشة والمشروبات بشكل

على تصريح.... واستقبالها الفتيات في أوقات متأخرة من الليل وتقديم الشيشة والمعسل لهن لشربها واقامتها للحفالت 

ت االمختلطة بين الرجال والنساء وفع أصوات الموسيقي بواسطة مكبرات الصوت واستمرارها في العمل إلى أوق

هـ 0241متأخرة وعدم وجود سواتر بين الطاوالت.....وحيث إن الترخيص الذي حصلت عليه المدعية كان لصيف عام 

                                                           
 .941، 941هـ ، ص 9411هـ ، مجموعة األحكام والمبادئ التجارية لعام 99/4/9411هـ ،جلسة 9419/س لعام 9194/9قضية رقم  )1(
هـ ، مجموعة األحكام والمبادئ 99/91/9491هـ جلسة 9491لعام  9/ت/911هـ ، حكم هيئة التدقيق رقم 9491/ ق لعام 919/9قضية رقم  )2(

 919،  911هـ ص 9491اإلدارية لعام 
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حسبما هو موجود في المستندات المرفقة في القضية ؛ بينما التعهد بالمخالفة ومحضر الدورية حصل في شهر رمضان  

مخالفة المدعية لتعاليم الشريعة اإلسالمية وآدابها وعدم وليس في إجازة الصيف ؛ مما يدل على  ،هـ0241من العام 

هـ ( ..." 0241االلتزام بها ومخالفتها ألنظمة الدولة ؛ وإقامتها للمهرجانات في الفترة المرخص فيها ) صيف عام 

 -ويالحظ على األحكام القضائية السابق اإلشارة اليها بعالية ما يلي: 1

إليه من االضطراب في استخدام المصطلحات المعبرة عن القاعدة اإلسالمية وهذا  التأكيد على ما سبق التنويه (0)

ما انعكس على األحكام القضائية المشار إليها فتارة يشار إلى مخالفة تعاليم الشريعة اإلسالمية دون بيان لوجه المخالفة 

وتارة ثالثة يشير  ،ات االختصاصوتارة أخرى يشار إلى مخالفة آراء الفقه اإلسالمي أو الفتوى الصادرة عن جه

القاضي إلى مخالفة موضوع النزاع للكتاب والسنة واإلجماع وآراء الفقه اإلسالمي والفتوى الصادرة من جهات 

وهو ما سبق أن أشرنا إلى الحاجة إلى ضبط المقصود بالشريعة اإلسالمية  ،االختصاص ونصوص القانون ذات الصلة

 . داخل النظام األساسي للحكم

القاضي السعودي في نظره لمخالفة الوقائع للشريعة اإلسالمية، ال يستخدم قواعد التدرج في اإلسناد القانوني  (4)

بصورة دائمة، ففي بعض األحيان يشير إلى مخالفة الواقعة للقاعدة اإلسالمية مباشرة، وفي أحيان أخرى يبدأ بوجود 

عد بمثابة لوائح ملزمة للقاضي(، ثم يشير إلى مخالفة الواقعة لألنظمة مخالفة للتعاميم الصادرة من رئيس الديوان )وت

 )القوانين(، ثم النظام األساسي للحكم، ثم القاعدة اإلسالمية.

ويثير المسلك السابق التساؤل حول تدرج تلك القواعد في القوة اإللزامية لدى القاضي السعودي أثناء نظرة لمخالفة 

ونية المعروضة أمامه للقاعدة اإلسالمية، هل تأتي القاعدة اإلسالمية في المرتبة اإللزامية الوقائع أو التصرفات القان

 األولى له، أم في مرحلة تالية اللتزامه باللوائح الداخلية القضائية؟ 

ي ففمن المعروف أن القواعد القانونية  التساؤل السابق قد يبدو في ظاهرة سطيحا أو بسيطا ولكنه سؤال جد متعمق،

دول العالم كافة تندرج مع بعضها البعض في شكل هرمي قمته الدستور ويليه القانون العادي، ثم اللوائح والقرارات 

اإلدارية، أما في المملكة العربية السعودية فالقاضي يلتزم بما يصدر إليه من لوائح وتعاميم قضائية ثم نصوص القانون 

أما عند فصله في الدعوى  فالقواعد  ،اصه بالنزاع المعروض أمامه فقطالتي تحدد واليته القضائية في مجال اختص

فإن وجد ما يدعم قضاءه بنصوص قانونية  ،اإلسالمية وعلى راسها الكتاب والسنة هي الحاكمة والتي ينظر إليها دائما

اصيل يان ببيان تفولكن يؤخذ عليه أنه ال يهتم في بعض األح ،وإن لم يجد يكتف بالنصوص اإلسالمية ،فال ضير

 النصوص اإلسالمية التي تبرر قضائه وعلى وجه الخصوص إذا استند إلى رأي في الفقه اإلسالمي.

رقابة القاضي السعودي على التحقق من موافقة الوقائع والتصرفات القانونية للقواعد اإلسالمية هي رقابة  (1)

 المخالف للشريعة اإلسالمية؛ بل تتعدى ذلك إلى الغاؤه. دستورية كاملة ال تقف عند حد االمتناع عن تطبيق القرار

 

                                                           
هـ ، مجموعة األحكام والمبادئ 1/4/9411هـ ن جلسة 9411لعام  1/إس/ 119هـ ، حكم االستئناف رقم 9491لعام  9119/9/9رقم  قضية )1(

 .1141،  1149هـ ، ص 9411اإلدارية لعام 
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 ثانيا: التنازع أو التعارض في السمو بين القاعدة الدستورية والقاعدة اإلسالمية في مصر 

 التعارض األفقي  (2)

يوجد تعارض واضح وصريح بين نصوص الدستور والقواعد اإلسالمية التي أعلن الدستور نفسه اعتبار جمهورية 

 العربية دولة دينها اإلسالم وهذا التعارض يمكن رصده من خالل النقاط اآلتية:مصر 

سمو القاعدة اإلسالمية تعني أن تكون هي القاعدة األعلى التي تعلو على النصوص القانونية كافة، ومنها  ()أ

ي إلسالمية مصدر رئيسالنص الدستوري ذاته، ومن ثم فإذا قرر النص الدستوري أن تكون المبادئ العامة للشريعة ا

من مصادر التشريع وفقا لنص المادة الثانية من الدستور المصري، فهو بذلك ال يعترف بهذا السمو للقواعد الشرعية 

اإلسالمية، بل يجعلها مصدر من بين المصادر التي يدعو المشرع الوضعي أن يستقي أحكامه منها دون أن تكون 

 مصادر األخرى.المصدر الوحيد أو األعلى من بين ال

يوجد تعارض بين النص الدستوري المنظم لشروط تولي رئيس الجمهورية الحكم مع قواعد الشريعة، إذ أن  ()ب

م، إذ ورد 4102األخيرة تشترط أن يكون رئيس الدولة مسلما وذكرا، وهذا ما لم يشترطه الدستور المصري الحالي

ة أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأال يكون قد حمل، أو يشترط فيمن يترشح رئيًسا للجمهوري  " 020بنص م/

أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتًعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة 

ن شروط والعسكرية أو أعفى منها قانونًا، وأال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميالدية، ويحدد القان

 ". الترشح األخرى

 التعارض الرأسي  (0)

إذا كنا قد تحدثنا عن المقصود بالتعارض الرأسي هو ذلك التعارض الذي يمكن أن يحدث بين القاعدة القانونية 

نونية اوالدستورية، أو بين القاعدة القانونية والقاعدة اإلسالمية، إال أنني في هذا الصدد سأقتصر على بيان المخالفات الق

للقواعد اإلسالمية، إذ أن التعارض الرأسي بين القواعد القانونية والدستورية من سلطة المحكمة الدستورية العليا تتوالها 

 بمفردها، ومن بين المخالفات القانونية للقواعد اإلسالمية، أذكر ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 

م وحتى اآلن فيما قررته 0222قانون المدني المصري المعمول به منذ عام نص الفقرة الثانية من المادة األولى من ال

من أنه " ...فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يجد فبمقتضى مبادئ 

 الشريعة اإلسالمية، فإذا لم يجد فمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ".

السابق أن القاضي المدني المصري ملتزم أوال بنصوص التشريعات التي يتعين تطبيقها على النزاع،  ويتضح من النص

فإن لم يجد حال للنزاع في نصوص التشريعات القانونية فإنه يلجأ إلى العرف، فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى مبادئ الشريعة 

 ونية على القواعد اإلسالمية التي تأتي مبادئها في باباإلسالمية، فهذا النص الدستوري ال شك يعلي من النصوص القان

 التزام القاضي المدني بها في مرحلة تالية لنصوص القانون والعرف.
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وال يقتصر األمر على النص السابق بل يشمل العديد النصوص القانونية التي تجيز التعامل بالربا المحرم، والحصول  

نائي في باب الزنا المحرم، والحدود، وقانون التصالح في مخالفات البناء على فوائد ربوية، بعض نصوص القانون الج

م فيما قرره من فرض غرامات وعقوبات على مخالفي البناء بأثر رجعي، وهدم لمنازل المواطنين 4102لسنة  01رقم 

مين ى لتأفي مخالفة واضحة وصريحة لمقاصد الشريعة اإلسالمية التي تسعي لحماية مال المسلم وعرضه، وتسع

 المأكل والملبس والمسكن للمسلم.

 المبحث الثاني

 الحلول القانونية لحسم إشكالية تنازع السمو بين القاعدة اإلسالمية والدستورية

 المطلب األول

 الحلول القانونية المقترحة في النظام الدستوري السعودي

ا التي تعلي من قيمة القواعد اإلسالمية وتسمو به يعد النظام الدستوري السعودي من أفضل األنظمة الدستورية العربية

 إلى حد اإللزام في مواجهة الكافة حكاًما ومحكومين؛ ولكن ضمانًا لحسن تنظيم تلك المكانة اقترح ما يلي:

 استحداث نص دستوري داخل النظام األساسي للحكم يبين بشكل واضح المقصود بالشريعة اإلسالمية  (0)

يمنع التعارض والتضارب بين المقصود بها في مجال التحقق من تطابق النصوص والوقائع ومن شأن هذا النص أن 

والتصرفات القانونية لها، بدال من تضييق المقصود منها في بعض األحيان وقصرها على األحكام القطعية الثبوت 

 كامها.والداللة، أو التوسع في بيان مفهومها باالعتماد على الضعيف غير الموثوق به من أح

وعند  ،ضرورة اتباع القاضي السعودي منهج علمي قانوني واضح في تسبيب أحكامه القضائية بصفة عامة (4)

وبحيث يبدأ بتأصيل مشروعية واليته القضائية في المسألة المعروضة عليه وفقا للتعاميم  ،تناوله للقواعد اإلسالمية

 أما في الموضوع فعليه أن ،عرف بقواعد القبول الشكلي للدعوىوهو ما ي ،واللوائح والقوانين المنظمة الختصاصه

 ،وما يقدمه من حيثيات تتعلق بنصوص القواعد اإلسالمية ،يقدم األدلة والحجج الكافية في إطار ما يسببه من أسباب

ن المرجع م او الرأي ،واإلشارة إلى التفسير المرجح لنصوص القرآن الكريم من جمهور الفقهاء على سبيل المثال

 واالبتعاد عن اآلراء المنفردة أو الضعيفة فيه.  ،جمهور الفقه اإلسالمي

إيجاد آلية دستورية لتنقية النصوص القانونية السعودية مما قد يشوبها من مخالفات للقواعد اإلسالمية، في  (1)

 ونية واالقتصادية والثقافيةإطار منهج شامل لتفعيل الرقابة على الدستورية؛ وخصوًصا في ظل التطورات القان

 م.4111والسياسية التي تمر بها المملكة اآلن في إطار رؤية 

تطبيق القاضي السعودي للقواعد القانونية عند الفصل في النزاع المعروض أمامه قبل البحث في مدى اتفاق  (2)

ال  ،نزاع وفق القواعد القانونية فقط، أو عندما يكتفي بالفصل في الالنص المطبق أو الواقعة مع الشريعة اإلسالمية

الفة إذ أن األصل اتفاق اإلثنين معا وعدم مخ ،يتعين فهمه في إطار تقديم القواعد القانونية على قواعد الشريعة اإلسالمية

 ،ونية السعودية للشريعة اإلسالميةالقواعد القان
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 ئية ضمن إطار التحقق من اختصاصه بنظر النزاع ؛ فمنوتقديم القواعد القانونية غالبا ما يتعلق بإثبات والية القضا 

واألصل  ،غير المنطقي أن يلجأ القاضي إلى البحث في القرآن والسنة ولديه نص قانوني أو الئحي ال يتعارض معهما

أن يطبق النص القانوني أو الالئحي مباشرة طالما كان غير مخالف لقواعد الشريعة اإلسالمية، وعلى فرض حدوث 

هذا التعارض فيتعين على القاضي السعودي أن يستطلع رأي جهات االختصاص الشرعية ليستوثق من مطابقة  مثل

 ،النصوص القانونية لقواعد الشريعة اإلسالمية ) من أمثلة هذه النصوص القوانين الضريبة التي سبق اإلشارة إليها (

 نوني إذا تبين له من فتوى جهات االختصاص اتفاقهوهنا يستطيع القاضي السعودي أن يطمئن إلى تطبيق النص القا

 أو يمتنع عن تطبيقه على النزاع إذا تبين له غير ذلك.  ،مع  القواعد اإلسالمية

االهتمام بالتأهيل القانوني للقضاة باعتبار أنه الوسيلة الوحيدة إلى جانب الـتأهيل الشرعي، الستعادة وتطوير  (1)

يعة اإلسالمية، والمزج واالندماج بينها وبين النصوص القانونية الوضعية بما ال يتعارض التأصيل الشرعي لقواعد الشر

 مع الشريعة اإلسالمية.

 

 المطلب األول

 الحلول المقترحة في النظام الدستوري المصري

صري، ممن خالل ما سبق بيانه من وجود تعارض وتنازع للسمو بين قواعد الشريعة اإلسالمية ونصوص الدستور ال

أو بين القواعد القانونية والقواعد اإلسالمية؛ وهو ما يؤكد حقيقة أن سمو األخيرة في النظام الدستوري المصري سمو 

شكلي وظاهري، وال وجود له في الواقع التطبيقي العملي، وتحقيقا لتفعيل السمو الحقيقي لقواعد الشريعة اإلسالمية في 

 ول اآلتية: النظام الدستوري المصري أقترح الحل

 إيجاد إرادة سياسية حقيقية لتفعيل السمو للقواعد اإلسالمية  (2)

ارتبطت نشأت القاعدة الدستورية التي تقر بأن الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع في مصر بالدوافع السياسية 

ء االسالمين ولتجنب التهديدات م من قبل الرئيس الراحل أنور السادات السترضا0210إذ تم النص عليها في دستور 

والمخاطر التي بدت منهم والستخدامهم ضد حلفائهم اليسارين الموالين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمعارضين 

هذه المادة ال وجود حقيقي لها إال لذلك الغرض ؛ وهذا ما يدلل عليه موقف الفقه  -فيما اعتقد -وما زالت  ،لسياساته

ي من قصر مدلولها على مجرد توجيه الدعوة إلى المشرع الستلهام مبادئ الشريعة اإلسالمية عند والقضاء المصر

 إال في مجال األحوال الشخصية. ،وهو األمر الذي ال وجود له على أرض الواقع القانوني ،إصداره للنصوص القانونية

وهذه اإلرادة السياسية إذا كانت محقه في تغليب قواعد الشريعة اإلسالمية لكان نص المادة الثانية من الدستور المصري 

متماشيا مع نص صدر المادة الثانية من الدستور نفسها ليؤكد على أن الدولة " دينها اإلسالم"، فالنص في الدستور على 

مجرد إبراز طابع ديني يميز شعبها أو سواه، وليس هذا  –يتصور البعض  كما –ال يعني  –أن دين الدولة اإلسالم 

 النص خال وفارغ من المعنى وشبيه بالنص على شعار الدولة ونشيدها الوطني ولون علمها، 
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، بل هو نظام كلي شامل يواجه شؤون فاإلسالم ليس مجرد عقيدة وشعائر ؛نص يترتب عليه الكثير من اآلثار بل هو 

لى اختالف صورها ويتناولها بالتفصيل وإذا كان واضعوا النص في الماضي لم يريدوا به إال تملق الجماهير الحياة ع

ال ولهذا أصرت وال تز ،فإن الجماهير لم تنخدع ألنها ال تطلب شعاًرا دينيا ؛ بل تطلب نظاًما إسالميًا أصيال ،وخداعها

 . 1تصر على الرجوع إلى أحضان الشريعة اإلسالمية 

 من القانون المدني  2تعديل الفقرة الثانية من نص م/  (0)

م فيما 4102وجود الفقرة الثانية من القانون المدني المصري الحالي في ظل وجود المادة الثانية من الدستور المصري 

عة اإلسالمية الشريقررته من كون مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع، وتأكيد األولى على كون مبادئ 

تثير العديد من التساؤالت حول اإلبقاء على هذا النص  -تأتي في مرتبة تالية لمرتبة التشريعات الوضعية والعرف 

م وحتى اآلن؛ رغم تعاقب العديد من الدساتير على نص هذه المادة وسنوح 0228يوليو عام 06المعمول به اعتبارا من 

 العديد من الفرص إللغائها؟!

أرى مبرًرا منطقيا لإلبقاء على نص هذه الفقرة حتى اآلن سوى التأكيد على أن هذه المرتبة المتأخرة لمبادئ  وال

 الشريعة اإلسالمية هي المكانة المعترف بها في ظل النظام القانوني والدستوري المصري.

 الدستور على القواعد اإلسالمية.إهدار كل المحاوالت الفقهية لتدعيم النصوص الدستورية المؤيدة لسمو  (3)

إذا أردنا العودة إلى الهدف الرئيس من النص على كون الدولة المصرية دينها اإلسالم، يتعين علينا أن نتخلص من 

اعدة تأييد النهج السياسي في تفريغ سمو الق -فيما أرى  –جميع اآلراء الفقهية الفاسدة التي كان الغرض الرئيس منها 

المية من مضمونها وجعل نص المادة الثانية من الدستور المصري مجرد مسخ ال وجود له في جانب الشرعية اإلس

التطبيق العملي القانوني الواقعي، وأرى أن اآلراء الفقهية التي دافعت عن وجود نص المادة الثانية من الدستور والمادة 

 الرد عليها على النحو اآلتي : األولى من القانون المدني وغيرها من المواد يتعين مراجعتها و

 العالقة بين المادة األولى من القانون المدني والمادة الثانية من الدستور  ()أ

أن مادة القانون المدني تخاطب القاضي في نطاق  ،ذهب رأي في الفقه المصري إلى القول بأن" االختالف بين المادتين

كما أن نص المادة األولى من القانون المدني  ،لمشرع بالنسبة لكل القوانينأما مادة الدستور فتخاطب ا ،القانون المدني

أما نص المادة الثانية من الدستور فيشوبها عيب كبير في الصياغة ألنه يخلط بين  ،ال يشوبها أدنى عيب في الصياغة

االختالفات السابق ذكرها فإن وبالرغم من  ،مصادر القانون والمبادئ العامة للقانون في جملة واحدة من خمس كلمات

 نوبل التطابق بينهما يغلب ويحجب هذه االختالفات فكل من النصين يتعلق بالمبادئ العامة للقان ،التشابه بين النصين

 ،وليس بمصادر القانون ،المصري

                                                           
رية لالقتصاد د. محمود حلمي مصطفى ، مبدأ سمو الشريعة اإلسالمية والطريق إلى تحقيقه ، مجلة مصر المعاصرة ، الجمعية المص )1(

 .991م ، ص 9191، عام 111، ع  19السياسي واإلحصاء والتشريع ، مجلد 
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ريعة دئ الشوالمقصود بمبا ،وكل من النصين يتحدث عن مبادئ الشريعة اإلسالمية وليس عن احكامها التفصيلية  

كما قال الدكتور السنهوري أمام مجلس الشيوخ أثناء مراجعة نص من األولى من القانون المدني المبادئ  ،اإلسالمية

ية من الدستور أن المادة الثان ،ولذلك فنحن نقول بكل ثقة واطمئنان ،الكلية للشريعة الي ال يوجد خالف بشأنها بين الفقهاء

لدولة وهي ال تهدد ا ،فهي لم تحدث انقالبا في النظام القانوني في مصر ،أثيرت بشأنها ال تستحق كل الضجة التي

ألنها في الوقاع لم تأت بجديد فحكمها موجود في القانون  ،المدنية القائمة في مصر وال تمهد إلنشاء الدولة اإلسالمية

ها بما يؤدي إلى تحقيق  القصد الحقيقي ومع ذلك فمن الواجب إصالح العيب في صياغت ،م0222المدني منذ عام 

  ،للمشرع الدستوري منها

وهو خلط  ،وبين مصادر القانون للقانون،والغيب في صياغتها يرجع إلى أنها تخلط في جملة واحدة بين المبادئ العامة 

 . 1ال يليق اإلبقاء عليه عندما تسنح فرصة تعديل الدستور "

قول إنني أتفق معه تماًما في وجود عيب في صياغة نص المادة الثانية من الدستور ورًدا على الرأي السابق يمكن ال

 المصري ولكنه أعترض على ما أورده من أفكار على النحو اآلتي: 

القول بأن الدستور يخاطب المشرع، والقانون يخاطب القاضي هذا قول يجانبه الصواب؛ ألن القاضي ال يُخاطب فقط 

لقانون والدستور في آن واحد، لسبب منطقي وهو أن الدستور في حقيقته قانون أعلى في البالد، بالقانون بل يخاطب با

وللتدليل على ذلك يمكن القول إن القاضي إذا حكم بتطبيق نص قانوني على نزاع وتبين أن النص القانوني محكوم بعدم 

 دستورية فال اعتبار لقضائه على اإلطالق ويعد قضائه كأن لم يكن.

القول بوجود تطابق بين نص المادة األولى من القانون المدني والمادة الثانية من الدستور على اعتبار أن كل منهما  أما

يتعلق بالمبادئ العامة للقانون فهذا قول يجانبه الصواب بشكل كبير فلو أن المادتين متطابقين وأن كل منهما يعتبران 

مبادئ العامة للشريعة اإلسالمية في نص المادة األولى من القانون المدني على من المبادئ العامة للقانون لماذا جاءت ال

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، أليست مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من المبادئ العامة للقانون؟! 

 االختالف والتغايير بينهما. ولماذا لم يضعهما المشرع القانوني المدني في عبارة واحدة، أليس ذلك دليال على

والقول الفقهي السابق هو يمثل الطعنه الحقيقية والتعبير الصادق عن الغرض من تحييد الشريعة اإلسالمية والحرص 

على ذكر مصطلح " المبادئ العامة للشريعة " كبديل عن القاعدة الشرعية اإلسالمية ؛ فحقا كما يقول هذا الرأي في 

كار وإنما هي أف ،بادئ العامة ليست قواعد قانونية بالمعنى الفني المقصود بكلمة قاعدة قانونيةأن الم   2موضع آخر 

كما يمكن استقراءها من القواعد القانونية  ،جوهرية يمكن استنباطها من الفكرة العامة للوجود السائدة في المجتمع

كرة العامة للوجود وبين القواعد الوضعية حيث وهي تقف في مركز متوسط بين الف ،الوضعية الموجودة في المجتمع

 .ر التي تضمنتها المبادئ األساسيةتأتي األخيرة لتعبر جزئيٌا عن األفكا

                                                           
م ، كلية الحقوق ، جامعة 9119د. سمير السيد تناغو ، المادة الثانية من الدستور ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ،  )1(

 .191اإلسكندرية ، ص 

 119جع السابق ، صد. سمير السيد تناغو، المر )2(
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ولكن غاب عن الرأي السابق أن المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية هي قواعد ملزمة وإن لم تكن قواعد قانونية بالمعنى  

بينها وبين المبادئ العامة للقانون يدور حول كون األخيرة ال تتمتع باإللزام إال المعروف فالفرق الرئيس والجوهري 

إذا تبناها الحكم القضائي فتتمتع باإللزام الذي يتمتع به هذا األخير، أما المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية فهي ملزمة 

 ة.بذاتها وال تحتاج إلى حكم قضائي أو نص يؤكد أو يصرح لها بهذه المكان

وتأكيدا لما ذكرته من تمتع المبادئ العامة باإللزام الذاتي ما قررته نص األولى من الدستور باعتبار أن الدولة دينها 

اإلسالم، ومن ثم فالقاضي المسلم في الدولة التي دينها اإلسالم لن يقدم العرف أو النص القانوني على المبادئ والقواعد 

يدين بها في الغالب جميع المتقاضين، والقول بأن المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية يجعل اإلسالمية الثابتة لديه والتي 

 النص على أن الدولة دينها اإلسالم ال جدوى منه.

وردا على اإلشارة إلى موضوع الدولة الدينية والمدنية، فسوف أتناوله تفصيال في السطور التالية عند الحديث عن 

 فزاعة الدولة الدينة.

استطرد الرأي السابق قائال " أنه عندما تنص المادة الثانية من الدستور في صياغتها المعيبة، على أن المشرع يرجع و

في التشريعات التي يضعها إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية فإن ما يضعه المشرع بعد ذلك هو قانون وضعي مصدره 

المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية، وكذلك عندما تنص المادة إرادة الدولة، وإن كان مضمونه مطابقا أو مستلهما من 

فيرجع  ،األولى من القانون المدني، على أن القاضي  عندما ال يجد نصا في القانون فإنه يرجع إلى العرف فإن لم يجد

ال فإن يضع ح ،فإن القاضي عندما يصدر حكمه مستوحيا مبادئ الشريعة اإلسالمية ،إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية

و ألن مصدر الحكم ه ،وهو حل بشري وضعي فهو ينطق بحكمه هو وليس بالمبادئ العامة للشريعة اإلسالمية ،للنزاع

 .1إرادة القاضي وحدة دون غيره " 

الرأي السابق يمهد لفكرة خطيرة جًدا تتمثل في أن القاضي إنما يضع حال بشريا بإرادته، فالقاضي ال يملك حتى في 

ل العلمانية أن يتمتع بسلطة مطلقة في الفصل في القضايا ؛ بل يظل مقيدا بحدود الدستور والقانون ؛  ويدعي الرأي الدو

السابق أن اإلرادة إذا كانت مستوحاه من المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية فهي ال ترجع إلى الشريعة بل ترجع إلى 

سالمية على النزاع المعروض أمام القاضي رهين إرادته وهذا ما سبق ومن ثم يكون تطبيق الشريعة اإل ،إرادة القاضي

فالقاضي  ،أن انتقده في الفقرات السابقة وهو ما يؤكد انعدام االتفاق بين المبادئ العامة للشريعة والمبادئ العامة للقانون

در المادة الثانية من الدستور عند إعمال الشريعة اإلسالمية على النزاع ال يكون مختاًرا بل ملزما تطبيقا لنص ص

 م التي قررت بوضوح أن الدولة المصرية دينها اإلسالم.4102المصري الحالي 

وأضاف الرأي السابق أن مبادئ الشريعة اإلسالمية ليست مصدرا في القانون المدني أو الدستور مستندا إلى النظرية 

االت فقد توجد ح ،ع"، ومعناها أن التشريع غير كاملالتي نادى بها أرسطو والمعروفة بنظرية "النقص في التشري

 ،ولمواجهة هذا النقص فإن المشرع يصدر تشريعات جديدة يسد بها هذا النقص ،ومنازعات ليست لها حكم في التشريع

 ،أو يعالج عيوب تشريعات قائمة باإللغاء أو التعديل والتطوير

                                                           
 .111د. سمير السيد تناغو ، المرجع السابق ، ص  )1(
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ريع فإن المادة األولى من القانون المدني تأمره بأن يبحث بنفسه عن وكذلك القاضي عندما ال يجد حال للنزاع في التش  

فإن لم يجد يبحث في مبادئ الشريعة اإلسالمية وأسسها أي أن التشريع  ،حل لهذا النزاع عن طريق الرجوع إلى العرف

 ،هو المصدر األول للقانون

للقانون التي يجب أن يستلهمها المشرع عندما يحاول أن أما المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية فهي من المبادئ العامة  

 ،يسد نقص في تشريع أو يعمل على تطويره وتعديله

أن نخلط بين المبادئ العامة للقانون وبين مصادر القانون .... والمبادئ  ةحصحيوال يجوز أبًدا في صيغة قانونية  

نسان أو المبادئ العامة الكلية للشريعة اإلسالمية ...تختلف العامة سواء تلك التي عبر عنها اإلعالن العالمي لحقوق اإل

عن مصادر القانون في أنها تخلق قواعد قانونية وضعية، بل تسبق خلق هذه القواعد فالمصدر الوحيد للقانون هو إرادة 

امة للقانون الع الدولة التي تعبر عن نفسها بطرق مختلفة في مصادر متعددة هي التشريع والعرف والقضاء أما المبادئ

 .1فهي ال تصدر عن إرادة الدولة، ولكنها تمهد لهذه اإلرادة الطريق الذي تعبر به عن نفسها والفرق هنا في المصدر

طع ولكن التساؤل لماذا ال نق ،وردا على القول السابق يمكن القول وبحق أن التشريع الوضعي يواجه دائما " النقص "

خالق فهو من صنع ال ،بتطبيق النص الذي ال يأتيه الباطل من بين يدية وال من خلفه دابر هذا النقص وننشد الكمال

ولكن هذا األخير إذا كان موافقا  ،فحقا القاضي ال يطبق مباشرة القرآن أو السنة وإنما يطبق النص القانوني ،األعظم

قد عالجنا ما يصيب القانون الوضعي من  للكتاب والسنة والقواعد اإلسالمية األخرى التي ال خالف عليها فهنا نكون

 وال يمكننا أن نستخدم النقص لنبرر لجوء القاضي إلى العرف أو غيره في حين أن لدينا الحل الناجع لمواجهته. ،نقص

ويستطرد الرأي الفقهي السابق قائال: "أن علم االجتماعي القانوني الذي يبحث في وجود القواعد القانونية ويحدد 

قرر أن أحكام الشريعة اإلسالمية ال تنطبق بذاتها، وأن األحكام القليلة التي انتقاها عنها المشرع المصري مصدرها ي

في الزواج، والطالق، والمواريث ...الخ هي أحكام تشريعية وضعية مصدرها إرادة المشرع وإن تطابقت في مضمونها 

المصدر والمضمون فمصدر القاعدة القانونية التشريع  مع بعض األحكام أو اآلراء الفقهية فال ينبغي أن نخلط بين

ونص المادة الثانية من الدستور لم يطبق إال في اضيق  ،الوضعي أما المضمون فقد يكن مستوحى من القانون الطبيعي

ضاء والق ،الحدود ألن الجانب األكبر من االف التشريعات المصرية مأخوذ من التقنينات األجنبية والقانون المقارن

ونحن ال نرى مانعا من اإلبقاء على ما قصدت إليه المادة الثانية  ،وما يقتضيه العقل في إدارة شؤون البالد ،المصري

فال شك  ،وأهمها الخلط بين المبادئ وبين المصادر ،من الدستور بعد تعديلها بما يزيل عيوب الصياغة التي لحقت بها

إلسالمية تنبع عن الفكرة العامة للوجود السائدة في مصر ويمكن أن يستلهما المشرع أن المبادئ العامة الكلية للشريعة ا

 ،وكذلك القاضي دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالدولة المدنية في مصر التي تقوم على أن األمة هي مصدر السلطات

م قضائي أو قرار وأن كل ما يجري على األرض هو عمل بشري وعدل بشري سواء كان في صورة تشريع أو حك

 ،وإن كان يجب أن ستلهم المبادي العامة لحقوق اإلنسان ،إداري ...فالعدل على األرض هو عدل بشري مصنوع
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والصياغة  ،والمبادئ العامة الكلية للشريعة اإلسالمية التي ال تختلف في شيء عن المبادئ الكلية للشرائع الدينية األخرى 

 . 1دستور " على المشرع أن يستلهم المبادئ العامة الكلية للشريعة اإلسالمية " الصحيحة للمادة الثانية من ال

يمثل الجزء السابق منهًجا خطيرا إذ يقرر أن القانون هو الذي يسمح للقاعدة الشرعية اإلسالمية بالنفاذ داخل التنظيم 

متع بميزة السمو عليها فاستدعاء القانون القانوني في الدولة، وهذا قول ظاهره صحيح، ولكنه ال يمنحها اإللزام وال يت

للقاعدة الشرعية اإلسالمية ال يقف عن حد السماح لها بالدخول داخل التنظيم القانوني بل يتعين أن يتعدى ذلك إلى 

فالعبد وإن أذن لسيدة بالدخول إلى غرفته الحقيرة  ،االنصياع الكامل ألحكامها وإعدام كل نص قانوني يتعارض معها

نى البتة أنهما يتمتعان بنفس القدر والشرف والسمو ؛ بل إن المعنى الحقيقي لهذا اإلذن ينبغي أن ينحصر في ترتيب ال يع

 الغرفة ) البيئة القانونية ( الستقبال السيد الذي يحكم ويأمر وعلى الجميع السمع والطاعة.

والدليل على ما نقول إن القاعدة الشرعية اإلسالمية تطبق في مصر حتى في ظل انعدام النص الدستوري الذي يسمح 

لها بالنفاذ داخل التنظيم القانوني للدولة، فالقاضي المصري وإن كان غير مسلم ال يستطيع أن يحكم في قضية تتعلق 

مية، كذلك يطبق الشريعة اإلسالمية على األحوال الشخصية لغير باألحوال الشخصية للمسلمين إال وفق الشريعة اإلسال

 المسلمين المختلفين في الملة. 

 فزاعة الدولة الدينية  ()ب

استخدم البعض فزاعة الدولة الدينية ليبرر ضرورة تفسير المادة الثانية من الدستور المصري تفسيرا ضيقا فذهب رأي 

الثانية على نطاق واسع يعنى أن جميع القوانين يجب أن تكون متسقة مع أحكام الشريعة إلى القول بأن " تفسير المادة 

فعبارة " اإلسالم دين الدولة " يصف الدولة على أساس كونها دولة دينية إلى حد القول بأن الدولة كلها  ،2اإلسالمية

 غير أن هذا التفسير غير ،ن اإلسالميستكون خاضعة لسيطرة رجال الدي ،سواء في جوانبها الحكومية أو االجتماعية

مرجح كون فكرة الدولة الدينية هي ضد الشريعة اإلسالمية في األصل ألن هذه الفكرة تفترض وجود وسيط بين الناس 

 .3وهللا وهو ما يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية حث إن وجود هذا الوسيط هو ضد مفهوم التوحيد 

ر السابق من حقائق كون الشريعة اإلسالمية ال تعترف بوجود وسيط بين الناس وهللا تعالى ومسلمات ورًدا ما روجه الفك

التوحيد، إال أنها تحاول أن تصور الدولة الدينية اإلسالمية في صورة كهنوتية يحكم فيها رجال الدين ويلبسون ثياب 

ى اإلطالق فالدولة اإلسالمية في عصورها األولى الكهنة ليجمعوا القرابين لآللهة، وهذا قول باطل وال صحة له عل

كانت تقوم على دعائم اإلسالم فقط؛ ورغم ذلك ملئت الدنيا وسطرت للبشرية أسمي معان الحرية والعدل والمساواة، 

 ةبل إن غير المسلمين عاشوا وما زالوا يعيشون في الدول اإلسالمية أفضل حاال من أقرانهم المسلمين في الدول العلماني

 أنصار الدولة المدنية.

                                                           
 .191د. سمير السيد تناغو ، المرجع السابق ، ص  )1(

(2) Mona Elghobashy,The Metamamorphisis of the Egyptian Muslim Brothers ,international journal Middle East 
studies ,2005,p.373-377. 

يونيو  1تهاني الجبالي ، اإلطار الدستوري لتطبيق المادة الثانية من الدستور ، ورقة بحثية تم تقديمها في محاضرة بمكتبة اإلسكندرية ،  )3(
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إذ أنها شريعة عالمية تتسم بالمرونة والتطور وال يمكن  المستجدة؛وال أرى أن الشريعة اإلسالمية تخلو من األحكام 

 ،ودةوعلى سبيل الحق فيه دالله موج ،وفي ذلك يقول اإلمام الشافعي كل ما نزل بمسلم ففيه حكم الزم بالجمود،وصفها 

 .1القياساو  ،وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الداللة على سبيل الحق فيه باالجتهاد ،يه بعينه حكم وجب اتباعهوعليه إذا كان ف

وهذه المرونة والتطور دفعت دعاة العلمانية والمدنية إلى االعتراف الكامل بأن الشريعة اإلسالمية ليست مجرد شريعة 

م، كأحد النظم 0211عترف به مؤتمر القانون المقارن في الهاي عام دينة بل يمكن اعتبارها نظاًما قانونيا ناضجا ا

 . 2القانونية المعاصرة التي تقوم على صنعة قانونية رفيعة

حيث  ،والحقيقة  التي ال ينكرها منصف أنه ال خالف بين الشريعة اإلسالمية والدولة المدنية كما يزعم البعض ويروج

بكل دعائم المدنية الحديثة ولكنها دعائم ووسائل يتعين ان تتم في إطار أخالقي  ال تعارض الشريعة اإلسالمية األخذ

أما دعاة الدولة المدنية بمعناها القائم على إشاعة الفسق والدعارة  ،منضبط ال يتعارض مع الفطرة اإلنسانية السليمة

ال دينية ؛ بل يروجون لشيوع العالقات واإللحاد والحرية غير المسؤولة فهؤالء ال يريدون دولة في األصل ال مدنية و

فهؤالء ليسوا دعاة تقدم وتحضر كما يدعون بل دعاة  ،اإلنسانية والقضاء على القيم اإلنسانية والحضارية واألخالقية

تخلف وانحدار أخالقي يعود باإلنسانية إلى عصور سحيقة يأكل فيها القوي الضعيف وتسيطر على اإلنسان ملذاته 

 وانية التي ال رادع وال ضابط لها.وشهواته الحي

 تشكيل لجنة شرعية وقانونية لمراجعة النصوص القانونية المخالفة لقواعد الشريعة اإلسالمية  (4)

أقترح تشكيل لجنة مشتركة من القانونيين وعلماء األزهر الشريف لتنقية ومراجعة جميع النصوص القانونية المخالفة 

من الدستور المصري الحالي ونص المادة األولى من القانون المدني ونص  4نص م/  للشريعة اإلسالمية وعلى رأسها

م فيما قررته من أن " كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت 0211لسنة  18من قانون العقوبات المصري رقم  412م/

قانون العقوبات  من 411ونص م/  ،عليه هذا األمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة ال تزيد على ستة شهور"

المصري التي قررت أيًضا عقوبة الحسب للمرآة الزانية حيث قررت أن " المرأة المتزوجة التي ثبت زناه يحكم عليها 

ما ورد  وكذلك ،بالحبس مدة ال تزيد على سنتين ولزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت "

وغيرها من النصوص التي تبيح بيع وشراء الخمور  ،ررة لعقوبات القتل والسرقةالمق 108حتى  ،100المواد أراقم 

 خالفا لألحكام القطعية في الشريعة اإلسالمية .

 020هذا فضال عن وجود نصوص من الدستور المصري نفسه تتعارض مع قواعد الشريعة اإلسالمية ومنها نص م/

دولة دينها اإلسالم أو أن يكون رجال رغم اتفاق الفقه اإلسالمي  التي لم تشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما في

 على ذلك حيث قررت أنه " يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، 

                                                           
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى:  اإلمام الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد )1(

 .499،الرسالة ، ص هـ( 914

م ، أشار إليه د. محمود 9199د. محمد نور فرحات ، الدين والدستور في مصر ، الهيئة المصرية العامة ، للكتاب ، القاهرة ، مصر ،  )2(

 .999حلمي مصطفى ، مرجع سابق ، ص 
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 وأال يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن 

يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وأال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميالدية، ويحدد 

 القانون شروط الترشح األخرى

وواضح فساد ومخالفة النصوص السابقة لقواعد الشريعة اإلسالمية قطعية الثبوت والداللة في القرآن الكريم والسنة 

يفة وغيرها من النصوص األخرى التي تحتاج إلى مراجعة، والتي تتعارض جليا مع الطابع الديني للدستور النبوية الشر

المصري، ووجودها يعد بمثابة تحد واضح للقواعد الشرعية اإلسالمية التي أعلنت الدولة المصرية في المادة األولى 

اإلسالم تخالف قوانينها القواعد الشرعية اإلسالمية الثابتة  من دستورها أنها دولة دينها اإلسالم، فهل الدولة التي دينها

 في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؟

 م.0224من الدستور المصري الحالي  0تعديل نص م/  (5)

م وبعد تعديلها عام 0222من الدستور المصري العديد من التناقضات منذ إقرارها عام  4أثارت صياغة نص م/ 

م مقررة أن " اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، 4102صدور الدستور المصري الحالي  م، ومع0281

 ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع".

ونظرا لما أصاب هذه المادة من تأويالت وتفسيرات دفعت البعض إلى منحها مفهوًما واسًعا واضطر البعض اآلخر 

ضيق لها ليحيد بها ويفرغها من كل فائدة عملية، لذا أقترح أن يتم تعديل هذه المادة لتصبح على النحو تبني مفهوم 

 اآلتي:

" قواعد الشريعة اإلسالمية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة واجماع جمهور الفقه اإلسالمي الموافق  

 لقانونية في الدولة، ويعتبر كل نص قانوني يخالفها كأن لم يكن ".للكتاب والسنة هي الحاكمة على كافة القواعد ا

تفعيل دور األزهر الشريف في الرقابة على مدى اتفاق النصوص القانونية الحالية والتي يتم إصدارها في  (6)

 المستقبل 

ص دون غيره من الدستور المصري الحالي على أن " األزهر الشريف هيئة إسالمية علمية مستقلة يخت 1نصت م/

بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع األساسي في العلوم الدينة والشؤون اإلسالمية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر 

 علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

لقانونية ايتعين وفق النص السابق تفعيل دور األزهر الشريف في إبداء الرأي القانوني الملزم في مدى اتفاق النصوص 

 الحالية والمستقبلية مع قواعد الشريعة اإلسالمية 

 تبني منهج موحد في مجال الرقابة الدستورية على مخالفة القوانين لقواعد الشريعة اإلسالمية  (7)

، ةتبنت المحكمة الدستورية العليا منهجا مزدوجا في تعاملها مع القواعد القانونية المخالفة لقواعد الشريعة اإلسالمي

وهذا المعيار المزدوج يقوم على الحكم بعدم دستورية بعض النصوص وخصوًصا تلك المتعلقة باألحوال الشخصية 

لمخالفتها لألحكام القطعية الثبوت والداللة للشريعة اإلسالمية، وتارة أخرى ال تقضي بعدم دستورية نصوص أخرى، 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                      232  

               ISSN: 2706-6495 

لألحكام قطعية الثبوت والداللة في الشريعة اإلسالمية على  إذا كانت بعيدة عن نطاق األحوال الشخصية رغم مخالفتها 

 النحو اآلتي: 

ومن بين األحكام التي قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية لمخالفة النص القانوني لألحكام قطعية 

فيما قرره من  4111لسنة  0من القانون رقم  40الثبوت والداللة في الشريعة اإلسالمية حكمها بعدم دستورية نص م/

واسست المحكمة قضائها على سند من  ،أن " الطالق في حالة إنكاره ال يمكن أن يثبت إال بحكم الشهود والتوثيق "

القول بأن " قصر طرق اثبات الطالق حالة ما إذا أنكر أحد الزوجين حدوثه في شهادة الشهود والتوثيق فقط ينتهك 

لشريعة اإلسالمية حيث أن األصل المقرر شرًعا هو جواز إثبات الطالق بكافة طرق اإلثبات األحكام الشرعية القطعية ل

 .1من بينه إقرار ويمين " 

من القانون المدني فيما قررته من أنه " إذا  446وعلى العكس تماًما قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص م/

المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملتزًما بأن يدفع  كان محل االلتزام مبلغا من المال وكان معلوم

للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل 

ريانها، لعرف التجاري تاريًخا آخر لسالتجارية، وتسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد االتفاق أو ا

 وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره ".

ومن المستغرب عقالً وقانونًا أن المحكمة الدستورية العليا أقرت دستورية النص المشار إليه رغم تسليمها بمخالفة 

وأقامت حكمها على دعائم واهية منها  ،المادة المذكورة لما استقر عليه الفقه اإلسالمي من حرمة لتقاضي فوائد الديون

االعتماد على قاعدة سريان نصوص الدستور بأثر مباشر وعدم جواز سريانها بأثر رجعي أو إيزاء المعامالت التجارية 

حيث قررت المحكمة أن " الفقه اإلسالمي قد استقر على حرمة تقاضي فوائد على الديون فيما سمي بالربا  ،المحتملة

المدنية والتجارية غير أنها قد استقر على حرمة تقاضي فوائد على الديون فيما يسمى بالربا في التعامالت  في التعامالت

اإلدارة  ،المدنية والتجارية إال أن تطبيق هذا المبدأ بصرامة قد يكون من شأنه إيزاء المعامالت التجارية المحلية والدولية

يثة ... وانتهت المحكمة إلى أن الزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة والخدمات المصرفية الحد ،المالية للشركات

اإلسالمية وفقا لما تقضي به المادة الثانية من الدستور ال ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد العمل بتعديل 

ام المشار تأتى انفاذ حكم اإللزوالتي ال ي ،المادة الثانية من الدستور دون غيرها من التشريعات السابقة على ذلك التاريخ

  2إليه بالنسبة غليها لصدورها فعال في وقت لم يكن فيه هذا القيد قائما وواجب اإلعمال " 

إهدار كل المحاوالت القضائية من قبل محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا لتحييد دور القواعد  (8)

 نظام الدستوري المصري.الشرعية اإلسالمية وإفراغها من مضمونها داخل ال

م مقررة أنه ) لما كان 41/0/0284ومن بين تلك المحاوالت ما قررته محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في 

ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب 

                                                           
 م.9111يناير  99قضائية ، جلسة  91لسنة  991دستورية العليا في القضية رقم يراجع حكم المحكمة ال )1(

 م.9119مايو  4ق جلسة  9لسنة  91يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  )2(
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من ثم و ،للشارع بأن تكون الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس فيما يشرعه من قوانينإنما هو دعوة  ،اإلعمال بذاته 

ويلتزم  ،فإن المناط في تطبيق الشريعة اإلسالمية استجابة الشارع لدعوته وإفراغ مبادئها السمحاء في نصوص محددة

ى الخلط والقول بغير ذلك يؤدي إل ،انهاالقضاء بالحكم بمقتضاها بدًءا من التاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية لسري

فضال عن أن  ،بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعي وبين اشتراع القواعد القانوني الذي يتأبي مع حدود واليته

 ،تطبيق الشريعة اإلسالمية يقتضى تحديد المعين الذي يستقي منه الحكم الشرعي من بين مذاهب األئمة المتعددة

ويؤكد هذا النظر أنه لما كان الدستور المصري قد حدد السلطات الدستورية  ،نة في القضية الشرعية الواحدةوالمتباي

وكان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستوري بما الزمه أنه ال يجوز إلحداها أن  ،وأوضح اختصاص كل منها

ن المقرر وفقا ألحكام أن وظيفة السلطة القضائية أن تطبق وكان م ،تجاوز ما قرره الدستور باعتباره القانون األسمى

ات النزول وغيرها من السلط ،وتختص محكمة النقض بالسهر على تطبيقه فغنه يتعين على السلطة القضائية ،القانون

 ،ونافذا اوفضال عن ذلك ...كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيح ،على أحكامه

 . 1ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد واإلجراءات المقررة في هذا الدستور

قضائية حيث قضت برفض الغاء حكم الربا  2لسنة  21في الدعوى رقم  0281/ 40/04حكم المحكمة الدستورية في 

اإلصدار من الدستور وذكرت أنه " لما كان مبنى من القانون المدني المصري بحجة أن القانون المدني أسبق من حيث 

من القانون المدني المصري للمادة الثانية من الدستور تأسيًسا على أن القواعد التي أجازت تلك  411الطعن مخالفة م/

ن الدستور مالمادة االتفاق عليها تعد من الربا المحرم شرعا طبقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية التي جعلتها المادة الثانية 

م 0281مايو  44وإذا كان القيد المقرر بمقتضى هذه المادة بعد تعديلها بتاريخ  ،المصري المصدر الرئيس للتشريع

والمتضمن الزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة اإلسالمية ال يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه ومنها 

 لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليه " . ،م0228الصادرة في عام  411م/ 

ومما ال شك فيه أن الموقف القضائي كانعكاس للموقف الفقهي المصري وهو موقف يمثل فيما أرى انعكاسا للمذاهب 

ال  وأن العقل يخاطب العقل أن تنعم بقواعد ،السياسية التي تفصل بين الدين والقانون مقررة أن الدين يخاطب القلب

فال  ،نصب على النصائح مطلقا وعلى الدين الذي يشرع لمخاطبة القلب أن ينعم بكثير من النصائح وبقليل من القواعدت

أن ينظم  وال أن ينظم بالقوانين البشرية ما يجب ،يقضى بالقوانين اإللهية في ما يجب أن يقضى فيه بالقوانين البشرية

 . 2بالقوانين اإللهية 

ف أن أنصار الفصل المطلق بين الدين والقانون أكدوا على أنهما متكامالت في الوظيفة مع تمايزهما وتناست تلك المواق 

وأن القانون البشري إذا كان يقضي بالحسن الذي له  ،وأنهم يعترفون بسمو القواعد اإلسالمية على القوانين المدنية

لمجتمع البد أن يقوم على شيء ثابت والدين هو الشيء وا ،فإن الدين يقضي باألحسن الذي له وجه واحد ،وجوه متعددة

 .3الثابت 

                                                           
م 9114، ط  9العدد الثاني مجلد ق ، منشور بالمدونة الذهبية للقواعد القانونية  99لسنة 919م في الطعن رقم 91/9/9119حكم نقض مدني  )1(

 .9919، ص 

 .999، 994مونتسيكيو ، روح الشرائع ، مرجع سابق ، ص )2(

 .991مونتسيكيو ، روح الشرائع ، مرجع سابق ، ص )3(
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 أهم النتائج  

تحديد المقصود بالقاعدة اإلسالمية يمثل واحدة من أهم المشكالت الدينية العميقة في مضمونها وتأثرها على  (0)

نة في القرآن الكريم والس العالقة بين االقعدة الدستورية واإلسالمية وتكمن في تبني مفهوم واسع لها يشمل ما ورد

النبوية الشريفة واإلجماع، وأقول الفقه اإلسالمي، وهو ما تبناه النظام الدستوري السعودي أو مفهوم ضيق يحصرها 

 في المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية التي تجتمع عليها جميع الشرائع السماوية وهو ما تبناه النظام الدستوري المصري.

م الدستوري السعودي للمفهوم الواسع لقواعد الشريعة اإلسالمية، صاحبة اضطراب في استخدام تبني النظا (4)

 المصطلحات فتارة تستخدم الشريعة اإلسالمية، وتارة القرآن والسنة، وتارة أخرى أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

ام مية، إال أنه كان أكثر وضوًحا في استخدرغم تبنى النظام الدستوري المصري للمفهوم الضيق للقاعدة اإلسال (1)

المصطلح الذي يعبر عن الهدف المقصود من وراء استخدامه ليعبر عن نيته بشكل واضح في عدم منح القاعدة الشرعية 

الحاكمية على كافة القواعد القانونية وحصرها في إطار المبادئ العامة الملهمة للمشرع القانوني فيما يسنه من قواعد 

 نية.قانو

القاعدة اإلسالمية تسمو على كافة القواعد الدستورية والقانونية في النظام الدستوري السعودي بخالف نظيره  (2)

المصري الذي أفرغ الطابع الديني للدستور من مضمونه ومحتواه، وأعلى من شأن القاعدة الدستورية على حساب 

ى المساومات السياسية دون أن يكون لها وجود قانوني حقيقي القواعد اإلسالمية إذا لم يكون الغرض من األخيرة سو

 إال في مجال األحوال الشخصية.

تبني النظام الدستوري السعودي لمبدأ الحاكمية والسمو للقواعد اإلسالمية لم يمنع واقعيا من وجود بعض  (1)

، ة والقواعد اإلسالمية من ناحية أخرىالتعارض والتنازع االفقي والرأسي بين القواعد الدستورية والقانونية من ناحي

وهو ما يتعين أن ينتبه إليه النظام الدستوري السعودي في ضوء ما تشهده المملكة اآلن من تطورات على كافة األصعدة، 

 وهو ما سينعكس حتًما على تطور القواعد القانونية فيها.

التعارض األفقي والرأسي بين القاعدة اإلسالمية النظرة السريعة للنظام الدستوري المصري تبين بجالء  (6)

والدستورية والقانونية في مصر، وهو ما يتعين أن ينتبه إليه المشرع الدستوري فإما أن يعلن الغاء نص المادة الثانية 

لغاء إمن الدستور كلية ويحتفظ بالقواعد القانونية المخالفة للشريعة اإلسالمية، أو يصحح األوضاع الخاطئة ويقوم ب

جميع النصوص القانونية المخالفة للقواعد اإلسالمية إعالء للنصوص الدستور التي أكدت أن الدين اإلسالمي هو دين 

 الدولة.

تدعاء التي حاولت اس -لعبت اإلرادة السياسية والفقه والقضاء المصري دوًرا هاما في إفراغ نصوص الدستور  (1)

من مضمونها والهدف من ورائها؛ لذا فإن اإلصالح الحقيقي  –القانوني للدولة  قواعد الشريعة اإلسالمية داخل النظام

للعالقة بين القاعدة اإلسالمية والدستورية والقانونية المصرية يتعين أن يبدأ بتعيير العوامل والوسائل التي أدت إلى 

 انهيار العالقة بينهما.
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 المقترحات  

للحكم في المملكة العربية السعودية تحسم االضطراب الحادث في  أقترح إضافة مادة إلى النظام األساسي (0)

استخدام المصطلحات المعبرة عن معنى القاعدة اإلسالمية ولتكن " المقصود بالشريعة اإلسالمية: القرآن الكريم 

 ". وصحيح السنة النبوية الشريفة، واجماع األمة، واجتهاد جمهور المسلمين غير المتعارض مع القرآن والسنة

استحداث الية دستورية لتنقية النصوص الدستورية السعودية مما قد يشوبها من مخالفات للقواعد اإلسالمية  (4)

 م.4111في ظل التطورات القانونية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية المصاحبة لرؤية المملكة 

الية الشريف لتنقية النصوص القانونية الح اقتراح تشكيل لجنة مصرية مشتركة من القانونيين وعلماء األزهر (1)

 المخالفة للقواعد اإلسالمية.

 المراجع 

 أوال: المراجع العربية 

اإلمام الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  .0

المحقق: أحمد شاكر الناشر: مكتبه الحلبي،  ،الفقهالرسالة في أصول  ،هـ(412المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 مصر. ،م القاهرة0221هـ/0118مصر الطبعة: األولى، 

 م .4104 ،مصر ،محمد نور فرحات، الدين والدستور في مصر، الهيئة المصرية العامة، للكتاب، القاهرة .4

 ثانيا: المراجع األجنبة 

(0) Mona Elghobashy,The Metamamorphisis of the Egyptian Muslim Brothers 

,international journal Middle East studies ,2005، 

 ثالثا: الكتب المترجمة

 م .0211 ،دار المعارف ،القاهرة ،ترجمة عادل زعيتر ،روح القوانين ،، شارل لويس مونتسيكيو

 ثالثا: الدساتير والتشريعات

 م 4102م وفق آخر تعديالته في 4102الدستور المصري الحالي  .0

 0241الدستور المصري لعام  .4

 النظام األساسي للحكم في المملكة العربية الصادر عام  .1

 رابعا: الموسوعات واألحكام القضائية 

 م.4116يناير  01قضائية، جلسة  46لسنة  001حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  .0
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 م.0281مايو  2ق جلسة  0لسنة  41حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  .4 

 م.0221مايو  01ق. د جلسة  8لسنة  1حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  .1

ية ق، منشور بالمدونة الذهبية للقواعد القانون 10لسنة 411م في الطعن رقم 41/0/0284حكم نقض مدني  .2

 .0184ص  ،م0282ط  ،4العدد الثاني مجلد 

 هـ 0211مجموعة األحكام اإلدارية لعام  .1

 هـ 0201مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية لعام  .6

 هـ ي0241مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية لعام  .1

 هـ 0218مجموعة األحكام والمبادئ التجارية لعام  .8

 خامسا: الدوريات

الجبالي، اإلطار الدستوري لتطبيق المادة الثانية من الدستور، ورقة بحثية تم تقديمها في محاضرة تهاني  .0

 م4111يونيو  2بمكتبة اإلسكندرية، 

 ،م4111 ،مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ،المادة الثانية من الدستور ،سمير السيد تناغو .4

 درية جامعة اإلسكن ،كلية الحقوق

محمد عبد العال، العالقة الدستورية بين الدين والدولة، دراسة مقارنة حول مدى تدين الدساتير الوطنية،  .1

 مصر. ،جامعة اإلسكندرية ،م4106 ،المجلد األول ،4ع ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية

ق إلى تحقيقه، مجلة مصر المعاصرة، محمود حلمي مصطفى، مبدأ سمو الشريعة اإلسالمية والطري .2

   .م0216، عام 161ع  ،61الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، مجلد 

 

 .المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي ،إكرامي بسيوني خطابدكتور/ ال ،2021 ©جميع الحقوق محفوظة 

(CC BY NC) 
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لقانون الدولة التي حدث فيها الفعل  المسؤولية التقصيرية وخضوعهالتعويض في 

 المنشأ لاللتزام

Compensation for Negligence liability and its submission to the law of the  

Country in which the act establishing the obligation occurred 

 

  الرواشده محمد أحمد إبراهيم/ الدكتور

 السعودية العربية المملكة خالد، الملك جامعة األعمال، كلية القانون، مساعد، قسم أستاذ

Email: ealrawashde@kku.edu.sa 

2021  

 الملخص

الضرر، بل ان التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر،  التعويض هو الحالة الطبيعية الناتجة عن       

المسؤولية  نتاجهو الضرر ف، 1فال تعويض اال بضرر اال في الحالت االستثنائية التي نص عليها القانون

بصرف النظر عن نوع وشعوره، ماله أو  جسده او فيبشخص ما الذي يلحق  وهو األذى ،ريةالتقصي

اب التعويض من دولة الى أخرى، تختلف أسس وطريقة حسوضرراً مادياً او معنوياً،  فقد يكون ،الضرر

او قلة احتراز ترتب عليه تعرض شخص ما خالل تواجده في دولة غير دولته لضرر ناتج عن اهمال  فإذا

 الفعل اهع أسس تقدير التعويض لقانون الدولة التي وقع فيمسؤولية تقصيرية، فهل من العدالة اخضاقيام 

 .كثر مالئمة وعدالة، ام ان هناك ضوابط اسناد أفقط الضار

 تحقق مكان قانون اإلرادة، قانون المحلي، القانون التعويض، التقصيرية، المسؤولية المفتاحية:الكلمات 

 .مالئمة األكثر القانون الضرر،

 

                                                           
القانون على حاالت معينة نوجب التعويض دون الحاجة ألثبات ان هناك ضرر قد وقع بالشخص، مثل ما بينه قد ينص  - 1

القانون المدني األردني في حالة التعويض عن الضرر فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن التأخر في سداد الدين فالضرر هنا 

 مفترض.
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Compensation for Negligence liability and its submission to the law of the  

Country in which the act establishing the obligation occurred 

 

Dr. Ebrahim al rawashdeh 

Law Department, Business College, King Khalid University, Saudi Arabia 

Abstract 

             Compensation is the natural condition resulting from the damage, rather 

compensation is present and nothing with the harm, so there is no compensation 

except for damage except in exceptional cases stipulated by the law, and the 

damage is one of the pillars of negligence, and it is the harm that inflicts a person 

on his body, money or feeling. That is, regardless of the type of damage, it may be 

material or moral damage, and the basis and method of calculating compensation 

differ from one state to another, so if a person is exposed during his presence in a 

country other than his own to harm resulting from negligence or lack of 

precaution, and consequent responsibility for negligence, is it justice to subject 

The basis for assessing compensation for the law of the state in which the harmful 

act occurred, or are there more appropriate and fair attribution contr.    

Keywords:  Tort Liability, Compensation, Local law, the law of the will, the law 

of the place where the damage was achieved, the most 

favorable.                                                                                      
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 المقدمة

 ،العقدية نوعان لمسؤولية واحدة وهي المسؤولية المدنيةوالتقصيرية بالّرغم من أّن المسؤولتين          

 ءتبا، إال أن جميع محاوالتهم  هاالجمع بين البعض ةحاولبالرغم من مو، (ال يجوز الجمع بينهم والقاعدة انه)

دم بواجب فرضه القانون أال وهو عفالمسؤولية التقصيرية مصدرها القانون، وتنشأ نتيجة اإلخالل الفشل، ب

المسؤولية العقدية تنشأ نتيجة اإلخالل بالتزام عقدي، أي مخالفة أحد شروط العقد، ، اما الغيراإلضرار ب

االلتزام العقدي ينبغي أن تتوفّر فيه األهلية حتى تقوم المسؤولية العقدية، أما المسؤولية التقصيرية فلم تشترط و

رثر المترتب على قيام احد هذه المسؤوليتين هو التعويض عن الضرر الذي احدرثه هذا واال األهلية لقياِمها،

طأ المدني المصري هو الخبعض التشريعات مثل القانون إذا كان أساس المسؤولية التقصيرية في و، االخالل

الضار  الفعلهو أساس هذه المسؤولية  باعتبارفإن المشرع األردني قد ساير الفقه اإلسالمي الواجب االرثبات، 

د رثالرثة وجوفي القانون المدني األردني على  مرتكب الفعل الضار مسؤوليةوتتحقق  ولو صدر من غير مميز،

 نصتالتي من القانون المدني األردني  652هذا ما بينته المادة و، وعالقة السببية، الضرروفعل هي الأركان 

 "كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر".  أن على

المسؤولية  المتحقق عنالناتج عن خضوع التعويض  ،تنصب هذه الدراسة على تنازع القوانينو      

الي أدى في العصر الحوتطور وسائل المواصالت واالتصاالت فالتطور التكنولوجي والصناعي التقصيرية، 

وزيادة اعداد المصابين والمتضررين نتيجة  ،األضرار الناشئة عن اإلهمال وقلة االحتياط واالحتراز زدياداإلى 

، حيث حاولت هذه الدراسة البحث عن القانون األكثر مناسبة وعدالة إلخضاع التعويض الناشئ األفعالهذه 

 .عن المسؤولية التقصيرية ألحكامه

 ان تكون خطة البحث كما يلي: رأيناوانطالقاً من هذا المقدمة 

 .المفهوم القانوني للمسؤولية التقصيريةالمبحث االول: 

 .وانواعها المطلب األول: تعريف المسؤولية التقصيرية

 .اركان المسؤولية التقصيرية وأثرها :الثانيالمطلب 

 .سلطة المحكمة في البحث عن عناصر ومقدار التعويض الثالث: المطلب

 .المسؤولية التقصيريةتقدير التعويض في  يحكم القانون الذيالمبحث الثاني: 

 للقانون المحلي.التعويض المطلب األول: خضوع 

 .اللتزاما أطرافتطبيق القانون الذي يختاره المطلب الثاني: 

 .خضوع التعويض لقانون مكان تحقق الضررالمطلب الثالث: 

 .المنشأتطبيق القانون األكثر صلة بالفعل : الرابعالمطلب 
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 .الخامس: خضوع التعويض للقانون الشخصيالمطلب 

 .موقف االتفاقيات الدوليةالمطلب السادس: 

 .المطلب السابع: تقدير خضوع التعويض لقانون مكان وقوع الفعل

 

 مشكلة الدراسة:

اللتزام امراً لهل يعتبر اخضاع التعويض في المسؤولية التقصيرية الى قانون مكان حدوث الفعل المنشأ          

 عادالً ام ال.

 ،حماية المضرورلما مدى قدرة األنظمة والتشريعات واالتفاقيات الحديثة على تحقيق القدر األكبر          

اع احكام الحصول على وذلك بإخض وألسرته،من خالل حصول هذا األخير على تعويض عادل له 

 تحقيق العدالة.واألكثر قدرة على  المناسبالى القانون التعويض 

 أهمية الدراسة:

 تبرز أهمية الدراسة من خالل الوقوف على الواقع العملي وبيان مدى تحقيق العدالة في اخضاع            

 دى إمكانية تطبيقمالمسؤولية التقصيرية لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشأ لاللتزام وبيان  التعويض في

 المسؤولية.هذا النوع من  مثلفي  اخرقانون 

 منهج الدراسة:

تبعنا ااختياره والمشكلة التي يحاول معالجتها فقد  واسبابمن خالل المعطيات الخاصة بهذا البحث               

المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خالل دراسة وتحليل مواد القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في 

د عالجت مكن ان تكون قيواالتفاقيات الدولية التي يل ما ورد في التشريعات الحديث وتحلمختلف القوانين، 

 .مسألة القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من المسؤولية

كما تتبع هذه الدراسة باإلضافة لما سبق المنهج الوصفي الذي يهدف الى جمع المعلومات عن ظواهر          

 ة وضع التفسير المناسب لهذه الحقائق.او مواقف معينة لمحاول

 اهداف البحث:

له  والحكم. المضرور في احكام المسؤولية التقصيريةوضع تصور لسياسة مدنية قادرة على حماية       _

 بتعويض عادل.

تطور القوانين واألنظمة واالتفاقيات المعنية بمعالجة مشكلة تحديد القانون الواجب مراقبة مدى      _ 

 ام المسؤولية التقصيرية.كعلى احالتطبيق 
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 المبحث االول: المفهوم القانوني للمسؤولية التقصيرية.

م هذه وتنقس ،سببه لشخص اخر الضرر الذيالمسؤولية المدنية بوجه عام هي التزام شخص بتعويض          

حت األخيرة تناولها المشرع المصري ت المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وهذه ،المسؤولية الى قسمين

  2عنوان العمل غير المشروع.

لفعل االمسؤولية التقصيرية هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ويكون مصدر االلتزام بها هو  وبشكل عام

زام لذلك فهي تقوم على اإلخالل بالت ،زم بالتعويضللغير يل اً سبب ضرر اً شخص سلوكال، فإذا سلك الضار

 .قانوني واحد ال يتغير هو االلتزام بعدم اإلضرار بالغير

 وانواعها. المسؤولية التقصيريةبتعريف الالمطلب األول: 

حدوث إخالل بالتزام معيّن فَرَضه عند أنواع المسؤولية المدنية، وتنشأ  أحدهي المسؤولية التقصيرية         

ص لذلك الشخمثل هذا الضرر فإّن المسؤولية التقصيرية  وقعاآلخرين، وإن ب الحاق ضررالقانون، وهو عدم 

وص لم تُعّرف المسئولية ضمن النصومما يترتب عليه التعويض للشخص المتضرر،  ،الضرر تقوم أحدث الذي

مونها، لمضحة موض اتووضع مجموعة تعريف بالمسؤوليةالقانونية، ولكّن الفقه اجتهد فـي بيـان المقصـود 

 3"تعريفهـا بأنّهـا، الحكم الذي يترتب على الشخص الذي ارتكب أمراً يوجب المؤاخذةومن هذه التعاريف، 

الوجود، حيث ظهرت منذ القدم في القانون الفرنسي القديم، رثّم انتقلت إلى وال تعد المسؤولية التقصيرية حديثة 

، ولم يقتصْر ظهورها على القانون الفرنسي، بل نّصت تشريعات عّدة 4081القانون الفرنسّي الحديث عام 

ة يهناك عالقة ورثيقة بين المسؤولية التقصيركما ان عليها كالقانون األردني والعراقي والمصري وغيرها، 

ة إحداث ضيفر زادت بسببهاالحديثة التي  واآلالتوالتطور الصناعي والتكنولوجي، فبعد ظهور وسائل النقل 

أن المسؤولية التقصيرية هدفها األساسي حماية اإلنسان من  حيثالضرر لإلنسان في تحّركاته اليوميّة، 

 .األضرار

فقد قسم الفقهاء هذه المسؤولية من حيث شكل التطبيق الى مسؤولية  التقصيريةاما من حيث أنواع المسؤولية 

 ،negligence liabilityومسؤولية تقصيرية قائمة على اإلهمال  ،strict liabilityمطلقة ة يتقصير

                                                           
مدني، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، في القانون ال مأنور سلطان، مصادر االلتزا - 2

 .582، ص 5002
 .000ص، 5991، مصر، ة، اإلسكندريمنشأة المعارف، 2ط، ، الوافي في شرح القانون المدنيسمرق سليمان - 3
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حصل  لذيالضرر اذلك تعويض عن عن ال ففي المسؤولية التقصيرية المطلقة يعتبر من أوقع الضرر مسؤوالً  

ت ان ارثبايجب وفي المسؤولية القائمة على اإلهمال  ،4الكان قد بذل عناية معقولة ام  إذاللغير بصرف النظر 

  5طبي.، مثل الخطأ الاالعتيادية لعمله الممارسةمن أوقع الضرر لم يتخذ اإلجراءات واالحتياطات التي تفرضها 

عل والمسؤولية عن ف من حيث المضمون فهي المسؤولية عن العمل الشخصي التقصيريةاما أنواع المسؤولية 

 الغير والمسؤولية الناشئة عن االشياء

الذي يفرض على كل شخص  بالواجب القانوني العام اإلخاللفعال الشخصية "هي جزاء الفالمسؤولية عن ا

ة الشخص بغيره مما يجعله مسؤوالً بغيره، اما المسؤولية عن فعل الغير تكون من خالل استعاناإلضرار عدم 

" ء بالقرارحيث جااحدى المحاكم في فرنسا  هقررت ومثال على ذلك ما  ،عما يثبت في حقه لدى استعانته بالغير

اذا كان يؤخذ على الطبيب انه عهد بإعطاء البنج الى شخص غير حائز على إجازة الطب فانه حتى تقوم 

مريض كانت راجعة الى النقص في خبرة الشخص الذي اعطى البنج او مسؤوليته ال بد ان يثبت ان وفاة ال

 ب، اما المسؤولية الناشئة عن األشياء فتكون نتيجة استخدام الشخص متسب6القصور في العناية التي بذلها

ر يلحق بالغي التب عليه التزام بالسالمة، وذلك بأاألجهزة واألدوات يتر الضرر أجهزة وأدوات واستخدام هذه

 . 7أي اذى من جراء استعمال هذه األجهزة

 .وأثرها المطلب الثاني: اركان المسؤولية التقصيرية

 يمكن فصل أي ترتكز المسؤولية التقصيرية على رثالث أركان أساسية مكملة لبعضها البعض وال         

وتفسر جميع وتوضح هذه األركان طبيعة المسؤولية التقصيرية من ناحية قانونية  ركن منها عن اآلخر،

الجوانب المرتبطة بها، وتتمثل أركان المسؤولية التقصيرية في الركن المادي والركن المعنوي والعالقة 

 السببية بينهما.8

لشرقاوي في كتابه النظرية أما عن الركن المادي، فيتمثل في الخطأ التقصيري الذي يعرفه الدكتور جميل ا

 أم واجباً  التزاماً،أي  خاصاً  اإلخالل بواجب قانوني سواء أكان هذا الواجب واجباً  ”أنهالعامة لاللتزام على 

   الغير وحرياتهم" عاماً  من الواجبات التي تفرض على كل شخص بأن يحترم حقوق    .9 

عنها بالتعويض المادي أو المعنوي من قبل الشخص سؤولية قانونية ويتم المطالبة محتّى تصبح هذه الف

الضرر و)الخطأ التقصيري(   المتضرر، فهناك رثالرثة أركان للمسؤولية التقصيرية وهي الفعل غير المشروع

                                                           
 اهمال العامل نفسه.ومثال على ذلك تعويض العامل عن إصابات العمل حتى لو وقع الضرر نتيجة  - 4
 .51، ص 5005للمنتج، جدة، المملكة العربية السعودية، المسؤولية التقصيريةالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اقتصاديات  - 5
، ص 5000سمير عبد الفتاح االودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشاة المعارف، اإلسكندرية، مصر، - 6

170. 
المدنية لطبيب التخدير في القوانين األردنية والمصرية والفرنسية، دار الكتب القانونية،  ةإبراهيم احمد محمد الرواشدة، المسؤولي - 7

 .512، ص 5010القاهرة، مصر، 
8 -https://www.almrsal.com/post/834363  
، القاهرة، مصر، 1، مجلد 1النهضة العربية للنشر والتوزيع، طجميل الشرقاوي، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار  - 9

 .89، ص 1998
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ف باإلضرار وهو الفعل المخال اً ويسمى أيضالفعل غير المشروع  :والعالقة السببيّة، وفيما يأتي بيان ذلك

أ حيث و لم تتضمن التشريعات المختلفة تعريفاً للخطاو الخطأ التقصيري  ي يحرمه القانون،للقانون أو الفعل الذ

 تركت هذه المسألة للفقه، ومن أشهر التعريفات التـي وردت تعريـف األستاذ الفرنسي )بالنيول( بأن الخطأ هو

بعدم  الذي يقع على عاتق الكافة ، ويتمثل ذلك االلتـزام الـسابق بااللتزام القانوني العامإخالل بالتزام سابق

أن ب اً التقصيرية، ويكون الضرر إما ماديالضرر وهو الركن الثاني من أركان المسؤولية  10 ،اإلضرار بالغير

و وه اً ، أو يكون الضرر معنويمزروعات الغيركحرق منزل الغير أو إتالف ، يصيب الذمة المالية للشخص

كاأللم الذي يصيب اآلخرين من وفاة شخص ما داخل النفس اإلنسانية،  اً ون كامنويك ،الضرر غير المحسوس

طأ وهي عالقة مباشرة تقوم بين الخالعالقة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر  ،تّم دهُسه بحادث سير

والضرر الذي لحق المضرور، فال يكفي لقيام المسؤولية تحقيق الخطأ والضرر بل يجب أن تربط بينهم صلة 

كون ويعني ذلك أن ي، فاعل ونتيجةضرر فتتشكل لنا عالقة رثالرثية فعل والذي سبب ال باشرة أي الخطأ هوم

الفعل غير المشروع لما حصل الضرر، وفي بعض األحيان هذا أي لوال  ،الضرر نتيجة الفعل غير المشروع

أسباب، أو أن ينشأ عن سبب واحد قد تكون العالقة السببية معقدة إلى حد ما، كأن يحصل الضرر نتيجة عدة 

عدة أضرار، فعندها يتعين على قاضي الموضوع أن يبحث عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى حدوث الضرر 

بات العالقة بء إرثكالحالة األولى، أو أن يحدد الضرر الذي يرتبط بعالقة سببية مع الفعل غير المشروع، ويقع ع

 .لك بوسائل اإلرثبات كافّةالمضرور، وله أن يثبت ذ السببية على

فالضرر هو الركن الثاني للمسؤولية التقصيرية فال يكفي لتحقيق المسؤولية أن يقع فعل فيه تعدي بل يجب أن 

هو عبارة عن واقعة مادية يجوز ارثباتها "والضرر  ،والمضرور يثبت وقوع الضرر به ،يحدث الفعل ضرراً 

موضوعية ال رقابة للمحكمة عليها إال في ما يخص شروط  وفي نفس الوقت تعتبر مسألة "بكافة طرق اإلرثبات

 11.الضرر

ة المسؤولية وهى )الخطأ والضرر وعالقهذه فاذا ما توافرت أركان  أرثر المسؤولية التقصيريةاما فيما يتعلق ب

التعويض هو الحكم ، فتسبب فيهبالتعويض عن الضرر المباشر الذي  يكون ملزماً  المتسببالسببية بينهما(، فإن 

ل موللمطالبة بهذا الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية التي يرفعها بحالذي يترتب على تحقق المسؤولية 

يرية تمثل أرثر المسؤولية التقصفالتعويض هو جزاء المسؤولية، حيث ي المسؤول على االعتراف بالتعويض،

في التزام المسؤول بتعويض المضرور، وتحديد التعويض يتم بالصلح بين الطرفين، وفي الغالب يحتاج 

 12.ى إقامة الدعوى على المسؤولور إلالمضر

 

                                                           
10 - Planiol: Etude Sur Responsabilite Civil, Revue Criitgue Legis et Juris, 1905, p. 278 
عمان، األردن، والتوزيع، دار الثقافة للنشر ، 1مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط  عبد القادر الفار: مصادر االلتزام، - 11

 .118ص،، م 5002
 منشورات الحلبي ، 5مقارنة بالفقه الغربي، ط ة، دراساإلسالميمصادر الحق في الفقه  السنهوري،احمد ق زاعبد الر - 12

 .555، ص 1998لبنان،  ،بيروت ،الحقوقية
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 المطلب الثالث: سلطة المحكمة في البحث عن عناصر ومقدار التعويض.

عويض يدور ان الت باعتبارضرر، بحيث لوال الضرر ال يوجد تعويض، لالتعويض هو النتيجة الطبيعية ل      

ما طال وإعادة الحال الى ما كان عليهقد يكون التعويض عيناً وذلك بإزالة الضرر وجوداً وعدماً مع الضرر، و 

اما القاعد العامة في المسؤولية التقصيرية ، هي القاعدة العامة في المسؤولية العقديةكان ذلك ممكناً، وهذه 

في صيرية في المسؤولية التقان يكون التعويض  الغالبأي ان  ،ي عن طريق التعويضفالتنفيذ يكون بمقابل ا

صورة مبلغ مالي يقدم للمتضرر دفعة واحدة او على شكل أقساط او ايراد مرتب مدى الحياة او لمدة زمنية 

معينة، وقد يكون التعويض بصور أخرى مثل ان يقدم متسبب الضرر اعتذار في الصحف المحلية او من خالل 

، رالمضرو في حقا بدر منه وسائل التواصل االجتماعي يعترف فيه بخطئه ويطلب السماح واالعتذار عم

وهذا ال يعني ان يكون التعويض في المسؤولية العقدية او التقصيرية مرتبط بهذه القواعد العامة، فقد يكون 

رية متمثل بجبر ية التقصيالتعويض في المسؤولية العقدية متمثل بالتعويض، وقد يكون التعويض في المسؤول

 الحال الى ما كان عليه. ةعادالضرر وا

ويــذهب بعــض الفقهــاء إلــى أن التنفيــذ العينــي يختلــف عــن التعــويض العيني، فاألول محله المسئولية 

إضــافة إلــى أن الــدائن فــي المــسئولية العقديـة عنـدما يلجـأ إلـى القـضاء  العقدية دون المسئولية التقصيرية،

الحكـم لـه بالتنفيـذ العينـي، فهـو يلـتمس إلـزام المدين بتنفيــذ عــين االلتــزام المحـدد فــي العقــد، واذا  ملتمـساً 

 13اصدر القاضي حكمــاً بــذلك، فــال يكون قد أصدر حكما بالتعويض للمضرور،

عويض، وذلك ون تقدير التواالصل الغالب في تقدير التعويض أن يتم بمعرفة القاضي، غير أنه قد يتولى القان

بوضع أحكام وقواعد يسمح تطبيقها بالوصول إلى مبلغ جزافي يكون هو التعويض، كما فعل بالنسبة لبعض 

 14.القوانين الخاصة كقانون التعويض عن حوادث السيارات، وقانون حوادث العمل

ى فيها يعط الحاالت التيواالعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية في منازعات التعويض عن الضرر من اهم 

ف المقصود اال وهو جبر النوع من المنازعات وتحقيق الهدقاضي الموضوع دوراً ايجابياً لحسم هذا 

 الضرر.  

نااااااك معياااااارين، األول يتمثااااال بماااااا د عليهاااااا القاضاااااي لتقااااادير التعاااااويض فهيعتمااااا ياماااااا المعاااااايير التااااا

والمقصااااااود بالخسااااااارة الضاااااارر ( ماااااان خسااااااارة ومااااااا فاتااااااه ماااااان كسااااااب المضاااااارور)الدائن لحااااااق

الثماااااارات  فااااااةامااااااا الكسااااااب الفائاااااات فهااااااو كا ،او مصاااااالحة مشااااااروعة المباشاااااار الااااااذي لحااااااق حقاااااااً 

 اح المتوقعااااااة او غيااااااار المتوقعااااااة طالمااااااااالطبيعيااااااة للشااااااايء المتضاااااارر او محااااااال االلتاااااازام واالربااااااا

                                                           
 .177، ص ٤٨٩١، او دولة نشر ، نظرية العقد واإلرادة المنفردة، بدون ناشريعبد الفتاح عبد الباق - 13
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تاااام تنفيااااذ االلتاااازام او  بااااأن يتأكااااد المضاااارور انااااه كااااان سيحصاااال عليااااه لااااووذلااااك  15.كاناااات محققااااه

 .لم يقعده الفعل الضار عن هذا الكسب

 والظروف المالبسة هي الظروف التي تالبـس  ،معيار الظروف المالبسة ومدى توفر حسن النية

 بالمضرور، وهذهية والعائليـة والمالية التي تحيط المـضرور، ويقـصد بهـا الظـروف الشخـصية والـصح

المـضرور نظـرة شخصية، ألن  مجـرد فننظـر إلىتقدر على أساس ذاتي ال عـلى أسـاس موضـوعي 

األعور الذي أصيبت عينه ف، 16بالـذات دون غـيره التعويض يهدف إلى جبر الضرر الذي أصاب المضرور

 ،إحدى عينيه السليمتين أصـيبت الـضرر الـذي يلحـق شخـصاً  السليمة كان الضرر الذي يـصيبه أقـدح مـن

 .التي يرسم بها ويتقوت منها يكون ضرره أكبر من غير الرسام والرسام الذي يصاب في أصابعه

 المبحث الثاني: القانون الذي يحكم تقدير التعويض في المسؤولية التقصيرية.

وسلطة  ،المفهوم القانوني للمسؤولية التقصيرية، واركان المسؤولية التقصيرية وأرثرهابعد ان عرفنا         

يتعين علينا البحث عن القانون الواجب التطبيق على حالة المحكمة في البحث عن عناصر ومقدار التعويض، 

 المسؤولية التقصيرية في إطار الفعل الضار )العمل غير المشروع( وصوالً الى تعين القانون الي يحكم تقدير

 التعويض في المسؤولية التقصيرية، 

لقانون  ديـاً أي تعــاقدياً وهنـا تخضـعإرا الـديون يمكـن أن تكـون نتيجـة لتصـرفاً ففي الحقوق الشخصـية أو 

حيث يبدأ التنازع بين القوانين عندما يقع الفعل الضار في دولة وتقام الدعوى الخاصة بالتعويض ، 17االرادة

البد من عرض االحاطة بالموضوع  ألجلقانون يخضع مثل هذا النزاع،  اي فإلىلدى محكمة دولة أخرى، 

التي تناولت تحديد القانون الواجب التطبيق في إطار الفقهية والتشريعية وعرض االتفاقيات الدولية اآلراء 

 .المسؤولية التقصيرية

    للقانون المحلي )محكمة محل وقوع الفعل المنشئ لاللتزام(المطلب األول: خضوع التعويض 

 

التشاريعات على األخذ بهذه القاعدة، واخضااع االلتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية تتفق غالبية        

فاذا كان مصااادر الديون التزامات غير عقدية) فعل  ،واإلرثراء بال سااابب لقانون مكان وقوع الفعل المنشااائ لها

ي الفعل ما تم دفعه فنافع او فعل ضااااار( والتي تتخذ صاااافة المطالبة بالتعويض في الفعل الضااااار او رد قيمة 

فقانون مكان وقوع الفعل الضار  ،18النافع فيخضع لقانون الدولة التي حدث فيها الفعل مصدر االلتزام بالديون

 ،هو الذي يبين شروط قيام المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي أو عن عمل الغير أو عن األشياء

                                                           
 228محمد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص  - 15
 .174ص  ،، الجزء األول(المرجع السابق)بد الرزاق أحمد السنهوري، ع - 16
 299، ص 1999جابر جاد عبد الرحمن، تنازع القوانين، القاهرة، مصر، دار النهضة العربية،  - 17
راضي نبيه راضي عالونة، القانون الواجب التطبيق على األموال، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  - 18

 .155، ص 5012
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متى يشااااااكل التعدي خطأ، كما أنه هو الذي يبين ما إذا كان و من أركانها أم ال فيبين ماا إذا كاان الخطاأ ركنااً  

 ،يمكن مساءلة عديم التمييز أم ال، ألن التمييز كما هو معروف عنصر في الخطأ وبدونه ال يكون التعدي خطأ

لتزام في القرون الوسااطى لدى المدرسااة اإليطالية القديمة اللدة قانون محل وقوع الفعل المنشاائ وظهرت قاع

تفصال بين المسؤوليتين الجنائية والمدنية، حيث تخضع الجريمة الجنائية برمتها إلى قانون محل  كانت الالتي 

فقد اخضااعت مدرسااة األحوال اإليطالية القديمة في العصااور الوسااطى الجرائم لقانون محل وقوعها وقوعها، 

مدنية وقت قد انفصااالت المساااؤولية ال، ذلك انه لم تكن في ذلك ال(الجرائم الجنائية)وكانت تقصاااد بلفل الجرائم 

وكانت تطلق هذه المدرسااااة على هذا القانون الذي يحكم الجرائم بقانون محل وقوع  ،عن المسااااؤولية الجنائية

ع مبدأ م الجريمة، وقد اخذ بهذه القاعدة الفقيه الفرنسااي جينتريه، كما اخذ بها فقهاء المدرسااة الهولندية تماشااياً 

الفقاه الفرنسااااااي على ياد الفقيه ) دكتور ارجنتيرا ( كتطبيق لمبدأ إقليمية  سااااااايرهاا كاذلاك ،19إقليمياة القاانون

 20القانونين.

هذه المسئولية تقوم كانت وإذا كانت المسئولية مترتبة عن فعل الغير أو عن األشياء فهو الذي يبين ما إذا  

إرثبات العكس أم خطأ مفترض ال هل هو مفترض يقبل فوإذا كانت تقوم على الخطأ  ،على الخطأ أم تقوم بدونه

نوع الضرر الذي يتعين التعويض عنه هل هو ومكان وقوع الفعل الضار  ويبين أيضاً  ،يقبل إرثبات العكس

الضرر المادي فقط أم أنه يمكن أيضاً  التعويض عن الضرر المعنوي حيث ينعقد االختصاص الدولي للمحاكم 

المدنية بدعوى المسئولية الناشئة عن الفعل الخاطئ بوجه عام عند وقوع هذا الفعل على إقليم دولة القاضي، 

فمحل وقوع الفعل غير المشروع يعد من الضوابط النوعية واإلقليمية في آن واحد والتي يتم بمقتضاها 

التركيز على المكان، وبالتالي تحديد المحكمة المختصة بالنزاع، حتى ولو كان مرتكب العمل أو المسئول 

عنه أجنبياً  أو متوطناً  خارج دولة القاضي، وبغض النظر عن جنسية المضرور أو المدعي في دعوى 

المسئولية، وقد كرس عدد من مشرعي الدول العربية هذا الضابط ومنهم المشرع اإلماراتي في المادة 64 من 

قانون اإلجراءات المدنية21، وكذلك المشرع المصري في قانون اإلجراءات المدنية من خالل المادة08، 

والقانون التونسي في المادة 4/5 من القانون الدولي الخاص لسنة 4111، والعراق وإيطاليا وألمانيا وسويسرا 

واليابان وتركيا،22وكذلك المشرع األردني الذي لم يفرق في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على 

نافعة او األفعال الضارة إذ يشملها جميعها مضمون االلتزامات غير التعاقدية سواء األفعال التي تعتبر 

القاعدة وبالتالي يحكمها قانون واحد وهو قانون المحل الذي وقعت في ظله، وذلك في المادة 66 من القانون 

 المدني.23

 

                                                           
19 - https://www.startimes.com 
صادق، عكاشة عبد العال، حفيظة السيد عبد العال، القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، هشام  - 20

 .092، ص 5009
 .1995لسنة  11قانون اإلجراءات المدنية االماراتي رقم  - 21
 .552، ص 5010، دار وائل للنشر، عمان األردن، 2غالب علي الداوودي، القانون الدولي الخاص، ط - 22
 وتعديالته. 1979لسنة  20القانون المدني األردني رقم  - 23
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ومن التشريعات الغربية نجد أن القانون السويسري لعام 4101 قد تبنى نفس القاعدة في المادة 6/461 من 

القانون المدني،24 ومشروع القانون الفرنسي المدني لعام 4115 في المادة 5/12 من المشروع25، وكذلك 

القانون المدني االسباني والذي بين في المادة 48/1 منه على " يسري على االلتزامات غير التعاقدية قانون 

المكان الذي حدث فيه الفعل الذي نشأ عنه االلتزام"26، وكذلك القانون المدني اإلنجليزي لسنة 4155 في 

 المادة 44 منه والتي تقضي بتطبيق قانون الدولة التي وقع فيها الحادث.27

الشخصي أو عن ام المسئولية التقصيرية عن الفعل فقانون مكان وقوع الفعل الضار هو الذي يبين شروط قي

من أركانها فيبين  وإذا كان ركناً  ،من أركانها أم ال فيبين ما إذا كان الخطأ ركناً  ،عمل الغير أو عن األشياء

ألن التمييز كما  ،كما أنه هو الذي يبين ما إذا كان يمكن مساءلة عديم التمييز أم ال ،متى يشكل التعدي خطأ

     هو معروف عنصر في الخطأ وبدونه ال يكون التعدي خطأ.28

التي وقعت  لقانون الدولةكما تم ذكره وبالنتيجة تخضاع المسؤولية التقصيرية المدنية في قوانين اغلب الدول و

فيها الحادرثة المنشاااااائة لاللتزام، وذلك الن المحكمة التي تنظر في المسااااااؤولية التقصاااااايرية تلزم الفاعل بدفع 

ر هذه االضارار بحسب الظروف المحلية السائدة، كما هو الحال وتقد ،التعويض لجبر الضارر الحاصال مادياً 

ان مسااألة تقدير مدى مخالفة قواعد الساالوك في مجتمع ما يقدر في ضااوء كما  29بالنساابة لحوادث الساايارات،

احكاام قاانون ذلاك المجتمع الاذي ارتكبات فياه المخاالفاة، فبمقتضااااااى هاذا القاانون يقادر حجم المخاالفة ومقدار 

ن القانون المحلي هو الذي يحدد التعويض و وعليه فأ30،وإصااااااالحهالتعويض الواجاب دفعاه لجبر الضاااااارر 

الحاالاة إلى ماا كانت عليه قبل  الفعالعن طريق اإلرجااع أو الرد و هو أن يعياد مرتكاب  ه إذا كاان مااالً طبيعتا

و يحدد كذلك إذا كان التعويض بالتنفيذ العيني أم يكون  ،السااااايارةصاااااالح اكردم الحفرة او  الضاااااررحدوث 

 أو غير نقدي. نقدياً  تعويضاً 

                                                           
، 5015احمد محمد امين الهواري، المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريمة في القانون الدولي الخاص، مجلة معهد دبي القضائي،  - 24

 .55ص
 .5009والمعدل سنة  099القانون المدني الفرنسي رقم  - 25

  
من القانون  28. وانظر كذلك لنص المادة 1972و القانون المدني االسباني لسنة 1920لسنة  20ون المدني العراقي رقم القان - 26

من القانون الدولي الخاص التركي، والمادة  52من القانون الدولي الخاص المجري، والمادة  05الدولي الخاص النمساوي، والمادة 

من القانون الدولي الخاص اإليطالي، لمزيد من االطالع انظر د. احمد عبد  95ماني، والمادة من القانون الدولي الخاص الرو 107

 .208، ص 2002، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 4طالكريم سالمة، القانون الدولي الخاص االماراتي، 
 1922القانون المدني اإلنجليزي لسنة  - 27
28 -https://www.mohamah.net/law  
، 1975ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانون العراقي والمقارن، مطبعة الحكومة، بغداد، العراق،  - 29

 .591ص
 .195، ص 1985حسن هداوي، غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص، دار الكتب للنشر، الموصل، العراق،  - 30
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يـر عقديـة )فعـل ضـار أو نـافع( والتـي تتخـذ صـفة المطالبة ا كـان مصـدر الـديون التزامـات غاذف

يها الفعل ف حصلالتـي  نـافع( فتخضـع لقـانون الدولـة )فعـلمـا تـم دفعـه  ورد قيمـةبالتعويض )فعل ضـار 

 ،ذلـك ورد المشـرع األردنـي اسـتثناء علـىاوقد ، 31مصدر االلتزام بالديون

دولـة أخـرى تعـ ده  المنشـئ لاللتـزام المترتـب عـن الفعـل الضـار قـد وقـع فـيوهـو حالـة ّ كـون الفعـل  

ن قـانو ال يطبقففي هذه الحالـة  ،في األردن د مشروعاً ـر مشـروع ّ وتوجب المسؤولية عليه، ولكنه يعغي

 سار ل يطبق القانون األردني، وقدمكـان وقـوع الفعل ب

لمشرع ويبدو أن ا على نفس نهج نظيره األردني، ن المـدني الفلسـطينيشروع القانوالمشرع الفلسطيني في م

 .ــمية ومواطنيهــا فــي الخــارجالمملكة االردنية ً الهاش االردني قد تشدد في حماية رعايا

 خضاااااوع االفعاااااال الضاااااارة لقاااااانون محااااال حااااادورثها أي قاااااانون الدولاااااةهناااااا المقصاااااود الختاااااام فاااااي و

ويقاااااوم هاااااذا التوجياااااه علاااااى ان هاااااذه االفعاااااال تشاااااكل خرقاااااا  ،الضاااااارةفعاااااال االالتاااااي حااااادرثت فيهاااااا 

كماااااا ان هاااااذه القواعاااااد تعاااااد مااااان قواعاااااد  ،سااااالوك االفاااااراد فاااااي المجتماااااع الاااااذي حااااادرثت فياااااه لقواعاااااد

وماااااان رثاااااام توصااااااف بانهااااااا قواعااااااد اماااااارة ال يجااااااوز ان  ،ومتعلقااااااة بالنظااااااام العااااااام االماااااان الماااااادني

و قااااااانون محاااااال حاااااادوث الفعاااااال وهاااااا ،لقااااااانون اخاااااار غياااااار قانونهااااااا يسااااااتبدل االختصاااااااص فيهااااااا

عاااان ان قااااانون هااااذا المكااااان  مصااااالح االفااااراد، فضااااالً  كمااااا انااااه المكااااان الااااذي اختلاااات فيااااه ،الضااااار

ب لهااااااا باالختصاااااااص فااااااي االفعااااااال، وهااااااو االقاااااار جغرافياااااااً  يسااااااتأرثريوصاااااف بانااااااه القااااااانون الااااااذي 

ئااااام االضااااارار وتحدياااااد مقااااادار التعاااااويض المال كماااااا اناااااه االقااااادر علاااااى تقااااادير ،مااااان أي قاااااانون اخااااار

تنفياااااذها علاااااى المساااااتوى الااااادولي بعاااااد  ومااااان رثااااام ضااااامان تحقياااااق عدالاااااة االحكاااااام فيهاااااا وضااااامان

 إصدارها.

ويحكم قانون المحل كل ما يتعلق بآرثار المسؤولية التقصيرية وخاصة التعويض من حيث كونه عيني أو نقدي 

 .وطريقة تقديره، وهل يشمل الضرر المباشر وغير المباشر على السواء، وكيفية دفعه

ولكن يمكن نقد هذا االتجاه باعتبار ان فيه عودة وتكريس لمبدأ اإلقليمية المطلقة والذي يعني ان تقوم الدولة 

مما يعني ان نظام الدولة هو فقط الذي  سيادتها على كامل إقليمها كأحد أهم مظاهر استقاللها السياسي،ببسط 

الدولة او من رعايا اية دولة هذه سواء من رعايا يطبق فوق اقليمها، وعلى كل من يتواجد فوق ذلك اإلقليم 

 أخرى.

                                                           
دار وائل ، األردن، عمان، الطبعـة االولـى ،القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة في تنـازع القـوانين، الصانوري احمدمهند  - 31

 .190، ص5011ر،للنش
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ن ان تتحقق كمكما ان هذا المبدأ يتسم بالجمود وافتقار المرونة المطلوبة لمواجهة تنوع العالقات المختلفة التي ي

 .32المسؤولية في اطارها

لسيادة وقع في مكان تنتفي فيه ا إذاقد تظهر صعوبات في تحديد القانون الواجب التطبيق على الفعل  كما انه

او  ،تماماً، مثل التصادم البحري بين سفن تابعة لدول مختلفة في أعالي البحار والتي ال تخضع لسيادة أي دولة

ي هذه ففأي قانون هنا يمكن تطبيقه سماء حرة ال تتبع سيادة أي دولة،  التصادم الذي يقع بين طائرات في

يق قانون الدولة التي وقع فيها الفعل المنشأ لاللتزام كون هذا الفعل قد وقع على حيث انه ال يمكن تطب ،الحالة

 اوهناك رأي يرى تطبيق قانون دولة الباخرة ولحل هذا االشكال مياه او سماء غير خاضعة لدولة بعينها، 

رار وهذا ما تبناه قالمتضررة او الطائرة المسببة للضرر، ورأي اخر اخضعها لقانون جنسية الباخرة الطائرة 

وهناك راي رثالث يرى 33،في قضية الباخرة الفرنسية لوتس 4161محكمة العدل الدولية عام عن صادر 

اخضاع االختصاص في مثل هذه الحالة الى قانون دولة القاضي المرفوع اليه النزاع، حيث يعد قانون القاضي 

 34القانون الواجب التطبيق. صاحب اختصاص احتياطي في حالة عدم وجود قاعدة اسناد تحدد

 اإلرادة.قانون خضوع التعويض لالثاني:  المطلب

يعتبر قانون اإلرادة االسناد األول في تحديد القانون الواجب التطبيق لاللتزامات التعاقدية في اغلب        

اال ان فقه القانون الدولي الخاص يحمل في طياته اختالفات فقهية فيما يخص هذه اإلرادة  ،التشريعات

 35ساس الذي بموجبه تختار إرادة األطراف القانون الذي سيحكم العقد.وخاصة فيما يتعلق في اال

ويرى بعض الفقه الحديث ان إرادة األطراف ال تقوم في حقيقة االمر باختيار قانون معين لحكم العقد وكل ما 

تقوم به اإلرادة هو تركيز العقد في مكان جغرافي من خالل عناصر العالقة التعاقدية والظروف المحيطة بها 

 36مكانذلك ال لقانونفاذا ما تم تركيز العقد في مكان معين فانة يخضع 

اذا كانت القاعدة العامة في حكم المسؤولية التقصيرية تقضي بتطبيق قانون المكان الذي حدث فيه الفعل   

المنشئ لاللتزام، فان هناك اتجاهات تقضي بتطبيق قوانين أخرى، ومن هذه االتجاهات تطبيق قانون الدولة 

 األطراف،التي يختارها 

                                                           
هشام علي صادق، تنازع القوانين في مسائل المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري في ضوء المبادئ العامة  - 32

 .159، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ص 1910روكسل لعام واحكام معاهدة ب
تتلخص قضية هذه الباخرة بانها اصطدمت بباخرة أخرى تركية الجنسية اسمها )بوزكورت( في أعالي البحار مما أدى الى  - 33

ء ي ميناء تركي حاكمها القضااحداث اضرار جسيمة بالباخر التركية وبأرواح طاقمها وعند رسو الباخرة المتسببة بالحادث)لوتس( ف
التركي وقدر التعويضات عن الخسائر التي وقت للباخرة التركية، واعترضت الحكومة الفرنسية على ذلك وطالبت بإخضاع تقدير 
االضطرار والتعويض لقانون الدولة التي تحمل الباخرة المتسببة للضرر جنسيتها، أي القانون الفرنسي، وعند عرض النزاع امام 

كمة العدل الدولية قضت ببطالن الدفع الفرنسي بسبب عدم وجود قاعدة تقضي بمسؤولية الحكومة التركية عن اإلجراءات التي مح
 .29، ص 1992، مطبعة البصرة، بغداد، 1اتخذتها ضد الباخرة الفرنسية، انظر د. غالب الداوودي، مبادى العلوم السياسية، ج 

 .525قانون الدولي الخاص( المرجع السابق، ص ممدوح عبد الكريم حافظ، )ال - - 34
احمد حميد االنباري، سكوت اإلرادة عن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق  - 35

 25، ص 5017األوسط، عمان، األردن، 
تطبيق على عقود التجارة الدولية وفقا لمبادئ مؤتمر زياد خليف العنزي، مبدأ حرية األطراف في اختيار القانون الواجب ال - 36

 .081، ص 5019، 5، عدد 10الهاي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مجلد 
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قود عااللتزامات التعاقدية ومنها تعد إرادة المتعاقدين أفضل وسيلة لتسوية تنازع القوانين في مجال حيث  

وهذا ما اخذت به الكثير من القوانين  االختيار الصريح لقانون العقد ذلك من خاللو، التجارة اإللكترونية

ري يس على أن" نص على يوالذ ريالقانون المدني المص فيومثال على ذلك ما جاء به  ،العربية والغربية

الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحد الموطن، فإذا  فيهـاتعاقدية قانون الدولة التي يوجـد على االلتزامات ال

المتعاقدين أو يتبين من الظروف أن  لم يتفـقولـة التـي تـم فيهـا العقـد مـا ا سرى قانون الدهماختلف موطن

 37"آخر هو الذي يراد تطبيقه قانوناً 

 ان المشرع المصري ترك الحرية إلرادة المتعاقدين الختيار القانون الذي يحكم  ونالحل هنا

 اتفاقهما العقدي في حالة اختالف موطن كال المتعاقدين.

 هذا بالنسبة لاللتزامات التعاقدية، اما االلتزامات غير التعاقدية والوقائع المادية فهل يمكن تطبيق 

موجب هــذه النظريـة يخـضع التعويض عن الفعل الـضار لقـانون االرادة بذات النظرية السابقة، حيث انه 

تطبيق  38حيث يرى جانب من الفقه فاعـل الـضرر،ن المتفـق عليـه بـين المـضرور والـصريحة أي للقـانو

اع عالقاتهم إلخضك لتحقيق رغبات االفراد وحريتهم فانون إرادة المتعاقدين على االلتزامات غير التعاقدية وذل

بين 4100ومثال على ذلك ما حكم به القضاء الفرنسي في قضية صدر فيها الحكم عام  ،لقانون هم يختارونه

هما ضرراً حيث سبب احد ،المتواجدة في دولة جيبوتي مواطنين فرنسيين تابعين للقوات المسلحة الفرنسية

ن الواجب انولآلخر، وكان القانون الواجب التطبيق وفق للقواعد العامة وبحسب اتفاقية الهاي المتعلقة بالق

اي تطبيق قانون دولة جيبوتي ومع ذلك أعطت محكمة النقض 4114التطبيق على الحوادث البرية لعام 

على تطبيق  وبالنتيجة االتفاق ،الفرنسية لألطراف ان يقيدا القاضي باتفاق صريح ويحددا نطاق الحقوق بينهما

  39.القانون الفرنسي

 لتحقيق العالقـة فكيـف تـساهم فـي س ان االرادة لـم تتحـرك ابتـداءً اسـاهـذه النظريـة علـى  قـدنانه يمكن اال 

ذلـك  يرد علىيكمن ان ورثت خــارج ارادة اطرافهـا، تحديـد قـانون العالقـة لحكـم افعـال او حــوادث حــد

 .الضاراالتفاق على القانون بعد حدوث الفعل  بإمكانية

 .مكان تحقق الضررقانون التعويض ل خضوعالمطلب الثالث: 

وهذا يفترض ان وقوع الفعل الضار قد تم في دولة وتحقق الضرر الناتج عن هذا الفعل في دولة أخرى،          

وبحسب هذا االتجاه يخضع تقدير التعويض لقانون الدولة التي حدث فيها الضرر وليس الدولة التي حدث فيها 

 القانون هي تعويض المضرور عما لحقه من ضرر، غاية على اعتبار انلك ذوالفعل الضار، 

                                                           
 وتعديالته.1928لسنة  101من القانون المدني المصري رقم 19انظر المادة  - 37
 .79، ص 5000العقد الدولي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون  - 38
 .101محمد حمدي بهنسي، دور اإلرادة الفردية في حل تنازع القوانين بشأن العالقات غير العقدية، بدون دار نشر، ص  - 39
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باعتباره قانون المكان الذي اختل فيه التوازن بين المصالح  والضرر هذا يجب ان يقدر بقانون مكان تحققه 

، ي، مما يجب إعطاء االختصاص لقانون الدولة التي يتحقق فيها الضرر الرئيسالتي يهدف القانون الى حمايتها

ء الفرنسي في قضية خالصتها ان امرأة وضعت طفالً في فرنسا نتيجة اغتصابها في القضا طبقهوهذا ما 

مكان  نانوقانون الفرنسي هو قر الابالبرتغال فاعتبر الضرر الرئيسي قد وقع بوالدة الطفل في فرنسا واعت

 ، 40تحقق الضرر

ـرر الضـار، إال أنـه إذا نـتج الضحيث تخضع المسؤولية غير التعاقدية لقانون الدولة التـي حصـل بهـا الفعـل 

 بدولـة أخـرى فـإن قـانون هـذه الدولـة ينطبـق إذا طلـب المتضـرر ذلـك ، واذا كـان للمتسـبب و للمتضـرر

رسالة  ألخروكذلك في حالة ارسال شخص  41مكان إقامة معتاد بـنفس الدولـة، ينطبـق قـانون هـذه الدولـة

م وكان فيها سب او شت مثل االيميل والواتس، التواصل االجتماعي الحديثةعبر البريد او من خالل وسائل 

حيث يعد الضرر الرئيسي قد وقع في الدولة التي تم فيها تسلم هذه الرسالة  ،وتحقير من دولة الى دولة أخرى

 .42قانون هذه الدولة هو المختص حيثاو الخطاب 

وتطبيق قانون مكان تحقق الضرر نجد مجاله متسع في مجال التجارة االلكترونية او في مجال األنشطة 

من غيره من األنشطة األخرى كون الشبكة العنكبوتية متصلة اتصال تقني بجميع  أكثرااللكترونية بشكل عام 

 ،تج عن هذا الفعل في دولة أخرىوتحقق الضرر الناما ومن السهولة بمكان تحقق الفعل في دولة  ،دول العالم

نترنت، ففي هذا دعاية عبر شبكة اإل في المسئولية عن أنشطة من خالل فصله ما طبقه القضاء االلمانيهذا و

شاشة تكون مختصة بمجرد ظهور الدعاية على  دوسلدروف أن المحاكم األلمانيةالصدد قررت محكمة 

دوسلدورف اختصاصها بالقياس على اختصاصها في   وقد بررت محكمة مستخدم اإلنترنت في ألمانيا،

ألجنبية المكتوبة التي تنشر، أو توزع في ألمانيا، فطالما أنه يمكن  المنازعات الناشئة عن الدعاية في الصحف

األجنبية التي توزع أو تباع بانتظام في ألمانيا أمام المحاكم األلمانية، فإن هذه  مالحقة الصحف أو المجالت

 43.امختصة أيضا بمالحقة الدعاية األجنبية التي تستقبل على شبكة اإلنترنت في ألماني كوناألخيرة ت

 .لقانون األكثر صلة بالفعل المنشأ لاللتزامخضوع التعويض ل: الرابعالمطلب 

يمكن القول إن القانون المحلي، أضاحى غير مناساب وغير مالئم، إذا كان على صالة ضعيفة بالوضع          

المدعي والمدعى عليه، أي وهما  ،عن الواقعة الضاااارة، وذلك بالنظر إلى المركز القانوني للخصاااومالناشااائ 

بالنظر إلى جنسايتهم، أو محل إقامتهم، بحيث يبدو اختصااصاه كأنه مبني على أمر عارض أو مصادفة وقوع 

 44.العمل الضار أو تحقق الضرر في إقليم الدولة التي يسري فيها

                                                           
 .155، ص 1988داد، العراق، جابر إبراهيم الراوي، احكام تنازع القوانين في القانون العراقي، مطبعة الحكم المحلي، بغ - 40
 .1988من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية، لسنة  70انظر الفصل  - 41
 .558حسن هداوي، غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص )المرجع السابق( ص  - 42
43- 22  –re 1997, doc., P. 9 (CA Berlin, SU 659/96; TGI Munich, CR ves à la publicité sur l’ internet, Gez. Pal. 21  

177; TGI du Dusseldorf, Milt -Eichenrode (C.) Questions juridiques du droit allemande relati 1997, 155-novembHertz
                                                                                                                               1997, P. 225).                  

 
 140احمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص اإلماراتي، )المرجع السابق( ص- 44
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 ألكثرالهذه النظرية للقانون األنسـااب المتمثـاال فـااي قـااانون الدولـااة  وفقاً التعويض عن الفعل الضار خضع وي

حيث إن التطور الحديث للمسؤولية المدنية، يدعو إلى تحديد القانون الذي ب، بالفعل الضارعالقـااااااة وصـاااااالة 

تحيط بها، دون التعويل على  يحكمهاا انطالقاا من "تركيز اجتمااعي" لوقاائعهاا وظروفها، والمالبسااااااات التي

تركيز "مادي أو جغرافي" والتركيز االجتماعي يعني البحث عن البيئة االجتماعية التي تنشأ وترتبط وتتأصل 

بهاا تلاك الوقاائع والظروف والمالبسااااااات، فاالنظر إلى الموطن المشااااااترك أو اإلقااماة المشااااااتركة ألطراف 

الناشئ عن المسؤولية بقانون دولة الموطن أو اإلقامة أو حتى المسؤولية، قد يكون مؤشرا إلى ارتباط الوضع 

الجنساااية المشاااتركة، أكثر من ارتباطه بقانون الدولة التي وقع فيها السااالوك الضاااار، بما يبرر تفضااايله على 

 45.قانون تلك الدولة

الواليات  يسود هذا الرأي في بدأحيث األكثر مالئمة او صلة بالفعل المنشأ لاللتزام،  وهذا يعني تطبيق القانون  

 law a tort the تحت عنوان موريس للفقيــه األمريكي فـي مقـــالمرة ألول  وقد ظهرالمتحدة األمريكية، 

proper    في مجلة 4154سنة  منشور Harvard law  review   حسب هذا الرأي يجب على القاضي و

سبيل تحديده ينبغي أن نأخذ بعين االعتبار مختلف عناصر أن يطبق على الفعل الضار القانون المالئم، و في 

ان وقوعه كنختار منها التي لها مركز الثقل ، فمثال في حادث مرور ينبغي أن نأخذ بعين االعتبار مو اإلسناد،

جنسية المضرور و موطنه ، فمن بين هذه الضوابط جميعا نختار الذي له موطنه وو جنسية المتسبب فيه و

وأشهر  ره،يو نطبق القانون الذي يشير باختصاصه باعتباره القانون الذي يعتبر أكثر مالئمة من غمركز الثقل 

و تتلخص وقائع هذه القضية   bablockv . Jackson قضية طبق فيها القضاء األمريكي هذا الحل هي قضية

مقاطعة من نيويورك و في طريق العودة من الرحلة أصيبت السيارة بحادث في ال في أن شخصاً 

فقضت المحكمة العليا بتطبيق  بأضرار جسيمة  إصابة الراكب بالمجان ، و أدى هذا الحادث إلىottario الكندية

لكون  لحادثقانون والية نيويورك ، على اعتبار أنه أكثر مالئمة من قانون المقاطعة الكندية التي وقع فيها ا

    46وقوعه فيها لم يكن اال عرضياً.

 ل الخاطئالفعبعالقة وصلة  القـانون األكثروذلـك لصـعوبة تحديـد  االنتقاد، النظريـة لـم تخلـو مـنلكـن هـذه 

ـااة فـااي الحال أن هذه النظرية تكلف قاضي الموضوع عبئاً أكثـاار فـااي البحـااث عـاان القـااانون األنسـااب ، ونرى

ك عن ماهي معايير الدولة أألكثر عالقـة متسـااوية نسـابيا بـأكثر مـن دولـة، ناهيـ التـاي يكـاون فيهـاا عالقـاات

قد يختلف مـاان بلـااد الـااى آخـاار وفقـاااً و  ،فهـااي متروكـااة لتقـاادير قاضـااي الموضـااوع بالفعل الضار،وصـاالة 

االقتصـاااادية فـاااي بلـاااد القاضـاااي، وعلـاااى الـااارغم مـااان ذلك فإن هذه النظرية منطقية وهي أكثر  لالعتبارات

ون الدولـة إذ أن قـان التعويض عن الفعل الضارالقـانون واجـب التطبيـق علـى النظريات مالئمةً فيما يتعلـاق ب

قـااد يـااؤدي الـااى تطبيـااق قانون الموقع بالنتيجة، أو قد يؤدي الى اختيار قانون ذو  بهذا الفعل األكثـاار ارتباطـااا 

 .بهذا الفعلصلة حقيقية 

 

                                                           
 .144المرجع السابق( ص نفس احمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص اإلماراتي ) - 45
 .007، ص 5001اعراب بالقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر - 46
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 .س: خضوع التعويض للقانون الشخصيماخالمطلب ال

وهو القانون  (الجنسية او الموطن)وبموجب هذه النظرية يصار الى اعتماد القانون الشخصي قانون           

يستند و األخرينالشخصي للمضرور على راي البعض او القانون الشخصي لفاعل الضرر على راي البعض 

الفرد  حماية حق هذه النظرية بان خضوع التعويض الناتج عن المسؤولية التقصيرية يهدف أساسا الى أنصار

 .47ومالة وشعوره جسدهوصيانة 

النظم  تعد الجنسية الوطنية للمدعى عليه أحد ضوابط االختصاص القضائي الدولي الذي تكرسه كثير منو

بمقاضاته وبالفصل في دعوى  اختصت المحاكم المدنية لدولته تقصيرياً  فإذا ارتكب وطني فعالً  القانونية،

وقد أخذ المشرع المصري بضابط  في الخارج، أو مقيماً  حتى ولو كان متوطناً التعويض المرفوع عليه، 

تختص "من قانون المرافعات الحالي على أنه  60فنص صراحة في المادة  الجنسية الوطنية للمدعى عليه

محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في 

 "48الجمهورية

بحـــيث ال يترتب على  والوقــت الذي يعتد به بالجنسية الوطنية للمدعى علـــيه هو وقــــت رفع الـــدعوى

الوطـــنية وتــــخليـــها عن نـــظر  التغــــيير الذي يطرأ على هذه الجنسية بعد ذلك زوال اختصاص المحاكم

حســـن إدارة العدالة، وبحــــسبان أن المدعي قد و الدعوى، وهذا الــحل تبرره مقتـــضيات األمن القانوني

صار له حق مكــــتسب في استمرار نظر دعواه أمام المحكمة المخــــتصة وفقا لهذا الضابط. وهــــذا الحل 

 50والقضاء 49هـــو الســـائد في الفقه

الشخصية ومن رثم ال  وينتقد هذا االتجاه على وصف ان مسائل االلتزامات الغير العقدية ليست من االحوال

يكون االختصاص فيها للقانون الشخصي فهي تركز على اسس اقليمية محكومة عبر مبدا االقليمية وهذا خارج 

 نطاق القانون الشخصي المتعلق باألشخاص ال باألفعال.

 .: موقف االتفاقيات الدوليةدسالمطلب السا

لحل مشكلة تنازع القوانين، حيث تضع قواعد ذات طابع دولي تعد االتفاقيات الدولية الوسايلة الطبيعية          

واالتفاقيات الدولية قد تضع قواعد تنازع قوانين موحدة ، 51لتنظيم عالقات قانونية دولية مشوبة بعنصر أجنبي

يع تعالجها االتفاقية، ومن خالل توقبين الادول عناد طريق اختياار القانون الواجب التطبيق في المسااااااائل التي 

 ذه االتفاقية.هالدول على هذه االتفاقية يتم التخلص من مشكلة تنازع القوانين بالنسبة للمسائلة التي تناولتها 

                                                           
47- privé, journal de droit  François RIGAUX: Le régime des doneness informatisées en droit international

                                                                                                               international, 1986, p 311.    
 ل.المعد 1989 ( لسنة10م )رقـالمصري والتجارية  المدنيةالمرافعات  نقانو - 48

49 -Batiffol et Lagarde: Droit international Privé, t2, 7eme ed. 1981; no 678, P. 412 é Précis, Dolloz, 2éme ed. Paris,  

.1980 no 463, P 584,Loussouarn et Bourel: Droit international Priv 
 

 .110ص  1891نقض فرنسي مجلة داللوز  - 50
، النسر الذهبي للنشر، دار النهضة 1قاعد التنازع واالختيار بين الشرائع اصوالً ومنهجاً، ط احمد عبد الكريم سالمة، علم  - 51

 .100، ص 1999العربية، القاهرة، مصر، 
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مشااااااروع الومن هاذه االتفااقياات التي عاالجات مشااااااكلاة تنازع القوانين فيما يتعلق بااللتزامات غير التعاقدية 

ي المااادة نص فحيااث وربيااة للقااانون الواجااب التطبيق على االلتزامااات غير التعاااقااديااة التمهياادي لالتفاااقيااة األ

. 52( على أن تطبق على األضاااااارار النااجماة عن االلتزاماات غير التعااقدية قانون الدولة األكثر صاااااالة0/4)

 يقيمان ( من االتفاقية، إذا كان كل من مساابب الضاارر والشااخص الذي تعرض للضاارر0/6وبموجب المادة )

ص المادة وتن ،يفترض باان هاذه االلتزاماات ترتبط بتلك الدولة بصاااااالة ورثيقةحياث بعاادة في البالد نفسااااااهاا، 

( على أن )ومع ذلك، إذا لم توجد صاالة ورثيقة بين الوضااع الناشاائ عن الفعل الضااار والبلد الذي تم فيه 48/6)

ذلك الفعل، من ناحية وكان ذلك الوضاااع، من ناحية أخرى على اتصاااال ورثيق ببلد آخر، فيجري تطبيق قانون 

 53هذا البلد(

الخاصااااااة بالقانون  4114ع اتفاقية الهاي المبرمة في عام االتفااقياات الدولية في هذا الموضااااااوكاذلاك من و

الواجب التطبيق على حوادث الطرقات فهذه االتفاقية حددت القانون الواجب التطبيق على المسااؤولية المتعلقة 

منها على ان القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني للدولة التي  0بحوادث السااايارات فنصااات في المادة 

 54 .الحادث وقع فيها

 .المطلب السابع: تقدير خضوع التعويض لقانون مكان وقوع الفعل

ان اخضاع و عن المسؤولية التقصيريةنتج هو الفعل الضار الذي لتزام التبين معنا ان الفعل المنشئ ل           

الفعل اال اننا وجدنا ان هناك صعوبات قد تعتري هذا هذه المساؤولية غالباً يكون لقانون الدولة التي حدث فيها 

ومن هذه  الحاادثخضااااااوع هاذه المسااااااؤولياة وكاذاك تقادير التعويض للقاانون المحلي للادولاة التي وقع فيهاا 

دم وجود عليه ع يترتبلاللتزام في مكان ال يخضااع لساايادة دولة معينة مما  المنشاائالصااعوبات ان يقع الفعل 

نون او قا أليع الفعل في أعالي البحار او في سااااماء تلك البحار التي ال تخضااااع كان يق ، قانون محلي اصااااالً 

اننا مقبلون على ما يعرف  في رحالت المكوك الفضااااااائي خصااااااوصاااااااً هو الحال خارج الغالف الجوي كما 

وم بها شااركات خاصااة بمقابل مادي من األشااخاص الراغبون في قبالسااياحة الفضااائية والتي تقوم او سااوف ت

ان او سااااافينة ف طائرةلاللتزام قد وقع على متن  المنشااااائالفعل  فاذا كان ،ارج نطاق الغالف الجويالسااااافر خ

عة الواقهذه واذا كانت  ،لاك الطائرة او الساااااافين هو واجب التطبيق على تلك الواقعة الماديةتجنسااااااياة  نقاانو

متمثلة بتصاادم طائرتين او سافينتين فان القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون العلم المشاترك لتلك 

 الطائرات او السفن، 

                                                           
25- European Convention on the law applicable to non-contractual obligations. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numd  

oc=52003PC0427. 

قد بحث مسأأألة القانون الواجب التطبيق  4191ومن الجدير بالذكر أن مجمع القانون الدولي في دور انعقاده في مدينة )ادنبرة( عام  -53

على االلتزامات التقصأأأيرية، وقد مال أعضأأأاؤه إلى تضأأأمين توصأأأياتهم فكرة مرنة تسأأأمآ بتطبيق قانون  خر غير القانون المحلي 
( من 2طبيق قانون  خر يكون أكثر ارتباطا بالوضأأأع الناشأأأل عن الفعل الضأأأار، فقد جاء في المادة )الجغرافي، وإفسأأأاح المجال لت

توصأأأأياته وقراراته )تعتبر الجنحة )المدنية( قد ارتكبت في المكان الذي يتصأأأأل به الوضأأأأع اتصأأأأاال وثيقا بالنظر إلى كل الظروف 
م ظر د. احمد عبد الكريم سالمة، علانك الخاطل وحتى تحقق الضأرر(، التي ترتبط بين الجنحة وواقعة معينة، وذلك منذ بدء السألو

 .144، ص(السابقلمرجع ا)، ومؤلفه، القانون الدولي الخاص اإلماراتي، 4411، ص(السابق)المرجع قاعدة التنازع واالختيار، 
54 - occurred.  Article the applicable law the internal law of the state where the accident of  

 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الحوادث المرورية.1971مايو2*راجع اتفاقية الهاي الموقعة في        

http://www.ajrsp.com/
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وفي حاالاة اختالف اعالمهماا فاان قاانون دولاة القااضااااااي المطروح امامه النزاع  هو وأجاب التطبيق  لتعذر 

 المنشااااائوبالرغم من اقراره لقاعدة محل وقوع الفعل  savinyحيث اعطى  اعمال أي ضاااااابط اساااااناد اخر،

اذا كان يحقق له مصالح اكثر وهذه القاعدة  لاللتزام اال انه اعطى الحق للمضرور في ان يأخذ بقانون القاضي

االقل  ي علىتعويضااا يساااوالتي اخذ بها القانون الفرنسااي، بحيث انه اذا كان قانون المحل يعطي للمضاارور 

ه بدنى الذي يضاامنه القانون الفرنسااي اسااتبعد قانون المحل وطبق بدله القانون الفرنسااي وهو ما تأخذ الحد األ

وان كان هناك اراء ترى تطبيق قانون الساااافينة او الطائرة التي  55دول االتحاد األوربيتشااااريعات الكثير من 

 ،56و الطائرة المتساااببة بالحادثاخر ينادي بتطبيق قانون السااافينة ا رايلحقها ضااارر من جراء هذه الحادرثة و

 ره الطرف المتضاااارر من هذهين او على األقل القانون الذي يختافتطبيق القانون الذي يختاره الطر وهنا نرى

الحادرثة، كونهم االقدر على تحديد القانون االصالح والمناسب لهم واألكثر تحقيقاً للعدالة، على األقل من وجهة 

يكون أشاااابه بمشااااارطة التحكيم مما يحقق رضااااا وقبول الجميع بما انهم هم من نظر اطراف العالقة بحيث ما 

 القانون الذي يطبق على نزاعهم. وااختار

كمـااا أن مجلـااة القـااانون الـاادولي الخـاااص التونسية أتاحـاات المجـااال أمـااام األطـااراف االتفـاااق علـااى القـااانون 

 57.قوعـهواجـب التطبيـق، وذلـك فـي حـال الفعـل الضـار بعـد و

كذلك من الصاعوبات التي تعتري تطبيق قانون محل الواقعة المنشأة لاللتزام هو ان تكون هذه الواقعة موزعة 

من دولة او كما مر معنا شااتم شااخص  أكثرة بالصااحة في رمن دولة مثل توزيع بضاااعة مضاا أكثرعلى إقليم 

 ،ى الدولة التي يقيم فيها الطرف االخرألخر عبر األجهزة االلكترونية الحديثة من دولة وتصاااااال الرسااااااالة ال

فالمشاكلة إذن تثور إذا وقعت عناصار الفعل النافع أو الضار في أكثر من إقليم دولة واحدة حيث يحدث الخطأ 

و اإلرثراء في بلد، بينما يتحقق الضاارر و االفتقار في بلد آخر، فما هو المكان الذي نأخذه بعين االعتبار لتحديد 

 58لتطبيقالقانون الواجب ا

رر وما الضاا أساااس المسااؤولية المدنية ألنهحيث ذهب بعض الفقه الى تطبيق قانون مكان ارتكاب الخطأ ذلك 

والتي يعد الخطأ أسااااااس وجودها ة اال نتيجة له كما ان القانون يرمي الى مساااااألة من ارتكب األفعال الضاااااار

وهناك اتجاه اخر يذهب الى تطبيق قانون محل وقوع الضاارر ذلك الن قواعد المساااؤولية المدنية ال تساااتهدف 

 59فقط معاقبة المخطئ بقد ما تستهدف تعويض المضرور 

ادتها على سااااايببساااااط كما ان االخذ بهذا المبدأ فيه تكريس لمبدأ اإلقليمية المطلقة والذي يعني ان تقوم الدولة  

مما يعني ان نظام الدولة هو فقط الذي يطبق فوق اقليمها،  كامل إقليمها كأحد أهم مظاهر اسااتقاللها السااياسااي،

 وعلى كل من يتواجد فوق ذلك اإلقليم سواء من رعايا هذه الدولة او من رعايا اية دولة أخرى.

 

                                                           
 .099ص  (لمرجع السابق)اهشام صادق، عكاشة عبد العال، حفيظة السيد عبد العال، القانون الدولي الخاص  - 55
 .22السابق( ص  )المرجع سياسيةالد. غالب الداوودي، مبادى العلوم  - 56
جلة ، ماالبتدائيعلى تطبيـق قـانون المحكمـة ما دامت القضية في الطور  االتفاق)يمكن لألطراف، بعد حصول الفعل الضار،  جاء فيهوالذي  71نص الفصل  - 57

 .القانون الدولي الخاص التونسية )المرجع السابق(
 70، ص 5019الخاص، جامعة اكلي محند اولحاج، الجزائر،بشورة فتيحة، محاضرات في القانون الدولي - 58
59 - http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/7_1536_50.pdf 
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 الخاتمة

امراً في غاية األهمية، وال يكون هذا والمناسب يعتبر حصول المتضرر على التعويض العادل              

 ،واحتياجات ذلك المضرور لظروفللقانون األكثر مناسبة ومالئمة  بإخضاعهاال وشامالً لتعويض عادالً ا

 لتزام امراً الل المنشأ التعويض في المسؤولية التقصيرية الى قانون الدولة التي حدث فيها الفعل امكوخضوع اح

دالة سناد بديلة تكون اكثر مرونة وتحقق العلوبة، وال بد من البحث عن قواعد الم يعد كافياً لتحقيق العدالة المط

مثل اخضاع احكام التعويض الى قانون إرادة اطراف العالقة او لقانون مكان تحقق الضرر او  ،بشكل افضل

كل ، وذلك بحسب ظروف الحال للتزام او للقانون الشخصي للمضرورلالالمنشأ للقانون األكثر صلة بالفعل 

 واقعة على حده، بهدف تحقيق اكبر قدر من العدالة المرجوة لتعويض المضرور او ذويه في حالة وفاته.

 النتائج

إن القاعدة العامة في تنازع القوانين في المسااؤولية التقصاايرية تقضااي بتطبيق قانون الدولة التي حدرثت  -4    

، دةالقاعهذه عمومية وعلى الرغم من  التشاااريعات ،فيها الواقعة المنشااائة لاللتزام، وهذا ما اخذ به الكثير 

حل الحادث، في الفروض التي إال أن هناك قوانين قد أعطت االختصااااااص لقانون الدولة األكثر صااااالة بم

يتبين فيها أن قانون مكان وقوع الحادث ليس له إال صالة عرضاية، والصلة الورثيقة هذه تظهر في عناصر 

عدة، كما لو كان كل من الفاعل والمتضاااااارر من جنسااااااية واحدة، أو أن كليهما يتوطنان في دولة واحدة، 

ون على صلة أقوى من قانون مكان وقوع الحادث، فقانون الجنساية المشاتركة أو الموطن المشترك، قد يك

 وقد نصت القوانين الحديثة على هذا االتجاه، كما تبنته االتفاقيات الدولية.

في اختيااار القااانون الواجااب التطبيق حتى على لألطراف وجاادنااا أن هناااك من الفقهاااء من يعطي الحق  -6

وع ، فاالتفاق قبل وقإمكانية ذلك ارنة، ونرى المساااؤولية التقصاااايرية، وهذا هو موقف بعض القوانين المق

االتفاق بعده قد يكون أقرب إلى الصاالح، كما اال ان ، أمر نادر في المسااؤولية التقصاايريةوان كان الضاارر 

القوانين التي أجازت هذا األمر قيدته باختيار قانون القاضاااي فقط دون غيره من القوانين، والفقه بعض أن 

األمر قد يحقق المصاالحة إذا كان االختيار لمصاالحة القانون الذي يرتبط  إن هذاقول الذي أيده، ذهب إلى ال

وهاذا األمر يتحقق في رأيناا بتطبيق قاانون الدولة األكثر ارتباطا  ،باه المركز القاانوني بروابط أكثر ورثوقااً 

 طبيق.ي اختيار القانون الواجب التفلألطراف دون الحاجة إلى إعطاء الحق حتى ، بالحادث فقط 

 االقتراحات

للحكم ر االفعل الضـبالمطالبـة بتطبيـق قـانون دولـة مكـان وقـوع  فتح المجال إلمكانية السماح للمتضـرر  -4

 .في دولة وينتج الضرر في دولة أخرى ذلك الفعلفـي الحالـة التـي يقـع فيها له بالتعويض 

 الذي يجب تطبيقه على الفعل الضار بعـد تحققه.إتاحة المجال ألطراف النزاع لالتفاق على القانون  -6

 .والمتضرر كضابط اسنادبالضرر اعتماد الموطن المشترك للمتسبب االتفاق على إمكانية   -0
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 مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلم

The adequacy of exercises in the physical education lesson at the primary level from the 

teacher's point of view 

  بدرية قبالن هادي العجميإعداد الدكتورة/ 

  دولة الكويت ،التربيةوزارة  ،البدنية بيةموجه فني مادة التر، الفلسفة في التربية الرياضية دكتوراه

 الدراسة:ملخص 

البدنية كشق أصيل فاعل ومؤثر على تبنت دولة الكويت مشوع وطني لتطوير التعليم ومن هذا المنطلق كان االهتمام بمنهج التربية 

قدرات الطالب وإمكانياته ومستقبله ومعدل استجابته وتفاعله في تعلم المواد األخرى وبالتالي كانت أهمية التمرينات الرياضية التي 

ة التمرينات في يتخطى أثرها الجوانب الجسمية للطالب لتتعد أبعادها وأثارها؛ ومن هنا هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى كفاي

درس التربية البدنية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلم لتحقيق األهداف المطلوبة ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج 

معلم من معلمي مادة التربية الرياضية للمرحلة  25مكون من أربع محاور على عدد  التحليلي من خالل تطبيق استبيان الوصفي

م وقد تمت قياس استجابة المعلمين نحو مدى كفاية التمرينات في درس التربية  5252 \5252دائية بدولة الكويت للعام الدراسي االبت

البدنية لتحقيق األهداف البدنية ودرجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية ومدى كفاية التمرينات في 

ية لتحقيق األهداف التربوية ومدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف االجتماعية واالنفعالية درس التربية البدن

 والعاطفية.

وتوصلت الدراسة إلى وجود تجانس بين وجهة نظر معلمي التربية الرياضية نحو كفاية التمرينات في درس التربية الرياضية 

مانية وأهداف الوقاية والحماية باإلضافة إلى األهداف التربوية واالجتماعية واالنفعالية والعاطفية لتحقيق الهداف البدنية الجس

وأوصت الدراسة باالستعانة بوسائط فيديو وتمرينات إضافية يمكن للطالب تنفيذها عن بعد لضمان استمرار تحقيق األهداف 

ي للطالب وبين األهداف المقررة للتمرينات الرياضية في كل مرحلة باإلضافة إلى عمل دراسات تربط بين الجانب الصحي والتنمو

 على حدى لتحديد مدى فاعليتها بدنيا.

 .المهارات الحركية ،البدنية اللياقة البدنية،درس التربية  ،: التمرينات الرياضيةالكلمات المفتاحية
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The adequacy of exercises in the physical education lesson at the primary level from the 

teacher's point of view 

Abstract 

The State of Kuwait has adopted a national project for the development of education, and from this 

standpoint, the interest in the physical education curriculum was an authentic and effective problem 

affecting the student’s abilities, potentials, future, rate of response and interaction in learning other 

subjects. Thus, the importance of sports exercises whose impact exceeds the student’s physical 

aspects, so that its dimensions and effects go beyond. Hence, the study aimed to identify the 

adequacy of exercises in the physical education lesson in the elementary stage from the teacher's 

point of view to achieve the required goals and to achieve the goal of the study. The descriptive 

analytical approach was used through the application of a questionnaire consisting of four axes on 

52 teachers of the subject of physical education for the stage Elementary school in the State of 

Kuwait for the academic year 2020/2021 AD has measured the response of teachers towards the 

adequacy of exercises in the physical education lesson to achieve physical goals and the degree of 

adequacy of sports exercises to achieve the goals of strength, protection and prevention, and the 

adequacy of exercises in the physical education lesson to achieve educational goals and the 

adequacy of exercises in the education lesson Physical goals to achieve social, emotional . 

The study found that there is a homogeneity between the viewpoint of physical education teachers 

towards the adequacy of exercises in the physical education lesson to achieve the physical goals and 

objectives of prevention and protection in addition to educational, social, emotional and emotional 

goals. The study recommended the use of video media and additional exercises that students can 

implement remotely to ensure the continued achievement of the goals in addition to Conducting 

studies linking the health and developmental aspect of students with the goals set for exercise at 

each stage separately to determine its physical effectiveness. 

Keywords: exercise - physical education lesson - physical fitness - motor skills 
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 : اإلطار العامالفصل األول

 المقدمة

وغايات التربية الرياضية من أهداف التربية العامة ومقاصدها ويهدف منهج التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية إلى تتسق أهداف 

تحقيق العديد من األهداف التي تتناسب مع المرحلة العمرية للطالب فيتم إشراك الطالب في تمرينات تحقق سالمة القوم واللياقة 

وتدعم الخبرات العقلية وتحقق القدر المطلوب من السالمة النفسية واالجتماعية كما تهتم برفع  البدنية وتنمي المهارات الرياضية

المستوى الصحي والبدني للطالب وال تغفل عن رعاية أصحاب االحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم وتهتم باستثمار وقت 

 مع األقران. فراع الطالب ورعاية القيم األخالقية في التمرينات المشتركة

ويعد منهج ومعايير مادة التربية البدنية والصحية جزءا أصيال من المنهج الوطني الكويتي حيث تتم رعاية الربط بين مادة التربية 

البدنية والصحية وبين مختلف المواد الدراسية األخرى للوصول إلى تحقيق هدف التطور الكلي للطلبة ولتحقيق مستويات أداء 

ة المرحلة االبتدائية ويتوقع منهج التربية البدنية والصحية بدولة الكويت أنه بنهاية المرحلة االبتدائية يكتسب الطالب محددة بنهاي

االستمتاع بممارسة النشاط البدني سواء بالمشاركة أو المشاهدة باإلضافة إلى الى استيعاب وفهم القواعد الملزمة باألنشطة الرياضية 

مناسبة للمرحلة العمرية فضال عن ممارسة الطلبة لألنشطة المطلوبة لتنمية القدرات البدنية وتضم التحكم بالكرة ذات االهتمام لهم وال

والتدحرج والقفز والتحكم بالحركات باستخدام الطارة بالعديد من الطرق عالوة على وعي الطالب بفوائد األنشطة الصحية 

هم قضايا السالمة الرياضية وحسن التعامل مع الزمالء واألقران وتطوير اللياقة وتشجيعهم على ممارساتها في الحياة اليومية وف

 (5226)المنهج الوطني الكويتي المرحلة االبتدائية، إبريل  البدنية الالزمة لمواطن دولة الكويت.

باألدوات  –أو كانت )حرة بصفة أساسية على التمرينات سواء كانت )فردية أو زوجية أو جماعية(  الرياضيةويعتمد درس التربية 

ويعتمد اختيار وتحديد التمرينات  رشاقة( –توازن  –سرعة  -تحمل  –قوة  –مرونة  -على أجهزة( أو )تمرينات استرخاء –

الرياضية على المبادئ واألسس التربوية والنفسية واالجتماعية والفسيولوجية والتشريحية وبالتالي لها قدرة على مساعدة الجسم 

  (5226خاص لبعض األنشطة الرياضية. )السيد، مو الشامل والمتزن وتعتبر أساسا لإلعداد البدني العام والعلى الن

العلم بأنه لكل تمرين بدني غرض محدد له  ينبغيدى كفاية التمرينات البدنية في منهج مرحلة عمرية أنه لتقييم مومن الجدير بالذكر 

وكل هدف يرتبط بإنجاز مهارة أو حركة ومن ضمن األغراض العامة واألساسية للتمرينات تكوين مجموعات عضلية أو تنشيط 

ية أو العمليات الحيوية ألجهزة الجسم أو تحقيق القدرة على كشف ما يتمتع به الطالب من مهارات خاصة أو لتطوير الصفات البدن

دنية بصورة صحيحة دون ببهدف تحقيق الرشاقة وبالتالي تعريف التالميذ في تلك المرحلة العمرية على كيفية استخدام القوة ال

كما تسهم التمرينات الرياضية في تحقيق المرونة الناجمة عن الممارسة باإلضافة إلى تدريب  ،استدعاء مجاميع عضلية ال حاجة لها

اء الحركات في أقصر وقت ممكن سواء بصورة متتابعة أو توافقية وأخيرا تمتع الطالب بقوة عضلية تجمع الطالب على سرعة أد

 بين القوة والسرعة بشمل منظم يزيد من اإلمكانيات والقدرات.
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خالل تعاونه  ناألهداف مويعد معلم التربية البدنية أحد أجزاء الهيكل التنظيمي وهو الشخص الديناميكي القادر على تنسيق وتحقيق  

مع اإلدارة وزمالئه من المعلمين والطلبة والمرافق والساحات فيقع على عاتقه دورا كبيرا في رعاية النشاط الرياضي الرسمي 

وغير الرسمي بما فيه فاعليات الطابور الصباحي وتنفيذ الطالب لتمرينات التهيئة البدنية والنفسية فضال عن محتوى درس التربية 

كتشاف الطلبة الموهوبين رياضيا وإشراكهم في الفرق الرياضية ومتابعة التدريب والمشاركة في تنظيم المناسبات المختلفة. البدنية وا

  (5222)عودات، 

ومن منطلق أثر وأهمية مادة التربية البدنية والرياضية وتكاملها مع المنهج الوطني الهادف لتحريج مواطن كويتي مبدع ومتميز كان 

 بدراسة مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية في المرحلة االبتدائية لتحيق تلك األهداف من وجهة نظر المعلم.االهتمام 

 :مشكلة الدراسة

يعتبر درس التربية الرياضية بمثابة الحقل الخصب لتلبية االحتياجات الحركية لألطفال خاصة في مراحل التعليم االبتدائي إذ تمثل 

لتنمية الطفل حركيا وإكسابه المخزون الحركي الذي يستمر معه في مختلف المراحل العمرية التالية ولقد ترة الذهبية الف لك المرحلةت

اهتمت استراتيجية تطوير التعليم بدولة الكويت على نحو خاص بإعداد متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل من خالل نمو 

فة الحركية واالنفعالية والمعرفية ومن الجدير بالذكر ان التربية الرياضية والحركية تهتم بإثارة متكامل للشخصية في أبعادها المختل

دوافع األطفال وتساعدهم على اإلبداع واالبتكار ألنها تمنح الطفل القدرة على التحرك بسهولة وسرعة وثقة ومثل ذلك المناخ يحقق 

ل جسم الطفل اإلطار المادي الملموس الالزم لتعليم إيجابي وفاعل ينمي القدرات للنظام التربوي األساس الذي يعتمد عليه حيث يمث

والمواهب الفطرية خاصة في تلك المرحلة التي يكتسب فيها الطالب قدراته األساسية والتي تستمر معه. )محمد وأحمد ومحمد، 

5252)  

ا مرحلة تكوينية تتحدد فيها سمات وسلوكيات وشخصية اإلنسان وأكثرها حساسية لكونه حياةوتمثل مرحلة الطفولة أهم مراحل 

الفرد األمر الذي يدعو إلى اهتمام خاص بالتشكيل البدني والنفسي واالجتماعي وحيث أن للمدرسة دورا جوهريا في ذلك كان 

ها أثرا في مواجهة العديد من للتربية الرياضية جانبا أساسيا في العملية التربوية وتسهم علميا وعمليا في اإلنماء والتطور كما ألن ل

( و )لوح، 5222الصعوبات والمخاطر التي قد يعاني منها الطالب في تلك المرحلة العمرية ومنها ما أشار إليه )حسن وخلف، 

( على أثر درس التربية  5225كما أكد )علي، والزبيدي،  (5222و)عبد الرحمن وناصر، ( 5222( و)البشتاوي وعطية، 5222

 ي تطوير الصفات البدنية والمهارات الحركية لطالب الصفوف االبتدائية.الرياضية ف

وإن من أهم عناصر تطوير أي منهج هو تجريبه وتقويمه ومن ثم االنتقال إلى تنقيحه ومن االتجاهات الحديثة في تطوير منهج 

رحلة العمرية جسمانيا وحركيا ومدى التربية الرياضية كانت ضمان مناسبة الدرس بما يحتوي عليه من تمارين إلى خصائص الم

ما هي مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية في كفاءته في تحقيق األهداف المقررة وعليه تبلورت إشكالية الدراسة في 

 المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلم؟ 
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 الفرعية: تساؤالت الدراسة 

 ما هو مفهوم التربية البدنية والرياضية؟ -2

 البدنية؟ هو مفهوم وأهمية واهداف درس التربيةما  -5

 ما هي طبيعة القدرات البدنية لطفل المرحلة االبتدائية؟ -2

 ما هي أنواع وأقسام التمرينات البدنية؟ -2

 ما هي أهداف وأغراض التمرينات البدنية؟ -2

 ما هي متطلبات التطور الحركي في مرحلة الطفولة؟ -6

 ي درس التربية البدنية بدولة الكويت؟ما هي مالمح تحليل التمرينات المقررة ف -2

 أهداف الدراسة 

 شرح وإيضاح مفهوم التربية البدنية والرياضية. -2

 وأهمية وأهداف درس التربية البدنية. توضيح مفهوم -5

 شرح طبيعة القدرات البدنية لطفل المرحلة االبتدائية. -2

 شرح أنواع وأقسام التمرينات البدنية. -2

 التمرينات البدنية.توضيح أهداف وأغراض  -2

 شرح متطلبات التطور الحركي في مرحلة الطفولة. -6

 إلقاء الضوء على مالمح تحليل التمرينات المقررة في درس التربية البدنية بدولة الكويت. -2

 الدراسة:حدود 

البتدائية بدولة الكويت من الحدود الموضوعية: تسعة الدراسة إلى تحليل مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية في المرحلة ا

 وجهة نظر المعلم.

 الحدود البشرية: معلمي مدارس المرحلة االبتدائية لمادة التربية الرياضية بالكويت.

 بالكويت 5252: 5252الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خالل العام الدراسي 

 الدراسة:أهمية 

العمل على تطبيق ما جاء به منهاج التربية البدنية والرياضية يساعد التالميذ على اكتساب المهارات الحركية األساسية حيث إن 

ومنذ اتجاه الكويت إلى تطبيق المنهج تشكل القاعدة األساسية في السلم التعليمي  ألنهاتمثل المرحلة االبتدائية أهم المراحل التعليمية 

تعد تلك المرحلة من أنسب المراحل لتكوين العادات الصحية طها بباقي المواد التعليمية حيث البدنية والرياضية وربالوطني للتربية 

 اللقف،.... (  –الرمي  –الوثب  –واالجتماعية السليمة واكتساب وتطوير المهارات األساسية المتمثلة في حركات )الجري 
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كل طبيعي كما تسهم األنشطة الحركية التي يمارسها التالميذ في المدارس االبتدائية إذ يكون نضج تلك الحركات في تلك الفترة بش 

في تحسين المهارات والقدرات الحركية األساسية ويدعم جوانب النشأة الوجدانية العاطفية والمعرفية والحس حركية ومن خالل 

 طالب ويحقق األهداف الوطنية.تخلق جو تفاعلي ينمي قدرات الالتمرينات واأللعاب التي تتم ممارستها 

والتمرينات جزء أصيل وأساسي في مكونات درس التربية البدنية ال غنى عنه لتحقيق أهداف الدرس الحركية والمهارية وتسعى تلك 

ل الدراسة إلى تحليل محتوى التمرينات الرياضية المقررة في منهج المرحلة االبتدائية مع استطالع وجهة نظر معلمي المادة حو

مدى كفاية تلك التمرينات في تحقيق أهداف الفئة العمرية المقررة. وبالتالي يمكن االعتماد على تلك الدراسة في احليل مدى كفاية 

تلك التمرينات نظريا واالستفادة من نتائج الممارسة من خالل خبرة وتجربة معلمي المادة لتقديم أساس يمكن االعتماد عليه في 

 اء وشرح اإليجابيات ونواحي القصور التي في حاجة إلى االهتمام والتعديل.تطوير المنهج واألد

 :مصطلحات الدراسة

 التمارين البدنية:

هي الحركات التي تشغل الجسم وتنمي مقدرته الحركية وفق قواعد خاصة تراعي األسس التربوية والمبادئ العلمية للوصول إلى 

 األداء.مستوى عالي من 

والحركات المختارة طبقا للمبادئ واألسس التربوية والعلمية لتشكيل وبناء الجسم وتنمية مختلف قدراته الحركية وهي األوضاع 

  (2: 5222لتحقيق األهداف التي وضعت من أجلها ولتربية الجسم تربية شاملة ومتزنة. )علي، 

 التعريف اإلجرائي:

تمرينات المقررة بدرس التربية البدنية للطالب في المرحلة االبتدائية والتي هي األنشطة والحركات واألوضاع التي يتم تنفيذها في ال

 تهدف إلى تحقيق أغراض مرتبطة بتنمية القدرات وتشكيل وبناء الجسم وتنمية المهارات.

 المرحلة االبتدائية:

فيتعهده بالرعاية الروحية والجسمية هي ذلك النوع من التعليم الرسمي الذي يتناول التلميذ من سن السادسة إلى سن الثانية عشر 

 (2: 5222والفكرية واالجتماعية واالنفعالية بما يتفق مع طبيعة الطفل ومع أهداف المجتمع الذي يعيش فيه. )سمير وكرفس،

 التعريف اإلجرائي:

الدراسة إلى التعرف على هو التعليم الرسمي لطالب الكويت في المرحلة العمرية من سن السادسة وحتى الثانية عشر والتي تسعى 

 مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف من وجهة نظر المعلم.
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 التربية البدنية والرياضية: 

هي جزء من التربية العامة تهدف غلى تكوين المواطن بدنيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا بواسطة عدة ألوان من النشاط البدني 

 (252:  5222خالفي وبلجوهر، ) الهدف.الرياضية المختارة لتحقيق هذا 

 التعريف اإلجرائي:

ينات الرياضية والتي تسعى الدراسة إلى التعرف على مدى كفايتها هي المادة التعليمية التي من ضمن مكنات الدروس بها أداء التمر

 لتحقيق األهداف المقررة من وجهة نظر المعلم. 

 الدراسات السابقة واإلطار النظري الثاني:الفصل 

 أوال الدراسات السابقة:

وبين معدل أعلى لألداء في باقي  (CPE) البدنية المفاهيمية التربيةبين هدفت الدراسة إلى الربط  (Corbin, 2020في دراسة )

 CPEحيث تستخدم  البدني،بفصول تعليمية أساسية مخصصة لألنشطة فقط. باإلضافة إلى جلسات النشاط  التعليمية بالمقارنةالمواد 

مواد نصية وجلسات الفصل لتعليم مفاهيم علم الحركة ومبادئ اللياقة البدنية المتعلقة بالصحة والنشاط البدني المعزز للصحة. حيث 

 CPE بدأ ابتكار الزمان،اآلن في جميع برامج التعليم تقريبًا كصفوف مطلوبة أو اختيارية. بعد عقدين من  CPE يتم تقديم دورات

 .Kindergarten-8 وتبع ذلك برامج ة،الثانويفي المدرسة 

الباحث أن روبرتا بارك كانت محقة في تقييمها بأن التربية البدنية لديها القدرة على أن تكون أحد عوامل  الدراسة رأىفي هذه 

ى العلم القائم عل CPE لكن الطريق،النهضة في القرن الحادي والعشرين وستقود المساهمات العلمية للباحثين في علم الحركة 

 .هًماوبرامج تعليم اللياقة البدنية المصاحبة التي تتوافق مع معايير محتوى التربية البدنية ومعايير تعليم اللياقة البدنية ستلعب دوًرا م

فعالة في تعزيز المعرفة والمواقف والنشاط البدني خارج المدرسة ولديها القدرة على رفع مستوى  CPE أن دوراتأثبتت الدراسة 

 تربية البدنية.ال

(. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج تربية بدنية مقترح لتطوير المهارات 5222في دراسة )سمير وكرفس، 

الوثب العريض ورمي ومسك الكرة والجري والتحمل  –الحجل  –الحركية األساسية لتالميذ المرحلة االبتدائية وقد شملت )المشي 

تلميذا وكان عدد تالميذ المجموعة التجريبية  66هدف الدراسة تم استخدام المنهج التجريبي على عينة مكونة من والرشاقة( ولتحقيق 

تلميذ وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي في اختبار المهارات  22تلميذا والضابطة  25

 الحركية األساسية.
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( هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مناه التربية البدنية والرياضية في تحسين بعض 5222بوفادن، في دراسة )لعرور وشنوف و 

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم ( سنوات 6:2اللقف( لدى تالميذ التعليم االبتدائي ) –المهارات الحركية للمعالجة والتناول )الرمي 

تلميذا من  22التالميذ المسجلين في الصف الثاني االبتدائي وبلغت العينة عدد الباحث المنهج التجريبي وتكون مجتمع الدراسة من 

الذكور واإلناث كما تم تطبيق أداة اختبارية )رمي كرة التنس ألبعد مسافة رمي ولقف الكرة على الحائط لقياس المهارات الحركية 

ي اختبار رمي الكرة لدى أفراد المجموعة التجريبية وعدم للمعالجة والتناول وتوصلت الدراسة إلى وجود فرو ذات داللة إحصائية ف

 وجود فروق ذا داللة إحصائية في لقف الكرة على الحائط .

مقارنة عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة حسب متغير الفئة العمرية والجنس ( هدفت الدراسة إلى 5222في دراسة )أحمد، 

سنة ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي  2:22يذ المرحلة االبتدائية من ونوع النشاط البدني الرياضي لدى تالم

وشمل اللياقة التنفسية والعضلية الهيكلية تلميذ واستخدم الباحث اختبار للياقة البدنية المرتبطة بالصحة  222على عينة مكونة من 

بين التالميذ في عناصر اللياقة وجود فروق ذات داللة إحصائية والمرونة وقوة القبضة وتركيب الجسم وتوصلت الدراسة إلى 

البدنية المرتبطة بالصحة وفقا لمتغير العمر لصالح الفئة االكبر والجنس لصالح الذكور  ووفقا للنشاط البدني لصالح االنشطة 

 الجماعية .

تحسين أساليب التدريس المستخدمة لتحسين األهداف المحددة  الدراسةالهدف من  كان (Balan & Shaao, 2014في دراسة )

حيث باستخدام ألعاب الحركة. االبتدائي تم تطبيق هذه التقنيات على تالميذ الصف الثاني وقد  ألنشطة التربية البدنية في المدرسة. 

نتائج بين  وبالمقارنةالعملية التعليمية أن استخدام ألعاب الحركة خالل فصول التربية البدنية قد يساهم في تحسين  يرى الباحث

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  وجدت الدراسة األولية،المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لالختبارات 

للجري  بالنسبة النهائي،في االختبار  (p <0،05) معنويةذات كانت االختالفات والمتوسطات التي حصلت عليها مجموعة األوالد. 

لرفع الجذع من وضع ضعيف وللجر على مقعد  p <0،01 وعند الحبل،ونط  االنبطاح،وتمديد الجذع من وضعية  طويلة،لمسافات 

كانت هناك اختالفات في االختبارات النهائية بين المجموعتين التجريبية وبعض التقدم لمجموعات الفتيات وجدت الجمباز. كما 

في استخدام ألعاب  الطريقة التي تم تجريبهاأظهر التقدم الذي حققته المجموعة التجريبية أن  وأخيًرا، .والضابطة في حالة الفتيات

 كانت فعالة. األهداف المقررةالحركة لتحقيق 

 اإلطار النظري 

 مفهوم التربية البدنية والرياضية:

إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل وسيط وهي التربية البدنية بأنها العملية التربوية التي تهدف  2222عرف ويست بوتشر 

األنشطة البدنية والتمرينات لتحقيق ذلك وقد أشار لمبكين إلى أن التربية البدنية والرياضية هي مرادف للتمرينات واأللعاب وبالتالي 

والعقلية واللياقة من خالل النشاط فإن التربية البدنية هي العملية التي يكتسب الفرد خاللها أفضل المهارات البدنية واالجتماعية 

 البدني.
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وكلمة بدنية أضافت العديد من الصفات البدنية وهي تمنح التالميذ التوازن الطبيعي والتربية البدنية جزءا متكامال من التربية العامة  

ساسية وزيادة قدراته الجسمانية كالقوة والسرعة والمرونة والتي تساعد على تحسين األداء الجسماني للتلميذ وإكسابه المهارات األ

 (5222الطبيعية. )مسلم وعوالي وبلعباسي، 

والتربية البدنية والرياضية تساهم بقسط وافر في بلورة وتطوير شخصية الطفل وتتميز بالتأثير المباشر على القدرات والسلوك 

علمي شامل ذو نظرة منفتحة على المحيط بأبعاده والتصرفات وتحويلها إلى من سمات تلقائية وموروثة إلى مبنية ومكيفة بمنهج 

بر في تلك المرحلة التعليمية حيث يعتبر الركيزة األساسية ليكتشف الطفل نفسه ومحيطه ويتفاعل معه هو النصيب األك ويعتبر اللعب

اته الحركية بالتوازي مع تطوير والوسيلة المثلى لتطوير قدراته البدنية والفكرية وللرفع من استثماره لموارده الذاتية وتنويع مهار

 (5222وتلعب التمرينات في درس التربية البدنية دورا جوهريا فيها. )لغرور وشنوف وبوفادن، األجهزة الحيوية 

 مفهوم درس التربية البدنية والرياضية

محدد له مكانا في الجدول المدرسي يعرف درس التربية البدنية والرياضية بأنه هو ذلك النشاط الحركي الذي يقدم للتالميذ في وقت 

إلزاميا إال من استوجب اإلعفاء. وكما أن الدرس اليومي يرمي إلى تحقيق أغراض محددة  أثناء اليوم الدراسي ويحضره التالميذ

ر ج ووفقا للخطة السنوية الموزعة إذ يعتبر درس التربية البدنية والرياضية جوههلتحقيق أهداف مقررة من ضمن أهداف المن

برنامج التربية البدنية المدرسي وهو جزء أساسي من منهاج التربية البدنية والرياضية الذي يعمل على تنمية جوانب شخصية 

 التالميذ.

 في:وتتبلور أهمية درس التربية البدنية 

 الطبيعية.المساعدة على تحسين األداء الجسماني للتلميذ وإكسابه المهارات األساسية وزيادة قدراته الجسمانية  (أ

من خالل الخبرات األساسية لممارسة األنشطة الرياضية يشعر التلميذ بالمتعة ويكون ذلك في المسابقات والتمرينات  (ب

 بمشاركة األقران أو حتى منفردا.

 تساهم المهارات التي يتم تدريب التلميذ عليها في تنمية ثقته بنفسه وبمهاراته وبدعم التكوين الجسماني السليم. (ت

 ل أهداف درس التربية البدنية والرياضية في:وتتمث

 أهداف مهارية  -2

وهي ترتبط بنمو وتطوير المهارات الحركية الطبيعية أو المكتسبة والمرتبطة ببرامج التربية البدنية والرياضية وتكون عن 

 طريق اكتساب التلميذ لجوانب الحركة من خالل تعلمه وفهمه وتنفيذه للحركة والسيطرة عليها.

 اف بدنية أهد -5

وترتبط في الدرجة األولى بتنمية وتطوير الصفات البدنية المتعددة الجوانب ومن خالل اكتساب تلك الصفات يقوم بأعباء 

 نشاطه البدني المرتبط بالحياة اليومية بشكل مرضي.
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 أهداف ثقافية  -2 

العقلية والفكرية من خالل اكتساب المعلومات التي والمقصود بها تنمية الثقافة العامة والرياضية الخاصة فتنمو قدرة التلميذ 

 لها عالقة باألنشطة الرياضية التي تتم ممارستها.

 أهداف تربوية: -2

والتي تحقق النمو االجتماعي العاطفي أثناء ممارسة درس التربية البدنية والرياضية عن طريق ممارسة األنشطة الفردية 

م التدريب على القيادة ودعم اكتساب الصفات االجتماعية والروح الرياضية. أو الجماعية وتعزز التعاون والمنافسة ويت

 ( 5222)بوزاهر، 

 في المرحلة االبتدائية: البدنية للطفلالقدرات 

يرى بعض الباحثين أن القدرات البدنية مرادفة للياقة البدنية أو اللياقة الحركية وهناك من يرى أنها مصطلح يضم اللياقة البدنية أو 

الحركية وتدل اللياقة البدنية على الحالة الصحية والسعة الوظيفية للطفل في أداء معين بينما يستخدم مصطلح اللياقة الحركية لإلشارة 

 إلى مدى كفاءة الطفل في أداء المهارات الحركية األساسية والمهارات المرتبطة بنشاط رياضي معين.

بشكل جيد ونمطي منذ بداية سنوات الدراسة وتستمر في التحسن خالل مرحلة الطفولة  وتنمو مهارات الحركات الكبيرة لدى األطفال

ر واإلناث في عمر المدرسة مستويات متماثلة من المهارات الحركية ولكن هناك فروقات إذ للذكور قوة المتوسطة والمتأخرة وللذكو

 بدنية أعلى واإلناث بشكل نمطي أكثر رشاقة في الحركة 

سنوات( نجد أن النمو يظهر كل ثالثة أشهر تقريبا وفي تلك المرحلة يتميز  2إلى  6) الطفل في المرحلة العمرية من وبمراجعة نمو

األطفال في الجري ولعب الكرة وتنمو العضالت الصغيرة ويقبل الطفل على العمل اليدوي ويميل للنشاط الزائد ويتعلم المهارات 

 ألنشطة ويستمتعون بالقفز والتسلق.الجسمية والحركية الالزمة لأللعاب وا

( سنة ويتميز الطفل في تلك المرحلة بسرعة االستيعاب وتعلم الحركات الجديدة كما يتزايد النمو 22: 2أما بالنسبة للمرحلة من )

ن ة التوافق بيبزيادالعضلي ويصبح النمو تدريجي ويكون اإلناث أكثر طوال وأثقل وزنا من الذكور ويتميز األطفال في تلك المرحلة 

القدرة على  والرشاقة وتزدادارات الحركية األساسية ويتميزون بقدر أعلى من السرعة والقوة العضالت واألعصاب عند أداء المه

 (5252االنتباه واالستيعاب الحركي. )دمدوم، 
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 القدرات البدنية                        

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع وأقسام التمرينات:

 أوال من حيث المادة:

 تمرينات حرة بدون أدوات (أ

 تمرينات باألدوات مثل الكرة أو العصي أو الطوق (ب

 العارضة( –السويدي المقاعد  –تمرينات على األجهزة )عقل الحائط  (ت

 ثانيا: من حيث التأثير:

 تمرينات االسترخاء (أ

 تمرينات اإلطالة والمرونة  (ب

 تمرينات التحمل (ت

 تمرينات القوة  (ث

 تمرينات الرشاقة  (ج

 (5222تمرينات التوازن )الجرجاوي،  (ح

 أهداف وأغراض التمارين البدنية:

 تتمثل أهداف التمرينات البدنية بشكل أساسي في 

 تثبيت أسس شكل الحركة  -2

 اللياقة البدنية 

التحمل الدوري 

 التنفسي

 القوة العضلية 

 التحمل العضلي 

 المرونة

اللياقة 

 الحركية 

 السرعة

 القدرة

 التوافق

 التوازن
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 تنمية عناصر اإلدراك الحس حركي للطالب. -5 

 ربط أجزاء الحركة للوصول إلى أداء مهاري كلي  -2

 تحقيق ثبات األداء وتنفيذه بشمل سليم  -2

 أثر التعلم إلى مهارات إضافية أخرى مشابهة للمهارة األصلية المراد تنميتها. نقل -2

 خالل تطوير اللياقة البدنية.المشاركة في بناء الجسم ورفع قدراته من  -6

 وتتمثل أغراض التمارين البدنية في:

تحقيق تطور في بناء القدرة الجسمية عن طري تقوية األجهزة العضوية المختلفة للحصول على قدرة االحتفاظ بمجهود  -2

 التنفسي.تكيفي فالنشاط العضلي يعمل على تقوية أجهزة الجسم مثل الجهاز الهضمي والدورة الدموية والجهاز 

تحقق التمارين البدنية غرضا حركيا يجعل من حركات الجسم فائدة مع بذل أقل قدر ممكن من الطاقة فتتسم حركات  -5

الطالب باالتزان والرشاقة من خالل عمل منسق ومنظم بين الجهاز العصبي والعضلي وبالتالي دعم مستوى الثقة في 

 النفس وتحسين الصحة العقلية والجسمية.

دف بناء قاعدة أساسية جيد لتطوير القابلية الجسمية وفقا للمتطلبات المطلوبة في أي تدريب خاص مطلوب حاليا تحقيق ه -2

 أو مستقبليا.

البدنية وبالتالي حفاظ التلميذ على مستوى معين من القوة والسرعة والرشاقة والمرونة وهي الصفات  هدف اللياقةتحقيق  -2

 (5222بوجه عام. )علي، البدنية األساسية المطلوب تنميتها 

 متطلبات التطور الحركي في مرحلة الطفولة:

يعتمد التعرف على متطلبات التطور الحركي للطالب في مرحلة الطفولة من خالل هدف توفير اإلمكانيات الحركية الكافية مع توفير 

من تسلق وصعود وتأرجح ورمي وتعلق محيط يشبع رغباته ويسمح له بالقفز والركض كما ينبغي توفير ما يتناسب مع الحركة 

بهدف خدمة التطور الحركي الطبيعي للطفل فاألطفال يتبعون رغباتهم الحركية وينبغي اختيار الحركات السابقة ضمن تمارين 

متغيرة ومختلفة تتناسب مع مقتضيات التطور ولضمان نجاح الطفل في تنفيذها وتساعد الحركة على تنمية عقول األطفال وتلعب 

ورا أساسيا في خلق الخاليا العصبية والتي هي أساس عملية التعلم وتساهم في تحسين صورة الذات والتي تكون نتيجة للعملية د

المخططة ألداء التمرينات الرياضية والتي تقدم ضمن التربية الحركية أثناء عملية التعلم كما تساعد التمرينات على تنمية عظام 

لى تحقيق التوازن والرشاقة والتناسق كما يحتاج األطفال إلى العديد من فرص الحركة في السنوات وعضالت األطفال وتساعدهم ع

 (5226، عبد القادراألخيرة من الطفولة لتصبح حركاتهم أكثر مهارة. )

 الكويت:تحليل التمرينات الرياضية المقررة للمحلة االبتدائية بدولة 

الوطني لمادة التربية البدنية والرياضية بدولة الكويت تم التوصل إلى الجدول التالي من خالل مراجعة المقرر الدراسي بالمنهج 

والذي يوضح األهداف والمهارات والقدرات المطلوب تنميتها والتمرينات المقررة في الدروس والتي توضح رصد عدد مميز من 
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تخدم تحقيق الهدف الوطني المقرر لقدرات ومهارات التمرينات األساسية ذات الهدف والتأثير والموجهة لتلك المرحلة والتي  

 وطبيعة تكوين الطفل الذي تسعي إليه دولة الكويت.

 التمرين الرياضي الهدف الصف

اللياقة البدنية وتنمية المستوى الصحي  األول

 ومكافحة السمنة

 –الدقة  –المرونة  –الرشاقة  –ممارسة تمرينات السرعة 

 لأللعاب الترويحية الصغيرةمهرجان  –القدرة  –التحمل 

 ممارسة الحركات االنتقالية الوعي بالجسم والفراغ

 االنتقال-التناول  –حركات )المعالجة  التعامل مع الكرة والوعي بالمكان

 التناول( –تمرينات )المعالجة  القدرة على الرمي أعلى الكتف والرأس

 االنتقال-التناول  –تمرينات المعالجة  القدرة على ركل الكرة

 تمرينات من خال لحركات غير انتقالية الوعي باستخدام حركات الجس

 حركات المعالجة والتناول تنويع الحركات باستخدام األدوات واألجهزة

 مواقف تمثيلية تتضمن حركة وتمرينات مصممة. التعبير الحركي )بنات(

السباق مع الزميل لمسافة  –ث  22السرعة )الجري في المكان  الصحيةاللياقة البدنية و الثاني

 م( 52متر   تتابع تسليم العصا  22

 –نصف لفة  \الرشاقة )الوثب عاليا مع تغيير االتجاه ربع لفة 

م مع  22-22الجري االرتدادي مسافة  –الجري الزجزاجي 

 األطواق الصغيرة(

سباق  –كس االتجاه المرونة )سباق تسليم الكرة جانبا ثم ع

وقوف  –تمرير الكرة أو ميس الحب للزميل من بين الرجلين 

مسك األطواق باليدين دخول الطوق من أعلى الرأس ثم إعادته 

 مرة ثانية

 القوة والتوافق والتوازن )ألعاب ترويحية وألعاب صفيرة(

 الحركات االنتقالية )الجري(  الوعي بالمكان والفراغ

تنويع الجري مع  –الوقوف مع الجري الخفيف والوعي بالمكان 

الوعي من خالل الحركة التقليدية  –الربط بحركات أخرى 

  التسلق-والحصانللكائنات الحية مثل األرنب 

 النزول  –الصعود  –الحجل والجري 

ي الكرة رم –حركات المعالجة والتناول )الرمي واللقف  الكرة والوعي بالمكان التعامل مع
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دحرجة  –باتجاهات مختلفة ولقفها مع القبض عليها من الحركة  

الكرة باليدين من الثبات والحركة في أكثر من اتجاه مع التنطط 

 الكالم(الجري والتنقل بالكرة مع التمرير والسيطرة على  –

 رمي الكرة ألعلى )حركات المعالجة والتناول( 

 التناول واالنتقال( ركل الكرة الثابتة )حركات المعالجة و

 مع التدريب على عناصر اللياقة

-التحمل –مكونات اللياقة البدنية )الدقة  

 (القدرة

 –اللف والدوران  –ممارسة حركات غير انتقالية )الدحرجة 

ربط حركات من االمتداد والتكور واللف  – االرتكاز والتوازن

 والدوران والدحرجات المختلفة(

ممارسة حركات الجسم األساسية من الذراعين والقدمين من  خالل حركات الجسمتنمية اللياقة من 

الثبات والحركة والمشي والجري والحجل بأنواعه والدورانات  

 تقليد الكائنات الحية  -

 تمرينات تعبيرية من التراث الشعبي الكويتي 

 تقليد ومحاكاة عن الشجاعة والحماس والدفاع عن النفس.

 22الزميل السباق مع  –ث(  22السرعة )الجري في المكان ) ة البدنية الصحيةاللياق الثالث

 م  52تتابع تسليم العصا  –متر 

الجري  –نصف لفة(  –الوثب عاليا مع تغيير االتجاه )ربع لفة  الرشاقة 

 الجري االرتدادي –الزجزاجي 

 تمرير الكرة  سباق-االتجاه سباق تسليم الكرة جانبا عكس  المرونة

 وتكون تلك العناصر في شكل ألعاب ترويحية وألعاب صغيرة القوة والتوازن والتوافق 

 الرقود –الجثو  –جلوس التربيع  –الوقوف  –التعلق  تعليم األوضاع األساسية للجسم

 –الصعود والنزول باستخدام مقاعد سويدي  –الحجل والوثب  التنقل باستخدام مختلف أوزان الجسم

التسلق باستخدام  –الوثب باستخدام الحبل  –صندوق القفز 

 –االرتكاز والتوازن  –عقل الحائط  –جهاز المتعدد األغراض 

 اللف والدوران  –الدحرجة  –االمتداد والتكور 

 حركات المعالجة والتناول  الرمي واللقف

الحركة )كرة   -التمرير لألمام في مستوى الصدر من الصبات  للكرات لأللعاب المختلفةتمريرات 

 سلة( 
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الجري والتنقل  -والجري التنقل باستخدام كرة السلة من المشي  اللياقة البدنية والصحة والتعبير الحركي 

 بالكرة مع التمرير والسيطرة )كرة السلة( 

 في كل االتجاهات. التمرير واالستالم مع التحرك الحر

تدريبات لتحسين عمل الجهاز  –تمرينات عالجية لتحسين القوم  الصحة واللياقة الصف الرابع

 الدوري التنفسي 

 تعليم-القرفصاءالوثب الطويل بطريقة  –تعليم الجري الصحيح  ألعاب القوى

 دفع الجلة. –التتابع بالطريقة البصرية 

 –الدحرجة الخلفية المتكورة  –الدحرجة األمامية المتكورة  جمباز )بنين(

 الميزان األمامي والخلفي والجانبي 

الوقوف  –الدحرجة االمامية المفرودة  –الحركات األرضية  جمباز )بنات(

 وثبة الكمات –وثبة الفجوة  –على اليدين 

 –كتم الكرة بأسفل القدم  –تمرير الكرة بوجه القدم الداخلي  كرة القدم للصغار )بنين(  

 تصويب الكرة بوجه القدم الداخلي

 التمرير واستقبال الكرة من األسفل بالساعدين كرة الطائرة للصغار

تنطيط الكرة من الوقوف والمشي  –التمرير واالستقبال للكرة  كرة السلة للصغار

 التصويب من الثبات والحركة  –والجري 

تمرير الكرة عاليا  –الكرة بيد واحدة من مستوى الكتف تمرير  كرة اليد للصغار

تنطيط الكرة من الوقوف والمشي  –لألمام من فوق الرأس 

 والجري

 جملة حركية –الثني العميق ألوضاع الباليه الخمسة  التعبير الحركي )بنات(

الرقود  –الجثو  –الجلوس  –تعليم األوضاع األساسية )الوقوف  التمرينات الحديثة 

 التعلق( –االنبطاح  –

 –المرجحات بالذراعين  –حركات الجسم األساسية من الثبات 

 خلفا( –التقاطعات )الذراعين أماما 

 حركات الجسم األساسية مع الحركة 

 الحجل –الجري  –المشي 

شدة التمرين ومعدل    -التنفس أثناء المجهود البدني  –المشي  اللياقة البدنية الخامس

 تمرينات الحفاظ على القوام –النبض 
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العالي  الوثب-التتابع العالي مسابقة المنخفض البدءالبدء  ألعاب القوى 

 الجلة   التعلق دفعالصحيح   الوثب الطويل بطريقة 

الدحرجة  –الدحرجة األمامية المكورة  –الحركات األرضية  الجمباز بنات \الجمباز بنين 

االتزانات )الميزان  –وثبات  –الجانبية  الشقلبة-الخلفية 

 المنخفض عل الركبة( إلخ

كتم الكرة  –والداخلي  –تمرير الكرة بوجه القدم الخارجي  كرة القدم للصغار

 والسيطرة بباطن القدم

اإلرسال  –التمرير من أعلى باألصابع إلى األمام وألعلى  كرة الطائرة

 الجانبي من أسفل

تمرير الكرة باليدين من  –الكرة باليدين من فوق الرأس  تمرير كرة السلة

 تنطيط الكرة مع الوقوف والمشي والجري  –األسفل 

التنطيط المستمر للكرة بيد واحدة لألمام مع تغيير السرعة  كرة اليد

 وتغيير االتجاه

 والتمرير واالستالم بيد واحدة

 جمل حركية مع حركات ربط –المختلفة الوثب في األوضاع  التعبير الحركي )بنات( 

 

 الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

 منهج الدراسة

الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي "ويختص المنهج الوصفي بجمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها، باإلضافة  اتبعت

را من التفسير لهذه النتائج، لذلك يتم استخدام أساليب القياس إلى تحليلها التحليل الكافي الدقيق المتعمق بل يتضمن أيضا قد

")صابر الدراسة.والتصنيف والتفسير بهدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع 

 (.22،  5225وخفاجة،

 مجتمع الدراسة: 

 5252، 5252لعام  الرياضية للمرحلة االبتدائية بالكويتمادة التربية تكون مجتمع الدراسة من عينة من معلمي 
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 عينة الدراسة 

كعينة عشوائية لتمثيل 5252، 5252حدد الباحث عينة الدراسة من معلمي مادة التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية بالكويت لعام 

 مجتمع الدراسة الميدانية. 

 أداة الدراسة 

ت السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانة موجهة إلى من معلمي بعد االطالع على األدبيات والدراسا

 5252، 5252مادة التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية بالكويت لعام 

 إجراءات الدراسة:

 التزاماً بحدود الدراسة، ولإلجابة عن أسئلتها، اتبع الباحث الخطوات التالية:

 يد من الدراسات والبحوث السابقة في هذا المجال سواء كانت عربية أو أجنبية.تم االطالع على العد .2

 تم تحديد وإعداد أداة الدراسة وهي االستبانة. .5

تم عرض أداة الدراسة على المشرف للتأكد من صالحيتها ومناسبتها لتساؤالت الدراسة ومن ثم القيام بإجراء ما يلزم من  .2

 حاته. حذف وتعديل العبارات في ضوء مقتر

معلمي من معلمي مادة التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية  من 22تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية قوامها  .2

 ذلك بهدف التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة الحالية. 5252، 5252بالكويت لعام 

 5252، 5252الرياضية للمرحلة االبتدائية بالكويت لعام تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من معلمي مادة التربية  .2

 5252قام الباحث بتوزيع االستبانة إلكترونيا من خالل إرسال الرابط إلى عينة الدراسة خالل الفصل الدراسي األول لعام  .6

 م عن طريق التوزيع اإللكتروني وذلك لضمان دقة اإلجابات.

 التوصيات والمقترحات. تم رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها وتقديم .2

 األساليب اإلحصائية

بناء على طبيعة البحث واألهداف التي سعى إلى تحقيقها، سيتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 

 ( واستخراج النتائج وفقاً لألساليب اإلحصائية التالية:SPSSاالجتماعية )

 لى خصائص أفراد عينة البحث وفقاً للبيانات الشخصية.: للتعرف عالتكرارات والنسب المئوية .2
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: لحساب متوسطات عبارات االستبيان وكذلك الدرجات الكلية ألبعاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .5 

 على استجابات أفراد عينة البحث. االستبيان بناء

 العالقة بين أبعاد االستبيان ومتغيرات الدراسة.: لحساب االتساق الداخلي، والكشف عن معامل ارتباط بيرسون .2

 : لحساب الثبات ألبعاد االستبيان.معامل ألفا كرونباخ .2

 التحليل اإلحصائي ونتائج الدراسة:

 : إحصائيات الثبات أوال

 إحصائيات الثبات

معامل ألفا 

 عدد البنود كرونباخ

.859 24 

 مما يؤكد إمكانية االعتماد على االستبيان لتحقيق أهداف الدراسة. 2.6وهي نسبة تتجاوز  2.222بلغ معامل ألفا كرونباخ 

 ثانيا: بيانات العينة

 مقاييس التشتت (أ

 اإلحصائيات

جنس  

 الطالب

المستوى  العمر

 التعليمي

ة سنوات الخبر

في تدريس 

دنية التربية الب

 والرياضية

N 52 52 52 52 صالحة 

 0 0 0 0 مفقودة

االنحراف 

 المعياري

.495 .520 .457 .723 

 523. 209. 270. 245. التباين

 

في  سنوات الخبرةيليه التخصص ثم العمر وأخيرا و جنس الطالب التي يدرس لهم المعلمهناك تجانس في العينة من حيث 

 .تدريس مادة التربية البدنية والرياضية
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 اإلحصائيات التكرارية (ب 

 جنس الطالب

 

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 59.6 59.6 59.6 31 ذكور صالحة

 100.0 40.4 40.4 21 طالب

  100.0 100.0 52 اإلجمالي

 .معلمي التربية البدنية لإلناثمن  %22.2و معلمي التربية البدنية للذكور في المرحلة االبتدائيةمن  %22.6كانت نسبة 

 

 العمر

 
 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 22إلى  52من  صالحة

 عاما

44 84.6 48.6 67.3 

 22إلى  26من 

 عاما

7 13.5 13.5 98.1 

 22إلى  26من 

 عاما

1 1.9 1.9 100.0 

  100.0 100.0 52 إجمالي

عاما بنسبة  22إلى  26ومن  %22.2عاما بنسبة  22إلى  26ومن %22.6ة بنسبعاما  22إلى  52تراوحت أعمار العينة من 

2.2%. 
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 المستوى التعليمي 

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 71.2 71.2 71.2 37 بكالوريوس صالحة

دراسات 

 عليا

15 28.8 28.8 100.0 

  100.0 100.0 52 إجمالي

 من درجة الدراسات العليا. %52.2ومن حملة البكالوريوس  %22.5كان المستوى التعليمي للعينة بنسبة 

تدريس التربية البدنية والرياضيةسنوات الخبرة في   

 

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 2أقل من  صالحة

 سنوات

20 38.5 38.5 38.5 

 2إلى  2من 

 سنوات

23 44.2 44.2 82.7 

 2أكثر من 

 سنوات

9 17.3 17.3 100.0 

  100.0 100.0 52 إجمالي

 بدنية األهداف ال قألول: درجة كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيالمحور ا

 مقاييس التشتت واالنحراف (أ
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 اإلحصائيات 

 

تنمي التمرينات 

البدنية في درس 

التربية البدنية 

 السرعة

تنمي التمرينات 

البدنية في درس 

التربية البدنية 

 القدرة والتحمل

التمرينات تنمي 

البدنية في درس 

التربية البدنية 

 .المرونة

تنمي التمرينات 

البدنية في درس 

التربية البدنية 

القدرة على 

الرمي أعلى 

 الكتف والرأس

تنمي التمرينات 

البدنية في درس 

التربية البدنية 

 .لرشاقة

 760. 696. 706. 621. 658. االنحراف المعياري

 577. 484. 499. 386. 433. التباين

 اإلحصائيات

 

تنمي التمرينات 

البدنية في درس 

التربية البدنية الوعي 

 .بالمكان والفراغ

تنمي التمرينات 

البدنية في درس 

 .التربية البدنية الدقة

تنمي التمرينات 

البدنية في درس 

التربية البدنية اللياقة 

 .البدنية

تنمي التمرينات 

البدنية في درس 

التربية البدنية 

 .التوازن والتوافق

 678. 779. 750. 687. االنحراف المعياري

 460. 607. 562. 472. التباين

بتنمية الدمج نالحظ وجود تجانس بين العينة فيما يتعلق درجة كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنية عن 

تنمية التمرينات البدنية في درس التربية ( يليه 2.652بانحراف معياري ) والتحمل التمرينات البدنية في درس التربية البدنية القدرة

بانحراف معياري تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية التوازن والتوافق ( ثم 2.622بانحراف معياري ) البدنية السرعة

تنمية التمرينات ( ثم 2.622بانحراف معياري ) ي بالمكان والفراغوتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية الوع( 2.622)

 ( .2.626بانحراف معياري ) البدنية في درس التربية البدنية القدرة على الرمي أعلى الكتف والرأس

تنمية ( ثم 2.226)بانحراف معياري بتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية المرونة وهناك تجانس بين العينة فيما يتعلق 

تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية ( ثم 2.222بانحراف معياري )التمرينات البدنية في درس التربية البدنية للدقة 

بانحراف معياري تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية اللياقة البدنية ( وأخيرا 2.262بانحراف معياري )للرشاقة 

(2.222.) 
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 اإلحصائيات التكرارية: (ب 

 .تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية السرعة

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

أوافق  صالحة

 بشدة

15 28.8 28.8 28.8 

 84.6 55.8 55.8 29 أوافق

 100.0 15.4 15.4 8 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

وكانت  %52.2ووافقت بشدة نسبة  تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية السرعةعلى  %22.2وافقت األغلبية بنسبة 

 %22.2على الحياد نسبة 

 .القدرة والتحملتنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية 

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

أوافق  صالحة

 بشدة

12 23.1 23.1 23.1 

 84.6 61.5 61.5 32 أوافق

 100.0 15.4 15.4 8 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

 %52.2ووافقت بشدة نسبة  القدرة والتحملتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية على  %62.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%22.2وكانت على الحياد نسبة 
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 المرونةتنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية  

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات   

النسبة 

 التجميعية

أوافق  صالحة

 بشدة

3 5.8 5.8 5.8 

 69.2 63.5 63.5 33 أوافق

 92.3 23.1 23.1 12 محايد

غير 

 موافق

4 7.7 7.7 100.0 

  100.0 100.0 52 إجمالي

وكانت على  %2.2ووافقت بشدة نسبة  المرونةالتمرينات البدنية في درس التربية البدنية  ةتنميعلى  %62.2وافقت نسبة 

 .%2.2ولم توافق نسبة  %52.2الحياد نسبة 
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 .الكتف والرأسالقدرة على رمي أعلى تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية  

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  يعيةالنسبة التجم   

أوافق  صالحة

 بشدة

1 1.9 1.9 1.9 

 38.5 36.5 36.5 19 أوافق

 88.5 50.0 50.0 26 محايد

غير 

 موافق

6 11.5 11.5 100.0 

  100.0 100.0 52 إجمالي

على ذلك نسبة  الكرة ووافقترمي تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية على  %22األغلبية بنسبة  وافقت

 .%2.2ووافقت بشدة نسبة  %22.2ولم توافق على ذلك نسبة  26.2%

 .الرشاقةتنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية 
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حةالنسبة الصال النسبة التكرارات   عيةالنسبة التجمي   

 38.5 38.5 38.5 20 أوافق صالحة

 78.8 40.4 40.4 21 محايد

غير 

 موافق

11 21.2 21.2 100.0 

  100.0 100.0 52 إجمالي

ولم  %22.2ووافقت على ذلك نسبة للرشاقة تنمية التمرينات البدنية على الحياد من حيث  %22.2كانت األغلبية بنسبة 

 .%52.5توافق على ذلك نسبة 

 .الوعي بالمكان والفراغتنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية 

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

أوافق  صالحة

 بشدة

1 1.9 1.9 1.9 

 44.2 42.3 42.3 22 أوافق

 90.4 46.2 46.2 24 محايد

غير 

 موافق

5 9.6 9.6 100.0 

  100.0 100.0 52 إجمالي

 

وعي بالمكان تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية اعلى الحياد فيما يتعلق ب %26.5كانت األغلبية بنسبة 

 %2.2ولم توافق بشدة نسبة  %2.6ولم توافق على ذلك نسبة  %25.2ووافقت على ذلك نسبة والفراغ 
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 .الدقةتنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية  

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 1.9 1.9 1.9 1 أوافق بشدة صالحة

 36.5 34.6 34.6 18 أوافق

 82.7 46.2 46.2 24 محايد

 100.0 17.3 17.3 9 غير موافق

  100.0 100.0 52 إجمالي

ووافقت على ذلك نسبة  الدقةبتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية فيما يرتبط  %26.5كانت على الحياد نسبة 

 .%2.2 بشدة نسبةووافقت  %22.2ولم توافق على ذلك نسبة  22.6%

 .اللياقة البدنيةتنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية 

 
عيةالنسبة التجمي النسبة الصالحة النسبة التكرارات   

 1.9 1.9 1.9 1 أوافق بشدة صالحة

 26.9 25.0 25.0 13 أوافق

 73.1 46.2 46.2 24 محايد

 100.0 26.9 26.9 14 غير موافق

  100.0 100.0 52 إجمالي
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ووافقت  اللياقة البدنيةبتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية فيما يتعلق  %26.5كانت األغلبية على الحياد بنسبة  

 .%2.2ووافقت بشدة نسبة  %56.2ولم توافق نسبة  %52 ذلك نسبةعلى 

 .التوازن والتوافقتنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية 

 
 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 44.2 44.2 44.2 23 أوافق صالحة

 88.5 44.2 44.2 23 محايد

غير 

 موافق

6 11.5 11.5 100.0 

  100.0 100.0 52 إجمالي

 ولم التوازن والتوافقتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية  %22.5أيدت وكانت على الحياد نفس النسبة بمعدل 

 .%22.2توافق على ذلك نسبة 

 .والوقاية كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحمايةالمحور الثاني: درجة 

 مقاييس التشتت واالنحراف (أ

 اإلحصائيات

 

تحمي التمرينات 

في درس التربية 

الرياضية 

الطالب من 

 .تشوهات القوام

تحمي التمرينات 

الرياضية في 

درس التربية 

البدنية الطالب 

من السمنة 

 .المفرطة

تقي التمرينات 

الرياضية في 

درس التربية 

البدنية من 

مشاكل انحناء 

 الفقريالعمود 

تحمي التمرينات 

الرياضية في 

درس التنمية 

البدنية الطالب 

من تراجع 

القياسات 

الجسمية المناسبة 

 للمرحلة العمرية

تساعد التمرينات 

في درس التربية 

البدنية الطالب 

على تنمية 

المهارات 

الجسمانية 

الفطرية الخاصة 

 .عند الطالب

 577. 717. 525. 565. 713. االنحراف المعياري

 333. 514. 276. 320. 508. التباين
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أثر التمرينات أوال من حيث درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية كان هناك تجانس بين العينة في  

الرياضية في درس التربية البدنية حماية التمرينات ثم الرياضية في درس التربية البدنية في الوقاية من مشاكل انحناء العمود الفقري 

مساعدة التمرينات في درس التربية البدنية الطالب على تنمية المهارات الجسمانية الفطرية ويليه  الطالب من السمنة المفرطة

الرياضية حماية التمرينات وأخيرا حماية التمرينات في درس التربية الرياضية الطالب من تشوهات القوام ثم الخاصة عند الطالب. 

 .في درس التنمية البدنية الطالب من تراجع القياسات الجسمية المناسبة للمرحلة العمرية

 التكرارات اإلحصائية (ب

 تحمي التمرينات في درس التربية الرياضية الطالب من تشوهات القوام

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 21.2 21.2 21.2 11 أوافق بشدة صالحة

 76.9 55.8 55.8 29 أوافق

 98.1 21.2 21.2 11 محايد

 100.0 1.9 1.9 1 غير موافق

  100.0 100.0 52 إجمالي

 

ووافقت بشدة نسبة حماية التمرينات في درس التربية الرياضية الطالب من تشوهات القوام على  %22.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%2.2ولم توافق على ذلك نسبة  %52.5 وكانت على الحياد نسبة 52.5%
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 .تحمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية الطالب من السمنة المفرطة 

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 42.3 42.3 42.3 22 أوافق بشدة صالحة

 96.2 53.8 53.8 28 أوافق

 100.0 3.8 3.8 2 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

ووافقت  أن التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية الطالب تحمي من السمنة المفرطةعلى  %22.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%2.2وكانت على الحياد نسبة  %25.2بشدة نسبة 

 تقي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية من مشاكل انحناء العمود الفقري 

 

 النسبة التكرارات 

النسبة 

يةالنسبة التجميع الصالحة  

أوافق  صالحة

 بشدة

20 38.5 38.5 38.5 

 98.1 59.6 59.6 31 أوافق

 100.0 1.9 1.9 1 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

ووافقت  العمود الفقريوقاية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية من مشاكل انحناء على  %22.6وافقت األغلبية بنسبة 

 %2.2وكانت على الحياد نسبة  %22.2بشدة نسبة 
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تحمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية الطالب من تراجع القياسات 

 الجسمية المناسبة للمرحلة العمرية

 

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

أوافق  صالحة

 بشدة

22 42.3 42.3 42.3 

 84.6 42.3 42.3 22 أوافق

 100.0 15.4 15.4 8 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

 

حماية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية الطالب من تراجع القياسات الجسمية المناسبة على  %25.2وافقت بشدة نسبة 

 %22.2وكانت على الحياد نسبة  %25.2ووافقت على ذلك نسبة  للمرحلة العمرية
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تساعد التمرينات في درس التربية البدنية الطالب على تنمية المهارات الجسمانية  

 الفطرية الخاصة عند الطالب 

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 53.8 53.8 53.8 28 أوافق بشدة صالحة

 96.2 42.3 42.3 22 أوافق

 100.0 3.8 3.8 2 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

مساعدة التمرينات في درس التربية البدنية الطالب على تنمية المهارات الجسمانية الفطرية الخاصة على  %22.2وافقت بشدة نسبة 

 .%2.2وكانت على الحياد نسبة  %25.2ووافقت على ذلك نسبة  عند الطالب

 مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية المحور الثالث: 

 مقاييس التشتت واالنحراف المعياري (أ

 اإلحصائيات

 

تنمي التمرينات 

من خالل 

الحركات غير 

البنائية الحرة 

قدرة الطالب 

على االبتكار 

 .واالكتشاف

تنمي التمرينات 

في درس التربية 

مستوى البدنية 

قدرة الطالب 

على اإلتقان 

والدقة والمحاكاة 

 .والترابط

تنمي التمرينات 

في درس التربية 

البدنية ضبط 

السلوك الحركي 

كم حالل الكفاية 

اإلدراكية 

 .الحركية

تساهم التمرينات 

الرياضية في 

درس التربية 

البدنية في تنمي 

وعي الطالب 

والفراغ بالمكان 

 .واالتجاه

تنمي التمرينات 

الرياضية في 

درس التربية 

 البدنية قدرة

الطالب على 

الوعي بالجسم 

 والزمن.

 678. 610. 520. 544. 639. االنحراف المعياري

 460. 372. 270. 296. 408. التباين
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تنمية كان  هناك تجانس بين العينة أوال من حيث مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية فيما يتعلق  

التمرينات في درس التربية البدنية ضبط السلوك الحركي كم حالل الكفاية اإلدراكية الحركية ثم تنمية التمرينات في درس التربية 

في درس التربية البدنية في  مساهمة التمرينات الرياضيةثم  البدنية مستوى قدرة الطالب على اإلتقان والدقة والمحاكاة والترابط

تنمي وعي الطالب بالمكان والفراغ  واالتجاه ثم تنمية التمرينات من خالل الحركات غير البنائية الحرة لقدرة الطالب على االبتكار 

 واالكتشاف وأخيرا تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية  قدرة الطالب على الوعي بالجسم والزمن.

 رارات اإلحصائيةالتك

تنمي التمرينات من خالل الحركات غير البنائية الحرة قدرة الطالب على االبتكار 

 واالكتشاف 

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

أوافق  صالحة

 بشدة

9 17.3 17.3 17.3 

 76.9 59.6 59.6 31 أوافق

 100.0 23.1 23.1 12 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

 

تنمي التمرينات من خالل الحركات غير البنائية الحرة قدرة الطالب على االبتكار واالكتشاف على  %22.6وافقت األغلبية بنسبة 

 .%52.2وكانت على الحياد نسبة  %22.2ووافقت بشدة نسبة 
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تنمي التمرينات في درس التربية البدنية مستوى قدرة الطالب على اإلتقان والدقة  

 والمحاكاة والترابط. 

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 34.6 34.6 34.6 18 أوافق بشدة صالحة

 96.2 61.5 61.5 32 أوافق

 100.0 3.8 3.8 2 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

تنمية التمرينات في درس التربية البدنية لمستوى قدرة الطالب على اإلتقان والدقة والمحاكاة على  %62.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%2.2وكانت على الحياد نسبة  %22.6ووافقت بشدة نسبة والترابط. 

الكفاية تنمي التمرينات في درس التربية البدنية ضبط السلوك الحركي من خالل 

 .اإلدراكية الحركية

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 36.5 36.5 36.5 19 أوافق بشدة صالحة

 98.1 61.5 61.5 32 أوافق

 100.0 1.9 1.9 1 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

البدنية لضبط السلوك الحركي من خالل الكفاية اإلدراكية تنمية التمرينات في درس التربية على  %62.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%2.2وكانت على الحياد نسبة  %26.2ووافقت بشدة نسبة  الحركية.
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تساهم التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية في تنمي وعي الطالب بالمكان  

 .والفراغ واالتجاه

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالتجميالنسبة    

 57.7 57.7 57.7 30 أوافق بشدة صالحة

 94.2 36.5 36.5 19 أوافق

 100.0 5.8 5.8 3 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

مساهمة التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية في تنمية وعي الطالب بالمكان على  %22.2وافقت بشدة األغلبية بنسبة 

 . %2.2وكانت على الحياد نسبة  %26.2ووافقت على ذلك نسبة  .والفراغ واالتجاه

الطالب على الوعي بالجسم  البدنية قدرةتنمي التمرينات الرياضية في درس التربية 

 والزمن

 
يعيةالنسبة التجم النسبة الصالحة النسبة التكرارات   

 44.2 44.2 44.2 23 أوافق بشدة صالحة

 88.5 44.2 44.2 23 أوافق

 100.0 11.5 11.5 6 محايد

  100.0 100.0 52 اإلجمالي

ووافقت الطالب على الوعي بالجسم والزمن  البدنية قدرةتنمية التمرينات الرياضية في درس التربية على  %22.5واقت بشدة نسبة 

 .%22.2وكانت على الحياد نسبة  %22.5على ذلك نسبة 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  الث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الث

   

 

            www.ajrsp.com                                                                                                         296  

ISSN: 2706-6495 

 درس التربية البدنية لتحقيق األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية.مدى كفاية التمرينات في المحور الرابع:  

 مقاييس التشتت واالنحراف المعياري  (أ

 اإلحصائيات

 

تنمي التمرينات 

الرياضية في 

درس التربية 

البدنية قدرة 

الطالب على 

التفاعل 

االجتماعي مع 

 .األقران

تنمي التمرينات 

الرياضية في 

درس التربية 

البدنية قدرة 

الطالب على 

 المشاركة.

تنمي التمرينات 

الرياضية في 

درس التربية 

البدنية التعاون 

 والتقبل.

تنمي التمرينات 

الرياضية في 

درس التربية 

البدنية مستوى 

الحماس 

 والمثابرة.

تنمي التمرينات 

الرياضية في 

درس التربية 

قدرة البدنية 

الطالب على 

 التنظيم وااللتزام

 724. 658. 572. 667. 638. االنحراف المعياري

 525. 433. 327. 445. 407. التباين

 بمدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفيةبين العينة فيما يتعلق  هناك تجانس

التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية للتعاون والتقبل ثم تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية تنمية من حيث 

قدرة الطالب على التفاعل االجتماعي مع األقران ثم تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية لمستوى الحماس والمثابرة. 

ة في درس التربية البدنية قدرة الطالب على المشاركة ثم تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية ثم تنمية التمرينات الرياضي

 البدنية قدرة الطالب على التنظيم وااللتزام.

 اإلحصائيات التكرارية

تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على التفاعل االجتماعي 

 .مع األقران

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 28.8 28.8 28.8 15 أوافق بشدة صالحة

 86.5 57.7 57.7 30 أوافق

 100.0 13.5 13.5 7 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي
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على التفاعل االجتماعي مع تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية لقدرة الطالب  على %22.2وافقت األغلبية بنسبة  

 .%22.2وكانت على الحياد نسبة  %52.2ووافقت على ذلك بشدة نسبة  األقران

 تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على المشاركة.

 
حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  يةالنسبة التجميع   

 40.4 40.4 40.4 21 أوافق بشدة صالحة

 88.5 48.1 48.1 25 أوافق

 100.0 11.5 11.5 6 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

ووافقت بشدة تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية لقدرة الطالب على المشاركة على  %22.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%22.2وكانت على الحياد نسبة  %22.2نسبة 

 .الرياضية في درس التربية البدنية التعاون والتقبلتنمي التمرينات 

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 34.6 34.6 34.6 18 أوافق بشدة صالحة

 94.2 59.6 59.6 31 أوافق

 100.0 5.8 5.8 3 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

 %22.6ووافقت بشدة نسبة  التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية التعاون والتقبلعلى تنمية  %22.6وافقت األغلبية بنسبة 

 .%2.2وكانت على الحياد نسبة 
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 تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية مستوى الحماس والمثابرة  

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 32.7 32.7 32.7 17 أوافق بشدة صالحة

 86.5 53.8 53.8 28 أوافق

 100.0 13.5 13.5 7 محايد

  100.0 100.0 52 إجمالي

على  ووافقت بشدة تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية مستوى الحماس والمثابرةعلى  %22.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%22.2وكانت على الحياد نسبة  %25.2ذلك نسبة 

 تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على التنظيم وااللتزام

 

حةالنسبة الصال النسبة التكرارات  عيةالنسبة التجمي   

 32.7 32.7 32.7 17 أوافق بشدة صالحة

 84.6 51.9 51.9 27 أوافق

 98.1 13.5 13.5 7 محايد

 100.0 1.9 1.9 1 غير موافق

  100.0 100.0 52 إجمالي
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ووافقت تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على التنظيم وااللتزام على  %22.2وافقت األغلبية بنسبة  

 .%2.2ولم توافق على ذلك نسبة  %22.2وكانت على الحياد نسبة  %25.2بشدة نسبة 

 .جنس الطالبلمتغير  البدنية تبعابمدى كفاية التمرينات في درس التربية وفيما يتعلق 

  جنس الطالب وكفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير

( وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر 2.252( عند معنوية )2.22-) البدنية

 .كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنيةعلى  الطالب لمتغير جنس

  درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام وبين  جنس الطالببلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير

( وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي 2.525( عند معنوية )2.222-)والحماية والوقاية 

 ة.والوقايدرجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية  الطالب على لمتغير جنسال يوجد أثر 

  مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق وبين  جنس الطالببلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير

( وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي 2.222( عند معنوية )2.222-) األهداف التربوية

 .ة التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربويةالطالب على مدى كفاي لمتغير جنسال يوجد أثر 

  مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق وبين  جنس الطالببلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير

عكسية ولكن بدون ( وهذا يوضح وجود عالقة 2.222( عند معنوية )2.255-) األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية

مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق على  الطالب لمتغير جنسداللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر 

 األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية 

  لمتغير العمر البدنية تبعاوفيما يتعلق بمدى كفاية التمرينات في درس التربية. 

  التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق  حول كفايةووجهة النظر بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير العمر

 ( وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال2.222)( عند معنوية 2.22-) األهداف البدنية

 .في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنيةكفاية التمرينات على  لمتغير العمريوجد أثر 

  درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير العمر وبين

( وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد 2.525( عند معنوية )2.222) والوقاية.

 والوقاية.على درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية  لمتغير العمرأثر 

  ات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف مدى كفاية التمرينبلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير العمر وبين

( وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر 2.522)( عند معنوية 2.266) التربوية

 مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية.على  لمتغير العمر
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 اط بيرسون بين متغير العمر وبين مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف بلغت نسبة معامل ارتب

( وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة 2.222( عند معنوية )2.226) االجتماعية واالنفعالية والعاطفية

نات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف االجتماعية مدى كفاية التمريعلى  لمتغير العمرإحصائية وبالتالي ال يوجد أثر 

 .واالنفعالية والعاطفية

 تبعا لمتغير المؤهل التعليمي.وفيما يتعلق بمدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية  وفيما يتعلق 

  وكفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير المؤهل التعليمي

( وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر 2.222( عند معنوية ) 2.222-)البدنية 

 .كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنيةلمتغير  المؤهل التعليمي على 

 درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام لغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير المؤهل التعليمي وبين ب

( وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي 2.222( عند معنوية )2.522-)والحماية والوقاية. 

 والوقاية.ى درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية التعليمي عل لمتغير المؤهلأثر  ال يوجد

  مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير المؤهل التعليمي وبين

لكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ( وهذا يوضح وجود عالقة عكسية و2.252( عند معنوية ) 2.522-)األهداف التربوية 

 .مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية ال يوجد أثر لمتغير  المؤهل التعليمي على

  مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير المؤهل التعليمي وبين

( وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون 2.222( عند معنوية )2.522-) اف االجتماعية واالنفعالية والعاطفيةاألهد

مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق  التعليمي على لمتغير المؤهلداللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر 

 األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية؟

 سنوات الخبرة لمتغير عدد البدنية تبعافيما يتعلق وفيما يتعلق بمدى كفاية التمرينات في درس التربية و

  وكفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير سنوات الخبرة

( وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر 2.222)( عند معنوية 2.252-) البدنية

 كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنية.الخبرة على  لمتغير سنوات

  أهداف القوام درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير سنوات الخبرة وبين

( وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي 2.222( عند معنوية )2.222-) والحماية والوقاية.

 درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية.الخبرة على  لمتغير سنواتال يوجد أثر 
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  مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير سنوات الخبرة وبين

( وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال 2.252)( عند معنوية 2.222) األهداف التربوية

 .اية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربويةمدى كف الخبرة على لمتغير سنواتيوجد أثر 

  مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير سنوات الخبرة وبين

قة إيجابية ولكن بدون ( وهذا يوضح وجود عال2.222( عند معنوية )2.222-) األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية

مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق الخبرة على  لمتغير سنواتداللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر 

 األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية.

 الخاتمة:

تساعد على تطوير خبرة الطالب ومن خالل التمرينات تتعدد غايات وأهمية التربية البدنية للطالب في المرحلة االبتدائية تحديدا إذ 

واالنشطة البدنية يدرك الطالب مفاهيم الحركة كأساس للمشاركة في األنشطة البدنية والتي تعزز من المهارات والقدرات على مدى 

رعاية األجساد ومواجهة  الحياة إذ أن الحركة هي أساس اكتساب المهارات والقدرات والمعارف والسلوك كما تساعد التمارين على

أي مشكالت قد تصيب األطفال نتيجة للعادات أو أساليب التنشئة الخاطئة والتي قد ينجم عنها مشكالت خطيرة كالسمنة المفرطة أو 

 .تشوهات في القوام

غراض محددة موجهة وبمراجعة وتحليل منهج التربية البدنية الموجه لطالب المرحلة االبتدائية يمكننا أن نلمس أهداف واضحة وأ

نحو تنمية اللياقة البدنية والرشاقة والمرونة والتوزان وتعزيز القدرة والتحمل وتأتي السنوات األخيرة لتعزز من مهارة الطالب في 

رياضات الكرة إذ يمكننا ان نلمس تمرينات مخططة بأسلوب يتناسب مع قدرات واحتياجات ومتطلبات تلك المرحلة ومن خالل 

راء عينة الدراسة من معلمي مادة التربية البدنية يمكننا أن نلحظ وجود تجانس واتفاق بين عينة الدراسة حول مدى كفاية استطالع آ

 التمرينات في درس التربية البدنية للمرحلة االبتدائية في الكويت.

 التوصيات:

لضمان استمرار تحقيق  اإلجازاتاالستعانة بوسائط فيديو وتمرينات إضافية يمكن للطالب تنفيذها عن بعد أو في أيام  -2

 األهداف.

عمل دراسات تربط بين الجانب الصحي والتنموي للطالب وبين األهداف المقررة للتمرينات الرياضية في كل مرحلة على  -5

 حدى لتحديد مدى فاعليتها بدنيا.
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Towards activating the role of the strategic direction of the internal audit 

function to improve the quality of its professional performance in the public 

sector in the Kingdom of Saudi Arabia 
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 العربية السعودية، المملكة كلية الدراسات األنسانية واإلدارية بكليات عنيزة االهلية ،مساعدأستاذ 
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 مستخلص

تحديد آليات التوجه االستتتتتتراتيحد لوادات المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية استتتتتتاددر الدراستتتتتة     

ر والماند الذي تقدمه، والتغلب علح أوجه القصتتت بالمملكة العربية الستتتعودية وأ رل علح تحستتتي  جودة األدا 

باذا التوجه محموعة االجرا ات التح تتبعاا المنظمة غاية مناا دح  ، ويقصتتتتتتدالتد تعتاند مناا هذل الوادات

وبما يستتاف دد دتن نوادذ التیكير لدا اإلدارة العليا ىلح آداا األعماا المستتتقبلية،  االستتتراتيحية،تحقيق أهداداا 

. ىذ ىن تحديد توجه لح ىعتادة اتالتة م  التميز التدافلد وبنتا  مركز تنادستتتتتتد  وي للمنظمة فارجيا  والعمت  ع

استتتراتيحد وا تتتن ود يق يقو  علح مرتكزات عديدة مناا، وجود نظا  معلومات استتتتراتيحد داع ، وأنظمة 

 .ةالمنظمتد يق بيئية، ونظف ر ابة ىستراتيحية، وتنبؤات مستقبلية بشأن متغيرات بيئة 

 :و د ركزت الدراستتة بصتتیة أستتاستتية علح افتبار مقومات االتحال االستتتراتيحح ألا منظمة التح تتم   دح   

أنواع أفال يات  ، أفال يات األعماا ،  األهداف اإلستتتتتتراتيحية ،  رستتتتتالة المنظمة ، الرؤية اإلستتتتتتراتيحية

و د اتضتتتتتن معنوية كادة تلق المقومات  لمنظمة، مصتتتتتادر أفال يات المنظمة بنا  المناخ األفال د ل ،  العم 

و د توصلر الدراسة الح اإلطار العا  لعملية المراجعة االستراتيحية  م  فالا تقييف نتائج  ،كأستا  للتووير 

يف ص وتقيدح ،دحص وتقييف البيئة الخارجية ،أدا  المنظمتة الحتالد: األدا  الحتالد:، مراجعتة اوكمتة المنظمة

توبيق ،ةتوليد وتقييف البدائ  اإلستتتتراتيحي ،تحلي  العوام  اإلستتتتراتيحية باستتتتخدا  اداة ستتتوات ،البيئة الدافلية

  ف التقييف والر ابة . ،االستراتيحيات المختارة

 د.المناخ األفال  ،الرسالة االستراتيحد، الرؤية،التوجه  الدالة:الكلمات 
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Towards activating the role of the strategic direction of the internal audit 

function to improve the quality of its professional performance in the public 

sector in the Kingdom of Saudi Arabia 

 

ABSTRACT 

    The study aimed to determine the mechanisms of the strategic orientation of the 

internal audit units in the government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia and 

its impact on improving the quality of the professional performance they provide, 

and overcoming the deficiencies that these units suffer from. This approach means 

the set of procedures that the organization follows with the aim of achieving its 

strategic objectives, and in a way that contributes to opening the windows of 

thinking of the senior management to the prospects for future business, and working 

to restore a state of internal excellence and build a strong competitive position for 

the organization externally. Defining a clear and precise strategic direction is based 

on many pillars, including the existence of an effective strategic information system, 

environmental auditing systems, strategic control systems, and future predictions 

about the organization’s environment variables. 

   The study focused mainly on testing the fundamentals of the strategic direction of 

any organization, which are represented in: the strategic vision, the mission of the 

organization, the strategic objectives, business ethics, types of work ethics, building 

the organization's moral climate, the sources of the organization's ethics. The study 

reached a general framework for the strategic review process by evaluating the 

results of the current performance of the organization: current performance, 

reviewing the organization’s governance, examining and evaluating the external 

environment, examining and evaluating the internal environment, analyzing the 

strategic factors using the SWAT tool, generating and evaluating strategic 

alternatives, applying the strategies. Then evaluation and oversight. 

Keywords: Strategic direction, vision, mission, ethical climate 
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العام للبحث اإلطار األول:الفصل        

 مقدمة البحث  1-1

ن دلر دإنما تدا علح ااالعتقادات التح  فیق كادةدح  دراسا  عالميالقد كانر األزمة المالية العالمية  

اعتبارل ببصیة أساسية اإلعتماد غير المؤيد للیكر المحاسبح والمحتمع المالح علح مراجع الحسابات الخارجح 

 (.3102،)عامر آلفر،التح تحيط باما م  و ر  طوا النحاة والعصا السحرية للتنبؤ بكادة الظواهر والمتغيرات

ات التح استحابة للمتغير المؤسسات المانية والايئات الر ابيةركزت عليه  الذيولقد كان البعد الرئيسح 

ة والضبط الدافلح لدا العديد م  اعادة النظر دح اجرا ات الر اب هو االعماا،تحدث دح تو عات اصحاب 

 كما  ا  مديرو المراجعة بإعادة تشكي   االست مارية،المؤسسات المالية والبنوك 

ة وما ينتج عناا دح نواا تغوية المراجعة بصیة عامة والمراجعة اولويات مخاطر المراجعة الدافلي

 فاصة.الدافلية بصیة 

واستحابة للمتغيرات المحيوة دح المملكة العربية السعودية دقد تف الموادقة علح انشا  وادات المراجعة 

ليسر أداة للعقاب لتؤكد علىح اقيقة میادها ان  ،هـ1425الدافلية  بقرار محلس الوزرا  السعودي دد عا  

وتو يع الحزا  علح المقصري  أو أداة الكتشاف المخالیات واألفوا  دقط، ب  أصبحر دد بيئة  األعماا السعودية  

والتح البد وان تتیق مع بيئة األعماا الحدي ة، أداة للتغيير والتووير والبنا ، تعم  علح اكتشاف األفوا  

لعقاب علح العاملي  ولك  بادف تحسي  وتووير األدا  و مان عد  والتوصية بمعالحتاا، ليس بادف تو يع ا

 و وع األفوا  مرة أفرا .

القصور دد الكیا ات  دح:  صور تتم   م  أوجهوال شق ان ما تعانيه وادات المراجعة الحكومية         

ات عم  دد تلق البشرية العاملة دد وادات المراجعة الحكومية و عف استقاللاا، وعد  وجود أدلة ىجرا 

الوادات، و لة المراجعي  المتخصصي  دد أعماا المراجعة الدافلية دد تلق األجازة، و عف البرامج التدريبية 

المخصصة لتدريب هذل الكوادر، وتركيزها دد غالب األمر علح التد يق المالد، ورصد المشاك  الحالية التد 

جع  م  األهمية (. 2011للمسئوا األوا دد الحاة )السالد،  تعاند مناا الحاات الحكومية، وتقديف تقرير عناا

بمكان  رورة تووير أدا  هذل الوادات ليتماشح مع متولبات بيئة األعماا الحدي ة والتد تعكس أهمية التوجه 

 الدولد للمراجعي  الدافليي  دد ىصدارل المانداالستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية الذي أشار ىليه المعاد 

 .  2016ال ام ، دد عا  

ب  وجعلر التوجه  الدافلية،ولقد اتحار العديد م  الدراسات الح التوسع دح أهمية وادات المراجعة   

ة وذلق بالربط بي  مدف  تقويف القيمة المضاد والمتالاقة،الحدي ة  محاكاة المتغيرات مة لاا دح  االستراتيحح

االستراتيحد للمراجعة التوجه ومدف  األدا  المتوازن أو ربواا بالحوكمة وغيرها م  الدراسات التح جعلر 

 الماند الذي تقدمه. الدافلية أاد أهف عوام  جودة األدا 

قط، ب  ت المحاسبية دد األج  القصير ددلف تعد المراجعة الدافلية وسيلة للتحقق م  د ة ومصدا ية البيانا

أصبن لزاما علح المراجعي  الدافليي  دد بيئة األعماا الحدي ة دحص وتقييف جوانب وأبعاد األدا  التخويوية 
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الظروف مح  المراجعة، و المؤسسةوالتنظيمية والتشغيلية واإلدارية، والتأكد م  توادقاا مع رؤية واستراتيحية 

  ها، والمخاطر المصاابة ألنشوتاا، وتقديف تقرير مراجعة متكام  يتضم  أبرز وأهف أوجالتد تعم  م  فاللا

القصور التد توصلر ىلياا، وأنسب اإلجرا ات الالزمة لتصحين المسار سوا  كانر تتعلق بتعدي  الرؤا 

ومية التد يلية اليواالستراتيحيات والخوط واألهداف والسياسات التنظيمية للمنشأة، أو معالحة العمليات التشغ

 وتوجااتاا االستراتيحية   المؤسسةتقو  باا المستويات اإلدارية التنیيذية لتحقيق فوط وأهداف 

هذا باإل ادة ىلح أن المراجعة الدافلية يحب النظر ىلياا والتعام  معاا علح أناا آلية عم  مستمرة غير 

، وىنما هد نشاط تقييمد مستمر المؤسسة واعات مرتبوة بمرالة معينة م  مراا  األدا  أو  واع معي  م  

 لمؤسسةاوو ع الرؤا واالستراتيحيات والخوط واألهداف، وتنتاد بنااية أعماا  المؤسسةتبدأ مع بداية أعماا 

 أو دورة نشاطاا، وتقييف النتائج، ومتابعتاا، والعم  علح التغيير والتووير وزيادة نسب اإلنحاز دد المستقب . 

ية االستراتيحد لوظيیة المراجعة الدافل قو  البااث ببحث ميداند ع  التوجهلعرض السابق سيم  فالا ا 

 .ودورة دد تحسي  جودة أدائاا الماند دد القواع العا  دد المملكة العربية السعودية 

 الدراسات السابقة  1-2

م  عدة محاور سوا  البيئة الر مية  تناولر العديد م  الدراسات الحانب االستراتيحح دح المراجعة الدافلية     

ويمك  تناوا بعض م  تلق الدراسات  وغيرها،أو القيمة المضادة أو ادارة الیرص والتاديدات أو الحوكمة ...

 :للو وف علح المتغيرات البح ية ومحاالت التووير المحتملة للبحث علح النحو التلح

 (Betti &Sarens,2020)درسة  0-3-0

التح ستحقق واستاددر تلق الدراسة تووير البعد االستراتيحح للمراجعة الدافلية م  فالا البيئة الر مية 

أولاا المراجعة الدافلية م  فالا المعردة الر مية المولوبة  الدافلية، ال ة دوائد تم   طیرة دح بيئة المراجعة 

ة ازدياد الولب علح األنشوة االستشاري ،و انياا ،ةوالو وف علح مخاطر تكنولوجيا المعلومات دح بيئة المراجع

اكساب الخبرة للمراجعي  الدافليي  دح محاا تحلي  البيانات  ،و ال اا ،التح تقو  باا وادات المراجعة الدافلية

 وادارة المخاطر وغيرها .

 (PricewaterhouseCoopers- PWC,2019)دراسة   0-3-3

االستراتيحية الرئيسية للمراجعة الدافلية فاصة مع ا وراد التغيرات ايضاح تلق الدراسة استاددر        

لذا دم  األهمية ان تواجه الشركات كادة المخاطر عند تنیيذها استراتيحيات  ،المستمرة دح بيئة األعماا التحارية

لتوور نظيمية األفذة دح ادالعولمة وأسواا رأ  الماا والبيئة الت ،لمواجاة التحديات ومع مراعاة الیرص المختلیة

دضال  ع  االبتكارات والتكنولوجيا كلاا م  العوام  التح يتعي  معاا اتاع استراتيحيات لمواجاة التحديات م   

وفیض  ،واطالا فووط انتاج جديدة وتحوي  نماذج أعمالاا،والتوسع دح صناعات جديدة ،دفوا أسواا جديدة

رض علح االدارة ان تتعام  مع تلق المخاطر بما دح ذلق المراجعة التكاليف تحلب جميعا  مخاطر متعددة تی

 الدافلية .
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الخوط التنظيمية  هح: دافمحاور  فالا سرفلصر الدراسة الح أهمية االعتماد علح استراتحية م   و د      

تحديد  ، مان وفوة االتصاا ،لسد الیحواتتحديد المبادرات  ، SWOTاجرا  تحلي   ،وااتياجات التقييف

 مؤشرات األدا  لتقييف مدا النحااات.

 (Yaqoob,2016)دراسة   0-3-2

راجعة مؤسسات الم الح إلستناداعتمدت تلق الدراسة علح عرض استراتيحية وظيیة المراجعة الدافلية با

ف علح ئوبما يحقق ايحاد وسيلة تنظيمية إلعادة بنا  استرتيحية المراجعة الدافلية للحسابات والوظا الدافلية 

اسا  المعايير الدولية لمعاهد مراجعح الحسابات الدافليي ، و د عر ر القصور الوا ن دح عم  المراجعة 

 ،و د أرجعر القصور الح غياب المنظمات الراعية لاذل المامة ،الدافلية داف  المعاهد والشركات العرا ية

تح دضال ع  نوع االدارة ال ،اا العم  الدافلحوغياب اللوائن والقواني  التح تحدد المسئوليات والسلوات ونو

 تمي  الح التركيز علح المسائ  المالية والمحاسبية دقط.

هذا األمر ان يتف اعادة بنا  عم  المرجعة الدافلية بما يحاكح التوورات الراهنة دح أشوة  ويقتضد

يحدد االستراتيحية الدافلية كان م  األهمية ان يتف منا شة األمر  ىطارالمراجعة الدافلية، دضال ع  عد  وجود 

م  فالا آرا  المنظمات المعنية بالمراجعة الدافلية ومراجعح الحسابات الذي  يعملون بالقواعي  الحكومح 

 المتغيرات.مقترح للمراجعة الدافلية يتضم  كادة  ىطاروالخاصواألكاديميي ، للتوص  الح 

 (Chambers,2015)درسة   0-3-4

ان  –ية كإادا التوجاات االستراتيح–استاددر تلق الدراسة استكشاف الكيیية التح يمك  باا للمراجعة الدافلية 

ا وذلق م  فال ،وناا اادا الحرا  لمديرا الشركات الذي  دشلوا دح ادارة األزمة المالية العاليةتتخلص م  ك

ان المراجعة الدافلية البد  :لصر الدراسة الح نتائج هامة میادهاو د ف ،تصميف مناحح لما يسمح بنظرية الما 

بحث ووان تنتق  م  ايز ادارة الشركات الح ما ورا  ذلق بحيث يتف مراجعة ادارة الشركات بمزيد م  الیعالية 

عي  جتقد   مانا  أك ر مو و ية لمحلس ادارة تلق الشركات وللمست مري ، كما انه يمك  للمعاد العالمح المرا

الدافليي  ان يستخد  المبادا  التوجياية المعززة للمراجعة الدافلية والتح صدرت مؤفرا  كنقوة انوال ة للريادة 

كما يلز  ان تقوع المراجعة الدافلية الصلة التح ال تحقق االستقاللية والتح تربواا  ،دح محاا المراجعة الدافلية

 ،باالدارة الح ما يعرف ب"االبالغ المذدوج" المقبوا ع  المراجعة الدافلية بما يحقق المصلحة العامة

وا  يف كشوف ع  األففاصة وان المعايير الدولية للمراجعة الدافلية ال تحدد السلوك المانح السليف بشأن تقد 

 العامة.الدافلية والتحاوزات للمصضلحة 

 (Alzeban and Gwilliam,2014دراسة  )  0-3-5

ركزت تلق الدراسة علح افتبار العوام  المؤ رة دد داعلية المراجعة الدافلية دد المملكة العربية السعودية.    

 تبيان آرا  عينة عشوائية دح الحانب الميدانح مناا علح  ائمة استقصا  ل و د اعتمدت

مؤسسة م  القواع العا  السعودي. وتف تحلي   92م  المراجعي  الدافليي  العاملي  دد  322مدير و 312لعدد 

 البيانات باستخدا  أسلوب تحلي  االنحدار المتعدد.
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 ،ةاجعة الدافليرا   سف المو د فلصر الح ان هناك عوام  تؤ ر علح داعلية المراجعة الدافلية هد: كیا ة أعض 

دارة العليا لقسف مراجع الدافلد والخارجد، ودعف االالدافلية، والتنسيق والتعاون بي  ال  سف المراجعةاحف 

 .ستقاللية  سف المراجعة الدافليةالمراجعة الدافلية، وا

  (3109دراسة )اسي ، 0-3-6

 تصادية الوادات اإل نظا  الر ابة الدافلية ددتناولر الدراسة دور المراجعة اإلستراتيحية دد تقييف دعالية      

، دراسة دور المراجعة االستراتيحية ومدا تقيماا لیاعلية نظا  الر ابة تناوااددر الدراسة الد ولقد است،بالسودان

ة التعرف علح كيیية و ع فوط المراجع ،بحانب التعرف علد میاو  وطبيعة المراجعة اإلستراتيحية ،الدافلية

اط القوة دراسة نق ،دراسة دور المراجعة االستراتيحية ومدا تقيماا لیاعلية نظا  الر ابة الدافلية ،حيةاالستراتي

 ،شكلةىتبعر الدراسة المناج اإلستنباطد لتحديد م ،والضعف واستغالا درص تحسي  دعالية نظا  الر ابة الدافلية

ید التحليلد المناج الوص ،المناج التاريخد لعرض الدراسات السابقة ،المناج اإلستقرائد إلفتبار در يات البحث

هناك عال ة ذات داللة ااصائية بي  المراجعة  ،ىدتر ر الدراسة الیر يات التالية،للدراسة الميدانية

لر ابة اهناك عال ة ذات داللة أاصائية بي  المراجعة االستراتيحية وعملية  ،االستراتيحية وعملية الر ابة االدارية

راسة توصلر الد ،هناك عال ة ذات داللة ىاصائية بي  المراجعة االستراتيحية وعملية الضبط الدافلد ،المالية

مكاتب المراجعة الخارجية توبق أسلوب المراجعة اإلستراتيحية علد الوادات  ،الد عدد م  النتائج وهد

ية دد ير  رورة تساهف دد معالحة الممارسات الغعملية المراجعة اإلستراتيحية تقد  الوا وا عي ،اإل تصادية

، المراجعة تزيد درص تحسي  استخدا  المواد كما تقل  م  مواجاة التاديدات التد تواجه الوادات اإل تصادية

وأوصر الدراسة بضرورة ىنشا   سف أو ىدارة للمراجعة اإلستراتيحية بالوادات  ،الوادات اإل تصادية

لكأوصر وأكذ ،ر األجازة الر ابية وىإللتزا  بتوبيق أسلوب المراجعة اإلستراتيحيةبحانب تووي ،اإل تصادية

 A . بضرورة عم  ورش تدريبية للعاملي  بمكاتب المراجعة بوالية الخرطو 

 (Sarens ,Gerrit&Lenz,2012) دراسة 0-3-9

 ،لتاميش مانة المراجعة الدافليةتحار هذل الدراسة الح منا شة والتحقق م  األسباب الرئيسية والمحتملة ا    

مع تناوا الدراسات التح تشكق دح  يمة المراجعة الدافلية، وذلق كله بادف  ،فاصة ابان األزمة المالية العالمية

 المالح.توعية القارا  والمحتمع 

ع  محلس االدارة  المراجع الدافلح كوكي و د فلصر الدراسة الح انه م  الصعب ان نحدد مو ع                       

ودح الو ر نیسه كشريق لإلدارة دح منظومة اتخاذ  ،ومم   للحنة المراجعة الدافلية م  نااية أفرا ،م  نااية

الدافلية للحسابات دح ظ  انشا  هيئة مستقلة للمراجعة  وظيیة المراجعةوتوصات الح أهمية توايد  ،القرار

 لدافلح.الدافلية تعتمد علح معايير التقييف الذاتح للمراجع الدافلية ودح ظ  و ع  وابط لمانة المراجعة ا

 (: 3100،السالد)دراسة  0-3-8

 امر بدراسة تحلي  العوام  الايكلية والمانية لوادات المراجعة الدافلية دد المؤسسات الحكومية                          

ة العملد لوادات المراجعة الدافلية دد المملكة العربيبالمملكة العربية السعودية وهددر ىلح التعرف علح الوا ع 
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( المقترح م  IAQAFالسعودية دد فمس وزارات اكومية. م  فالا ىطار تقييف جودة المراجعة الدافلية )

وزارة الخزانة البريوانية، و د استخد  البااث المناج الوصید التحليلد وتم لر عينة الدراسة علح فمس 

العربية السعودية، واعتمد البااث علح أداة االستبانة لحمع البيانات المتعلقة بمو وع وزارات دد المملكة 

الدراسة، و د فلصر الدراسة ىلح محموعة م  النتائج اهما: القصور دد الكیا ات البشرية العاملة دد وادات 

عم  دد تلق  المراجعة الحكومية و عف استقالا وادات المراجعة الحكومية وعد  وجود أدلة ىجرا ات

الوادات، و لة المراجعي  المتخصصي  دد أعماا المراجعة الدافلية دد تلق األجازة، و عف التدريب 

والحوكمة لاذل الكوادر. وتعتبر هذل الدراسة م  أوائ  الدراسات التد تناولر المراجعة الدافلية دد األجازة 

اع الحكومد، واهتمر بتحلي  الوا ع العملد لعم  الحكومية بعد ىصدار  رار محلس الوزرا  بتوبيقاا دد القو

 هذل الوادات دد األجازة مح  الدراسة. 

 (: 3100 ،دراسة عتش 0-3-2

بعنوان ىطار مقترح لتیعي  دور المراجعة الدافلية دد ىدارة المخاطر دد بيئة األعماا المصرية وهددر 

شاملة للمخاطر، و د استخد  البااث المناج ىلح و ع ىطار لتیعي  دور المراجعة الدافلية دد اإلدارة ال

االستقرائد واالستنباطد وتم لر عينة الدراسة علح رؤسا  وأعضا  لحان المراجعة ومديري ىدارات المراجعة، 

والمراجعي  الدافليي ، ومديري اإلدارات المالية، والمراجعي  الخارجيي ، واألكاديميي ، واعتمد البااث علح 

مع البيانات المتعلقة بمو وع الدراسة، و د فلصر الدراسة ىلح محموعة م  النتائج اهما  أن أداة االستبانة لح

دعالية وظيیة المراجعة الدافلية كوظيیة مضيیة للقيمة تتحدد دد  الث عوام : العال ة بي  دريق المراجعة ومدا 

 مساهمتا دد تقييف مخاطر المشروع، 

الية كذلق وجود ارتباط  وي بي  دع المراجعة بدورها دد فلق القيمة. وا تناع اإلدارة والمتعاملي  مع دريق

 المراجعة الدافلية ومستوا االلتزا  بوجود ىدارة المخاطر 

 (: 2011، وليد ب  امزة)دراسة  0-3-01

مدا داعلية وادات المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية دد  اتحار تلق الدراسة الح الو وف علح

المملكة العربية السعودية وهددر ىلح التعرف علح الوا ع العملد لوادات المراجعة الدافلية الحكومية دد المملكة 

المعايير ا  بالعربية السعودية والتحقق م  مساهمتاا دد دعف أنظمة الر ابة الدافلية لألجازة والتحقق م  االلتز

المانية للمراجعة الدافلية والتعرف علح الصعوبات والعقبات التد تواجا عم  ىدارات المراجعة الدافلية دد 

القواع الحكومد السعودي، و د استخد  البااث المناج الوصید التحليلد والمناج االستقرائد، وتم لر عينة 

 ائمة االستبانة لحمع البيانات ع  طريق اإلجابة علح  الدراسة دد فمس وزارات سعودية، واعتمد البااث علح

محموعة  م  األسئلة المكتوبة التد تخد  مو وع الدراسة، و د فلصر الدراسة ىلح محموعة م  النتائج أهماا: 

م  األجازة مح  الدراسة لف تنشئ وادات مراجعة دافلية اتح تاريخ الدراسة، وان وادات  % 43أن ما نسبتا 

م  مراجعد  % 20الدافلية دد األجازة الحكومية التد أنشأتاا تتمتع بیاعلية دد أدائاا، وان نسبة المراجعة 

 ،م  ادي د التخرج المؤسسةالوادات ب
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وتركز المراجعة الدافلية دد  ،% 96ويیتقد الك ير م  المراجعي  التأهي  الماند الالز  ألدا  المانة بما نسبتا  

تنظيمد لمديري وادات  وعد  وجود اســتقالا % 62األجازة الحكومية علح المراجعة المالية بما نسبتا 

، وعد  وجود تدريب واوكمة لمراجعد الوادات، مع غياب الوعد ال قادد %19المراجعة الدافلية بما نسبتا 

ة دد األجازة الحكومية. ويالاظ البااث ان هذل الدراسة تعد م  لدا العاملي  بدور وادات المراجعة الدافلي

الدراسات القليلة التد تناولر مو وع المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية دد المملكة العربية السعودية م  

 ادات.   هذل الوايث الوا ع الیعلد إلدارات المراجعة الدافلية ومدا داعليتاا، ولف تقد  نموذجا  علميا  لحوكمة أدا

 (Mihret,2008):دراسة 0-3-00

 ،اعتمدت تلق الدراسة علح استخالص نتائج دراسات االة لمؤسسة ا يوبية م   م  مؤسسات القواع العا    

وذلق للو وف علح الكيیية التح ستختلف باا فصائص ادارة المراجعة الدافلية دح ظ  توبيق میاو  القيمة 

و د فلصر الح نتائج میادها ان االستراتيحيات ومستوا المخاطر التح تواجااا المنظمات  ،المضادة للمراجعة

دح ظ  االلمراجعة الدافلية تعتمد بشك  رئيسح علح نوعية التخويط االستراتيحح للمراجعة الدافلية وبما يحقق 

 دعلية. يمة مضادة 

 :(olga Saveuk,2007)دراسة  0-3-03

ادسة ان االدارة تتیاع  مع المن قدال ش ،ايضاح مبادا  تقييف كیا ة المراجعة الدافلية ركزت تلق الدراسة علح   

العالمية الشديدة م  فالا تحسي  االنتاجية ومبادرات ادارة المخاطر واعادة الايلة االدارية لكادة العمليات 

أهمية معقولية ومناسبة  و د ركزت علح ،ومحاسبة المسئولية وذلق كله البد ان يكون دح التو ير المناسب

 للمست مر.المعلومات لمتخذ القراربما يعوح ال قة والمصدا ية كذلق 

و د اعتمدت الدراسة علح مدف  تقييف كیا ة المراجعة الدافلية دح  و  دراسة الیرص والتاديدات التح تواجااا 

 االستقاللية أهماا:لمبادا  الشركات ودح ظ  البيئة الديناميكية التح تتولب االعتماد علح العديد م  ا

 وغيرها. ،الحودةوالمانية و مان  ،السلوات والسمسئوليات ،والمو وعية

استراتيحية المراجعة الدافلية  ابراز أهميةانه علح الرغف م  اتحاهاا الح ويالاظ م  الدراسات السابقة 

 اناا:الح 

يح  اللغز اوا الموازنة بي  كون وادات  لف تحدد كيیية توبيق التوجه االستراتيحح علح أرض الوا ع بما -

ا هذا فال عليه م ، وهو ما سوف يحاوا البااث التركيز المراجعة الدافلية وكي  ع  المست مر وشريق لالدارة

 البحث. 

 اتيحح.االسترلف تحقق الدراسات السابقة عال ة التدريب والمؤهالت العلمية باألجازة الحكومية وانحاح التوجه  -

 لدراسات السابقة أ ر البيرو راطية و يد الموازنة دح دعالية المراجعة الدافلية.لف تو ن ا -
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 مشكلة البحث  1-3

يرسف التوجه االستراتيحد الحركة المستقبلية لتصميف المنظمة وفصائصاا دافليا  م  جاة، وآلية      

 تیاعلاا مع عوام  بيئتاا الخاصة والعامة، الذي تشخص عبر مو عاا االستراتيحد م  جاة  انية

Ng’ang’a,2018)اهرل التد يحد ليحدد مظ(. وهكذا دان التوجه االستراتيحد ينولق م  نتائج التیكير االسترات

تسترشد باا ىدارة المنظمة دد تحديد أهداداا اإلستراتيحية معوية األولوية ألهداف البقا  المنظمد والمسؤولية 

 (. 2004االجتماعية والنمو  م  ىطار تصور استراتيحد بعيد األمد )الخیاجد، 

ئدة المستديرة الذا دعا له معاد استحابة لتوصيات مؤتمر الما جا ت وادات المراجعة الدافليةولقد 

وذلق بادف الوصوا الح رؤية مشتركة بشأن تأ ير الو ع اال تصادا  IIAالمراجعي  الدافليي  االمريكح 

و د اعتبرت هذل المناسبة درصة جيدة للمراجعي  الدافليي  لتحديد ما يمكناف  ،الحالح علح المراجعة الدافلية

ون الياا م  تقديف رؤية ذات  يمة تساعدهف علح تیاف ومواجاة المخاطر عمله لمساعدة المؤسسات التح ينتم

 المحتملة.

شركة كما اضر مم لو  011و د اضر المؤتمر العديد م  مديرا المراجعة الدافلية لعدد م  اكبر  

سبة االحاات المقدمة للخدمات والحاات التح تتولح تنظيف مانة المراجعة الدافلية ومم لون لمحلس مرا بة مح

و الشركا  الرئيسون لمعاد المراجعي    SECوهيئة تداوا االوراا المالية   PCAOBالشركات العامة 

 …شركة 011الذي  يقدمون فدمات المراجعة الدافلية الكبر  IIAالدافليي 

ف كان وم    ،االستراتيحد دياد الحاجة ىلح دراسة دور التوجهيتضن م  الدراسات السابقة ازولقد اتضن 

لقواع الحكومد بالمملكة المراجعة الدافلية دح ا لعرض وظيیةنس ط هذا التوجه علح ارض الوا ع لزاما  ان 

قو  البااث سوف ييحمع الحانب األكاديمح بالعلح د الذيواتح تكتم  منظومة العرض العلمح العربية السعودية، 

 وظيیة المراجعة الدافلية  االستراتيحد دد التوجهبإجرا  بحث ميداند اوا دور 

 االستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية دد األجازة التوجهتتلخص مشكلة البحث دد تحديد آليات  وعليه

عاند القصور التد ت ، والتغلب علح أوجهاند الذي تقدمهالحكومية بالمملكة، وأ رل علح تحسي  جودة األدا  الم

  مناا هذل الوادات. 

 أھداف البحث  1-4

 يادف البحث الحالية ىلح تحقيق األهداف التالية:  

  الدافلية.الحدي ة دح محاا المراجعة  علح التوجااتالو وف 

  عوديةالعربية الس لألجازة الحكومية بالمملكةب المراجعة الدافلية االستراتيحح لواداتالتوجه التعرف علح . 

 جودة األدا  الماند لوادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة. دعالية و التعرف علح 

  تحنباا.لية باألجازة الحكومية بالمملكة وكيیية وادات المراجعة الداف ات التد تواجهاصر أهف المعو 
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 أھمية البحث  1-5

 تنبع أهمية البحث م  زاويتي  هما:                 

 األهمية العلمية   1-5-1

 واألهداف التد تسعح ىلح تحقيقاا ولیر انتبال العاملي   بحث م  أهمية المو وع المرتبوة بهتنـبع أهمية ال

بوادات المراجعة الدافلية ىلح أاد أهف التوورات الحدي ة دد محاا المراجعة الدافلية والتد يركز م  فاللاا 

 مراجعة الدافلية، وكيیية استخدامهاالستراتيحد لوادات ال التوجه المعاد الدولد للمراجعي  الدافليي  علح

 لتحسي  جودة األدا  الماند لاذل الوادات. 

  االستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية، وكيیية استخداما لتحسي  جودة األدا   التوجه لة الدراسات التد تناولر

 الماند لاذل الوادات. 

 األهمية العملية   1-5-2

  لدافلية، مراجعة ااالستراتيحد لوادات ال التوجهتمكي  المراجعي  م  استخدا  نتائج وتوصيات هذا البحث دد

 لتحسي  جودة األدا  الماند لاذل الوادات.  وكيیية استخدامه

   لیر انتبال الباا ي  إلكماا البحث دد نیس المو وع 

  هداف العامة للدوا ويضیح ال قة دح است ماراتاا.يحقق األ الذيالتوجه الیعلح نحو التخويط االستراتيحح 

 منھج البحث    6-1

يناسب أك ر مو وع البحث، م  ايث  ح المناج الوصید التحليلد ايث أنهسوف يتف االعتماد عل   

وصف الظاهرة وتحليلاا، كما سيتف جمع البيانات م  المصادر األولية المتم لة دد االستبانات، وم  المصادر 

ال انوية المتم لة دد الكتب والمحالت المتخصصة، والدراسات السابقة واألنظمة واللوائن المنظمة لعم  وادات 

 دة ىلح الموا ع اإللكترونية ذات العال ة. المراجعة الدافلية باإل ا

 أسئلة البحث  1-7

 الحدي ة دح محاا المراجعة الدافلية ؟ ماهح التوجاات 

 ؟المراجعة الدافلية بلألجازة الحكومية بالمملكة العربية السعودية االستراتيحية لوادات اتماهح اهف التوجا  

 لية باألجازة الحكومية دعالية وجودة األدا  الماند لوادات المراجعة الداف كيف يمك  التعرف علح مدا

 بالمملكة؟

    وكيف يمك اصر أهف المعو ات التد تواجه وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكةه  يمك  

 تحنباا؟
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 فرضية البحث  2-8

االستراتيحد لوظيیة المراجعة الدافلية يؤدي الح تحس   التوجه"وهد:يعتمد البحث علح در ية رئيسية 

  "جودة أدائاا الماند 

 وينبع م  الیرض الرئيسد، الیروض التالية: 

 وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة  هناك معو ات تواجه 

  وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة ذات أدا  ماند 

 المراجعة الدافلية تعتبر ذات أهمية لألجازة الحكومية بالمملكة  وادات 

 متغيرات البحث  1-9

 :يلديمك  ايضاح المتغيرات البح ية كما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدود البحث  10- 1

 –سوف يقو  البااث بإجرا  البحث علح بعض الحاات الر ابية دد مدينة الرياض  المكانية:الحدود  •

 . المملكة العربية السعودية والتد سيتمك  البااث م  التوص  ىلح العاملي  دياا

 هـ  0440 الزمانية:الحدود  •

االستراتيحد لوظيیة المراجعة الدافلية ودورة دد تحسي  جودة  التوجهسيتف دراسة  المو وعية:الحدود  •

 أدائاا الماند دد القواع العا  دد المملكة العربية السعودية. 

 المتغير التابع المتغير المستقل

دور التوجه 

االستراتيجى لوظيفة 

 المراجعة الداخلية

تحسين جودة األداء 

المھنى للمراجعة الداخلية 

 بوحدات المراجعة بالمملكة
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 مصطلحات البحث  1-11

 االستراتيحح:التوجه  0-00-0

 Renko ):  دمهيتم   ديما  –دد نظر البااث  –االستراتيحد، وأهماا  وردت میاهيف عديدة للتوجه       

Tikkanen, 200,6:4 and :)  وكذاd,2020)Institute, Balanced Scorecar) التوجه  باعتبار

  Strategic“االستراتيحح محموعة االجرا ات التح تتبعاا المنظمة غاية مناا دح تحقيق أهداداا االستراتيحية

direction” refers to the actions you are taking to achieve the goals of your 

organizational strategy  نحو العمي التوجه ال ة توجاات بارزة، هد: االستراتيحد  التوجه ويتضم ، 

 نحو التقنية / المنتج.  التوجهنحو المنادس،  التوجه

االستراتيحد هو میاو   ابر نسبيا دد الوبيعة،  التوجه( بأن Stonebraker and Liao, 2004ويذكر )

 التوجه( بأن O'Regan and Ghobandian, 2005: 83ويعكس نظرة عامة للمنظمة تحال بيئتاا، ويبي  )

لتكيف المنظمة مع بيئتاا ويشك  أيضا السياسات  ع  رسف لحداوا القرارات التد توجهاالستراتيحد عبارة 

 . ا ات الدافليةواإلجر

 المراجعة الداخلية:  2-22-0

ة التحقق م  دعالية الر اب اإلدارة لغرضتعتبر المراجعة الدافلية م  أهف الوسائ  والورا التد تستخدماا 

 الدافلية، وهناك عدة تعاريف للمراجعة الدافلية نذكر مناا: 

بأناا "دحص وتقييف مدا كیاية ودعالية نظا  الر ابة  (IIA,2020)عرداا معاد المد قي  الدافليي  بیلوريد

  الدافلية بالمنظمة وجودة األدا  دد تنیيذ المسؤوليات الموكلة".

“The examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the 

organization’s system of internal control and the quality of performances in 

carrying out assigned responsibilities.” 

وظيیة تقييف مستقلة تمار  بأناا "  (3112)احازي،ودح تعريف آفر يبرزوظيقة المراجعة الدافلية عرداا 

دد المؤسسة م  طرف ىادا مصالحاا لیحص وتقييف نشاطات هذل المؤسسة، هدف المراجعة الدافلية هو 

مساعدة أعضا  المؤسسة علح ممارسة مسؤولياتاف بیعالية، داد تزودهف بالتحلي ، التوصيات، النصائن 

 والمعلومات اوا األنشوة التد تمر مراجعتاا "   
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 المراجعة الداخلية وتطبيقاتھا في األجھزة الحكومية بالمملكة الثاني: الفصل

 مقدمة: 0-2

  درة وظيیيةلما لاا م   المصالن،وأصحاب اظير المراجعة الدافلية بأهمية فاصة لدا الحماور المالح   

مؤشرا الح كیا ة الر ابة الدافلية بالوادات المختلیة سوا  كانر عامة أو فاصة  المخاطر وتعوحتحققر تقييف 

جع  العديد م  الماتمي  دح هذا الشأن ينادوا باستقاللية المراجع الدافلح أسوة بمرا ب  الذياألمر  اكومية.أو 

 الحسابات الخارجح 

قات ولاا م  التوبي ،ولقد أصبحر تلق المانة لاا م  المعايير التح تنظماا عملاا وتحقق كیا ة ممتانياا     

 دياا. المستمر والمتالاقالتح تو ن مدا التوور 

 التالح:المانح والتوبيقح لاا علح النحو  اإلطارويتحه البااث الح ابراز     

 مفھوم المراجعة الداخلية 0-0 

ح د وتتم   ،المؤسسةلضعف بلقوة واتم   الر ابة الدافلية أهمية فاصة دح الو وف علح مواط  ا        

للمساعدة دد تحقيق أهداف اإلدارة،  المؤسسة ب   الخوة التنظيمية، والوسائ  واإلجرا ات المو وعة م 

دظة علح األصوا وتوبيق سياسات اإلدارة، والمحا المؤسسةنحو التأكد م  سالمة وكیا ة تنیيذ أعماا 

والخوأ وكذلق التأكد م  صحة واكتماا السحالت المحاسبية، وىعداد  واكتشـاف الغش عوالممتلكـات، ومن

 (9، ص2003طواهر، مسعودي صديقد،)المحدد  البيانات المالية السليمة دد الو ر

تد دقط ب  م  أهف الوسائ  والورا العنصرا  م  عناصر الر ابة الدافلية ليسر وتعتبر المراجعة الدافلية      

وهد عبارة ع  نشاط مستق  يقو  به متخصص تستخدماا اإلدارة بغرض التحقق م  داعلية الر ابة الدافلية. 

، وهد أيضا وسيلة دعالة تادف ىلح مساعدة اإلدارة دد التحقق م  تنیيذ السياسات اإلدارية التد المؤسسةداف  

د ة البيانات التد تتضمناا الدداتر والسحالت المحاسبية، والااددة للحصوا تكی  الحماية لألصوا و مان 

 ( 268 ، ص2005علح أكبر كیاية ىنتاجية )عبد الحليف، 

بأناا  ( 2009احازي،عرداا ) ودح اتحال البراز دور المراجعة الدافلية كأداة لخدمة االدارة العليا دقد     

مامته دحص األعماا المختلیة دد المحاالت  المؤسسة"نشاط تقييمد مستق  تقو  به ىدارة أو تقييف داف  

ة ، وذلق كأسا  لخدمة اإلدارالمؤسسةالمحاسبية والمالية والتشغيلية وتقييف أدا  اإلدارات واأل سا  دد هذل 

 الر ابية األفرا داعلية الوسائ العليا، كما أناا ر ابة ىدارية تؤدي ع  طريق  يا  وتقييف 

المراجعة الدافلية علح أناا  مو ع الر ابة دقد عرف ( اليضاح93 ، ص1989الشناوي، )واتحه       

  "بخالف تلق التد يقو  باا المراجع الخارجد المؤسسةالمراجعة التد يقو  باا موظف ب"

تويع التعرف علح ك  نوااد المشروع م   ف يسونستنتج م  ذلق ان المراجع الدافلد متواجد دائما  دد 

بخالف المراجع الخارجد الذي غالبا  ما يتواجد دد نااية الیترة المالية أو علح دترات  نشاطاته وىجرا اته

 متقوعة دد المشروع. 
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 ىدارة أو  سف داف  بأناا )نشاط تقييمد مستق  تقو  بهالدافلية  ( المراجعة25 ، ص2010احازي، )وعرف 

دحص األعماا المختلیة دد المحاالت المحاسبية والمالية والتشغيلية وتقييف أدا  اإلدارات مامته  المؤسسة

وذلق كأسا  لخدمة اإلدارة العليا، كما أناا ر ابة ىدارية تؤدي ع  طريق  يا   المؤسسةواأل سا  دد هذل 

 .األفرا(وتقييف داعلية الوسائ  الر ابية 

السابق ان المراجعة الدافلية هد وظيیة تختص بیحص وتقييف األنشوة التنظيمية  ويتضن م  التعريف     

 بصورة مستمرة للو وف علح مدا كیا ة األدا  وتقديف تقرير لإلدارة العليا. 

عرف محمع المحاسبي  القانونيي  بإنحلترا وويلز المراجعة  دح محاا ايضاح محاا المراجعة الدافليةو     

اا مراجعة لألعماا والسحالت التد تتف داف  المشروع بصیة مستمرة وبواسوة موظیي  الدافلية علح أن

يخصصون لاذا الغرض و د تشتم  المراجعة الدافلية فاصة دد بعض المشروعات الكبيرة علح أمور ال 

 (. 13 ، ص1978، هللاتتعلق مباشرة بالنوااد المحاسبية )عوا 

و د وسعر المراجعة الدافلية دد دورها م  القيا  بالمراجعة المالية لتشم  أيضا العمليات السائدة دد 

،  ف أفذت تنا ش المشاك  التد تواجااا عند القيا  باذل المراجعة مما ساعد علح ظاور المبادئ المؤسسة

ا منظمة مانية لاف، وهد محمع األساسية ومستويات األدا  الیند و د أدا ذلق بالمراجعي  ىلح تكوي  أو

 (. 23 ، ص1981  )فيري، 1941المراجعي  الدافليي  بالواليات المتحدة األمريكية 

 International Organization of)والمحاسبية وعردر المنظمة الدولية لألجازة العليا للر ابة المالية 

Supreme Audit Institutions)  لحنة  واعد الر ابة المالية بالمنظمة الدولية )بأناا الر ابة الدافلية

 :0229للايئات العليا للر ابة المالية، 

 "عملية متكاملة تنحز ع  طريق ىدارة وأدراد الحاة، ويتف تصميماا بقصد معالحة المخاطر وتودير درجة

 العامـة اآلتية معقولة م  االطمئنان ىلح انه فالا سعد الحاة لبـوغ الغايات المنوطة باا دانه األهداف

 يحرا تحقيقاا:

 تنیيذ عمليات منظمة وأفال ية وتتسف باال تصاد والكیا ة والیاعلية.• 

 ودا  بمتولبات المسائلة.• 

 التزا  بالقواني  واللوائن السارية.• 

 اماية ممتلكات الحاة م  الضياع وسو  االستخدا  والتلف".• 

ية تتضم  دد محتواها الشام  الر ابة المالية أو المحاسـبية كما ان الر ابة الدافلية دد الوادة الحكوم 

واإلدارية والضبط الدافلد، وتنشأ الر ابة الدافلية وتنیذ م   ب  اإلدارة م  أج  تأمي  سالمة تنیيـذ عملياتاا 

لمحاسبية ا واماية األصوا والتأكد م  االعتماد علح المعلومات التد تبنح علياا القرارات، دالر ابـة المالية أو

تشم  الخوة التنظيمية وجميع وسائ  التنسيق واإلجرا ات الااددة ىلح افتبـار البيانات المحاسبية الم بتة 

ه أمـا الر ابة اإلدارية دتعند التحقق م  أن التنیيذ يتف ودقا  للتوجي ،بالدداتر والحسابات ودرجة االعتماد علياا 

 المحدد مسبقا  دد فوة العمـ ، 
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بيان جوانب الخوأ واالنحراف وىيحاد الحلوا المناسبة لاا لتالدد تكرار و وعاا، وتحديد المسؤولية وذلـق ل

ع  ارتكاباا، و مان اس  توبيق القواعد وتو ين مدا كیايتاا والوصوا ىلح معدالت عالية م  األدا  أما 

ذلق اليومية للوادة أو المنظمة، والضبط الدافلد ديعند جميع أنواع الضبط واإلجـرا ات المتعلقـة بالعمليات 

م  فالا عملية  بط يقو  باا ك  شخص بشك  مستق  أو متمف للعم  الذي يقو  بأدائه شخص آفر، دم ال 

عمليات التحصي  والتسحي  واإليداع يقو  باـا أشخاص مختلیون بحيث يقو  ك  مناف بعملية  بط مستقلة 

 ( 3111يـاش، أبـو ع ، 3112للعمليات السابقة )الیرجات، 

لية علح أناا تعند دعالية للمراجعة الداف(  د أشار 610المراجعة الدولية ر ف ) وال يسعنا ىال نشير أن معيار

بغرض فدمتاا وم   م  وظائیاا افتبار مالئمة النظا  المحاسبد ونظا  الر ابة  المؤسسة م  تقييمه 

 ( 110 ، ص2008الدافلية ودعاليتاا وتقييماا ومرا بتاا. )القا د اسي  وآفرون، 

    ومما سبق يتضح االتي: 

 كلاا وليس دقط أدائاا المالد.  المؤسسةأصبحر المراجعة الدافلية أدال لخدمة  ▪

 عة الدافلية بقيا  وتقييف العمليات المحاسبية والمالية و يا  دعالية نظا  الر ابة الدافلية. تاتف المراج ▪

 .المؤسسةلف تو ن التعريیات السابقة مدا استقاللية نشاط المراجعة الدافلية دح  ▪

( لتعريف المراجعة الدافلية علح أناا "محموعة م  أوجه النشاط مستقلة 22 ، ص2003اتحه )متولد،      

داف  المشروع تنشئاا اإلدارة للقيا  بخدمتاا دد تحقيق العمليات والقيود بشك  مستمر لضمان د ة البيانات 

التحقق د ود المؤسسةالمحاسبية واإلاصائية ودد التأكد م  كیاية االاتياطات المتخذة لحماية أصوا وأمواا 

للسياسات والخوط واإلجرا ات اإلدارية المرسومة لاف، وأفيرا دد  يا   المؤسسةم  ىتباع موظید 

صالاية تلق الخوط والسياسات وجميع وسائ  المرا بة األفرا دد أدا  أغرا اا وا تراح التحسينات 

 صوا"   الالز  ىدفالاا علياا وذلق اتح يص  المشروع ىلح درجة الكیاية اإلنتاجية الق

 ونستنتج من التعريف االتي:      

تحديد مدا مالئمة اإلجرا ات والعمليات المحاسبية والقيود ع  األصوا ومدا الحماية واألمان لتلق  ▪

وذلق  المؤسسةاألصوا وتحديد درجة االعتماد علح البيانات المحاسبية دد اماية أصوا وأمواا 

 باستقاللاا داف  المشروع. 

ا  العاملي  بالسياسات والخوط اإلدارية المو وعة، وليس مامة ىدارة المراجعة الدافلية تحديد مدا التز ▪

 و ع هذل الخوط. 

تقييف ودحص السياسات والخوط اإلدارية ومنا شة النتائج والتوصيات مع المستوا اإلداري المناسب  ▪

 اتح يص  المشروع ىلح االستخدا  األم   للمواد. 

المراجعة ( 110 ، ص2008القا د اسي  وآفرون، )عرف ودح اتحال اليضاح معنح االستقالا  ▪

ودداترها وسحالتاا ومستنداتاا بواسوة هيئة دافلية أو  المؤسسةالدافلية )بأناا الیحص المنظف لعمليات 

 مراجعي  تابعي  للمنشأة، 
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ا شاط دافلد مستق  إل امة الر ابة اإلدارية بملتعبر ع  ن المؤسسةايضا  بأناا وظيیة دافلية تابعة إلدارة 

دياا المحاسبية لتقييف مدا تناغف النظا  مع ما تتولبا اإلدارة أو العم  علح اس  استخدا  الموارد بما 

 يحقق الكیاية اإلنتاجية القصوا(. 

اجعة  بوال وايحازا  للمر أك ر األمريكية تعريیا  المراجعي  الدافليي  بالواليات المتحدة   د  محمعكما    ▪

نشاط تقييمد مستق  فالا تنظيف معي  يادف ىلح مراجعة العمليات المحاسبية والمالية الدافلية باعتبارها "

 (. 134 ، ص1984)نور،  ، "وغيرها وذلق كأسا  لخدمة اإلدارة

تبع ألي بحيث ال ت ؤسسةالمىن المراجعة الدافلية مستقلة داف  ويمك  ان نستنتج دح شأن االستقاللية       

، كما نحدان القصد م  االستقالا مراجعة العمليات المحاسبية والمالية باعتبارها المؤسسةىدارة أو  سف داف  

كما تحدر االشارة ان كادة التعريیات السابقة لف تتناوا مرجعية  ،أساسا لتقديف فدمات و اية ىدارية لإلدارة

 سوا  معايير المراجعة الدافلية أو القواني  واللوائن المنظمة. العم  الميدانح للمراجعة الدافلية

یة المراجعة لوظي يق ويرا البااث انه بالرغف م  االفتالدات الموجودة بي  الباا ي  دد صياغة تعريف د    

 نواا:تدور دح ، ىال أن أغلب التعاريف ا الدافلية

م  فالا أشخاص "صديق  المؤسسةيمار  داف   واستشارا شاط ر ابدالمراجعة الدافلية هد ن  ▪

 لصالن اإلدارة العامة. اا، ويادف ىلح تقييف نشاطات" critical friend انتقادا

 تخضع المراجعة الدافلية إلطار مانح ينظف عملاا ويحیظ استقالليتاا. ▪

عالية نظا  و يا  د تتم   أغلب نشاطات المراجعة الدافلية دح  يا  وتقييف العمليات المحاسبية والمالية ▪

الر ابة الدافلية ودحص السياسات والخوط اإلدارية ومنا شة النتائج والتوصيات مع المستوا اإلداري 

  المناسب.

 وظائف المراجعة الداخلية 0-3

ممارسة مانة المراجعة الدافلية، وكان م  أهف مظاهر  متالاقة ددشادت الیترة األفيرة توورات          

هذل التوورات التركيز علح ىدارة المخاطر التد أصبحر  رورة ملحة وعنصر ها  الستمرارية الوادات 

اال تصادية بمختلف أنواعاا ومحاالت أنشوتاا. وجز  أساسد دد االدارة االستراتيحية دح المنشأ وكذلق دح 

 د ازدادت أهمية المراجعة الدافلية دد اآلونة األفيرة وذلق لعدة أسباب هد:ولق ،ادارة عملياتاا

 (Archambeault,2002, Beasley, 2008, Bedard,2004, )  0224،شاهي 

كبر احف المشروعات وتعقد عملياتاا: دلقد أدا ظاور شركات المساهمة ىلح كبر احف المشروعات  (أ)

وانیصاا اإلدارة ع  الملكية مما أدا ىلح عد   درة ىدارة المشروعات م  اإللما  بكادة األشيا  دد هذل 

ف ة علح سالمة نظالمشروعات وبالتالد استوجب األمر استخدا  نظف ر ابة دافلية. ولكد تومئ  اإلدار

الر ابة الدافلية كان البد م  وجود المراجعة الدافلية التد تعم  علح تقييف كیا ة ودعالية نظف الر ابة 

 الدافلية داف  المؤسسة. 
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التنا ر الحغرادد للعمليات وتزايد نواا العمليات الدولية: دمع كبر احف المشروعات تف ىنشا  دروع  (ب)

ذلق ىلح ىرساا المراجع الدافلد لمراجعة أعماا هذل الیروع، و د أطلق  ك يرة دد مناطق متباعدة أدا

علح هذا المراجع )المراجع المتحوا( لمتابعة مدا التزا  العاملي  بالسياسات اإلدارية وا تراح التعديالت 

افلية دكبير دد نشأة المیاو  الحديث للمراجعة ال ى رونحاح المراجع المتحوا دد أدا  هذل الماا  كان لا 

 (. 342 ، ص0224، هللاودد اتساع نوا اا وتزايد أهميتاا. )عبد 

نحد أن اإلدارة هد العمي  الرئيسد لقسف المراجعة الدافلية وهد التد  اإلدارة:التوسع دد ااتياجات  (ت)

تحدد الخدمات التد تحتاجاا م   سف المراجعة الدافلية وعلح ىدارة المراجعة الدافلية تودير تلق 

. كما ان وظيیة المراجعة الدافلية التقليدية أصبحر جز ا  م  مسئوليات المراجع االاتياجات

 ، 0224، هللاعبد )اإلدارة الدافليولذلق يحب علح المراجعي  الدافليي  التوسع دد الخدمات التد تقو  

 (342ص

الشركة مور بىعماا میاو  السيورة علح الشركة: السيورة تعند  يا  محلس اإلدارة باإللما  بمحريات األ (ث)

والقدرة علح ىدارتاا وتوجيااا نحو تحقيق األهداف المخوط لاا، وتحاوز المخاطر التد يمك  التعرض 

 ( 6 ، ص1994لاا نتيحة بيئة اإلعماا المتغيرة والتقد  التكنولوجد والمنادسة. )شاهي ، 

لتد واالستشارات والتوصيات ع  األنشوة اكما أن المراجعة الدافلية تمد اإلدارة العليا بالتحلي  والتقييف 

تف دحصاا، ويمكناا اكتشاف الغش بتحديد الغرض كإ ادة  يمة وزيادة العائد للمنشأة. دالمراجعة 

 . الدافلية اآلن تتضم  نواا واسع للر ابة وىدارة المخاطر

 ،31، ص،3113)الصح ، :وظائف المراجعة الداخلية فى (IIA)حدد معھد المدققين الداخليينولقد   

IIA,2019) 

 التحقق م  وجود األصوا والتوصية بالضمانات المناسبة لحمايتاا  ▪

 تقييف مدا كیاية نظا  الر ابة الدافلية. ▪

 الضوابط.التوصية بالتحسينات دد  ▪

 السليمة.تقييف االمت اا للسياسات واإلجرا ات والممارسات التحارية  ▪

 الیيدرالية وااللتزامات التعا دية. تقييف االمت اا لقواني  الوالية والقواني  ▪

مراجعة العمليات / البرامج للتأكد مما ىذا كانر النتائج متوادقة مع األهداف المحددة وما ىذا كانر العمليات  ▪

 لاا./ البرامج تنیذ كما هو مخوط 

      أھمية المراجعة الداخلية 0-4      

دد  ةالدافلي)وادة(المراجعة  أهمية  سفالك ير م  أصحاب األعماا يدركون علح الرغف م  ان          

  ،شركاتاف
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بعضاف للوادة باعتبارها  سف شرطة دافلية  صلة وبنظرةاآلفرون غير ايوية أو غير ذات  بينما يعتبرها

. ((Adeniji, A. 2012,P125 وفار ح الضوابط والتعليمات وىدارة المخاطر بالتحقيق للمخالیي  مكلیي 

 ايث:الیقري لعمليات المؤسسة  الدافلية العموداال ان ادارة المراجعة 

محددة م  فالا االستخدا  الیعاا للموارد المؤسسة دد تحقيق األهداف ال ةالدافليمراجعة يساعد  سف ال ▪

 الشركات.وىدارة المخاطر واوكمة 

 اا تساعد علح كشف ومنع االاتياا واألفوا  والمخالیاتتحسي  أدا  المنظمات ايث تعتبر ايوية ألن ▪

 وتعم  كرادع للموظیي  الذي   د يرغبون دد االنغما  دد االاتياا

ة م  كیا ة ودعالي المخاطر والتأكد تقييف وادارةالدافليون دد  راجعونيساعد الم المراجعة:تحديد مدا  ▪

 الر ابة الدافلية.

المعامالت المالية وكذلق  مان االمت اا للمعايير ذات الصلة اطالع اصحاب المصلحة اوا كیا ة  ▪

(Ojha 2012،)،  ايث يحب علح المراجعون الدافليون مراجعة االمت اا للسياسات واإلجرا ات

 الالزمة.والمعايير والقواني  واللوائن 

ممارسة  م   يةيساعد المراجعون الدافليون ادح المؤسسة دد المحاالت غير المال مو وعية:تودير رؤية  ▪

والتحقق م  األرصدة المدينة ممارسة ومراجعة  ،وممارسة التحقق م  األصوا ،الحرد الدوري

 ،لمؤسسة تقييف عم  موظیياا م  الضروريانه  كما ،األدا اإلجرا ات القانونية الواجبة م  أج  تحسي  

 (Sey,2013:P13)معلومات كادية دح هذا الشأن  الدافلية تودرلذا دالمراجعة 

دقد يكشف الیحص الوظيید ع  أوجه القصور أو يشير ىلح الو ر الضائع  التشغيلية:تحسي  الممارسات  ▪

لموارد لقواني  ا  رورة االمت اادد األعماا الور ية غير الضرورية. تحتاج المؤسسة دح هذل الحالة الح 

  ات.االجراوغيرها م   البشرية مع انضما  موظیي  جدد ىلح العم 

ا دد الحمع بي  االستشارات والتأكيد. ا یا  ال قة  الحودة:مرا بة  ▪ ويلعب المراجعون الدافليون دور 

م  وجودة تصميف األنظمة والعمليات للحیاظ علح أهداف المؤسسة علح المسار الصحين.  لالدارة بمدا

 األنظمة والعمليات.م ال بضرورة اتباع  واعد الحوكمة لتحسي   النصن والمشورة ف تقد  

 الداخلية:أھداف المراجعة  0-5

نشأت المراجعة الدافلية بنا  علح ااتياجات اإلدارة دد الشركات الكبرا ذات النشاط الواسع، ايث 

تعتمد اإلدارة دد و ايتاا وتوجيااا للعمليات اعتمادا  كليا  علح ما يقد  لاا م  بيانات محاسبية وىاصائية، 

 ، )الصح:رة ىلح ىيحاد الوسيلة التد ع  طريقاا يمك  االطمئنان ىلح األمور اآلتيةلذلق ا ورت اإلدا

 ( 26 ، ص2006محمد السيد سرايا، 

 ىن نظف الضبط والنظف المحاسبية سليمة.  ▪

 ىن السياسات واإلجرا ات التنیيذية التد رسمتاا اإلدارة كادية النحاز األعماا.  ▪

 ىن الموظیي  ال ينحردون ع  السياسات واإلجرا ات التنیيذية المرسومة.  ▪

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                       322 

ISSN: 2706-6495 

 

 . المؤسسةىن هناك اماية أو ر ابة كادية ألصوا  ▪

اا يمك  االعتماد علي المؤسسةىن البيانات المحاسبية واإلاصائية التد تقد  لإلدارة تلخيصا  ألعماا  ▪

 مؤسسةالاألغراض الضرورية المتصلة بأعماا  باإل ادة ىلح التأكد م  ان المصرودات ال تنیق ىال دد

 وان جميع اإليرادات المستحقة للمنشأة  د أدرجر دد الحسابات. 

 -ي: االتالى ھدفين رئيسين سيتم ايضاحھما بإيجاز وعلى النحو  ةالداخلي المراجعة ويمكن تقسيم اھداف

، ايث يعند میاو  الحماية تد يق ةالدافلي المراجعة هذا الادف طبيعة وظيیة يحدد-الحماية: -الادف االوا 

االاداث والو ائع الما ية للتحقق م  صحة توبيق الر ابة المحاسبية وان اصوا الشركة  د تف المحاسبة عناا 

وانه تف الیص  بي  وظيیة االاتیاظ ووظيیة التنیيذ ووظيیة المحاسبة وافيرا  تقويف الضبظ الدافلد م  ايث 

يحقق تسلس  تنیيذ العمليات وتأسيسا  لما تقد  دانه يولق علح هدف الحماية اايانا  "التد يق تقسيف االعماا بما 

 المالد". 

، داو امتداد للادف االوا ايث ةالدافلي لمراجعةهذا الادف التوور الحديث ل يم  -التقويف: -الادف ال اند 

ن م  ف يكووعليه دان تحقيق هذا الاد يتم   دد التأكد م  أن ك  جز  م  نشاط الشركة كان مو ع مرا بة.

  ،الماليةم  فالا الخريوة التنظيمية وليس م  فالا التقارير  ةالدافليفالا تأسيس برنامج للمراجعة 

لذلق لكونه يقييف مدا  المالية،ودد هذل الحالة دأن المد ق الدافلد يعد مم ال  لالدارة العامة وليس لالدارة 

عية مع االهداف التد و عتاا االدارة العليا لاا او مدا تمشد النظا  مع ما تتولبه تقارب اهداف االنظمة الیر

 االدارة  

 :باآلتدالتد يق الدافلد  ( اهدافISA & U.K. & Ireland,2004اددت )كما 

ب لايث ان تأسيس ر ابة دافلية كادية، يعد م  مسؤولية االدارة التد تتو الدافلية:االشراف علح الر ابة  .0

، دالتد يق الدافلد يوجد لمسؤولية محددة م   ب  االدارة لغرض الر ابة هتما  مناسب علح أسا  متواص ا

 واالشراف علح عملياتاف والتوصية بتحسينات دد ذلق المحاا 

صنيف ، تلتحديد،  يا مراجعة الوسائ  المستخدمة  هذا يتضم افتبار المعلومات المالية والتشغيلية:  .3

 حارية،التوا هذل المعلومات والتحقيق دد دقرات فاصة تتضم  افتبار میص  للمعامالت وو ع تقرير ا

 الميزانيات واالجرا ات.

 للشركة.مراجعة دعالية العمليات غير المالية  .2

والمتولبات الخارجية االفرا والسياسات االدارية والتوجياات  للقواني ، التشريعاتمراجعة االذعان   .4

 االفرا.والمتولبات الدافلية 

 ىجرا  التحقيقات دد محاالت معينة كاالشتبال باالاتياا.    .5

 اجعةمردد السنوات االفيرة توور سريع علح اهداف وظيیة ال الحد ادثولف تقف المراجعة الدافلية عند هذا 

 اصبحر تتم   اآلن باآلتد:  بحيث  ةالدافلي

 عملياتاا.زيادة  يمة الشركة وتحسي   -0
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 الشركة.تقويف وتحسيي  دعالية ادارة المخاطر دد  -3

 تقويف وتحسي  دعالية الر ابة دد الشركة. -2

 الشركة.تقويف وتحسي  دعالية التحكف المؤسسد دد  -4

 الحدي ة.يق الدافلد علما  بأن التكلیة لف تعد  يدا  علح ادا  وظيیة التد 

 نطاق المراجعة الداخلية   2-6

 )يوسف،ىلح:  وذلق بالنظريضم  نواا المراجعة الدافلية دحص وتقييف كیا ة ودعالية األدا  

 ( 171 ، ص1986

مراجعة النظا  المحاسبد ونواا الر ابة الدافلية باإل ادة ىلح اإلشراف علح األعماا وو ع التوصيات  ▪

 الالزمة بشأن المراجعي  الدافليي   

مراجعة النظف المو وعة للتأكد م  االلتزا  بالسياسات المخووة واإلجرا ات والقواني  واللوائن التد  ▪

 والتقرير. يكون لاا تأ ير جوهري علح العمليات 

 دحص الكیا ة اال تصادية واإلدارية ودعالية العمليات باإل ادة ىلح الضوابط الغير ىداريةدد المؤسسة.   ▪

 مراجعة وسائ  الحیاظ علح األصوا، والتحقق م  وجود تلق األصوا كلما كان ذلق ممكنا.  ▪

ف ة بتحديد و يا  وتصنيدحص المعلومات المالية واإلدارية و د يتضم  ذلق مراجعة الوسائ  المتعلق ▪

وىعداد التقارير الخاصة بالمعلومات واالستیسارات ع  بنود محددة باإل ادة ىلح الیحص التیصيلد 

 للعمليات واألرصدة واإلجرا ات. 

مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد م  أن النتائج تتماشح مع األهداف المو وعة وما ىذا كانر العمليات  ▪

 هو مخوط.   والبرامج تنیذ كما

السريع بسبب ان العديد م  الشركات بلغر وظيیة  دد التوورولقد أفذت وظيیة الر ابة الدافلية ا 

المراجعة الدافلية دياا مو ع يوالب به التخاذ القيادة ووصوا صوته الح اعلح جاة دد الشركة وذلق لمساعدة 

 .الشركة دد تقويف وتنیيذ وتو ين مخاطر االدارة وعمليات الر ابة  م  الشركة

مك  تحميعاا دد محموعتي  اساسيتي  هما: فدمات التأكيد وتقد  وظيیة الر ابة الدافلية فدمات عدة ي

 Leng, J. and  المو وعد والخدمات االستشارية واللتان تُعدان م  األهداف الحدي ة للتد يق الدافلد

Zhang, L. (2014),Mihret, D.G. and Woldeyohannis, G.Z( .3118،) 

دارة المخاطر والر ابة وعمليات التحكف تودر تقويف مستق  اوا ا المو وعد:فدمات التاكيد    

النظا  ولغرض تودير فدمات التاكيد  ةاالذعان، وسالم ،المالية، االدا المؤسسد.وتتم   دد االرتباطات 

المو وعد دان المد قي  الدافليي  بحاجة الن يكونوا مستقلي  ومو وعي  وتتم   شخصيتاف بالتكام  

 .االفال دوالكیا ة والرعاية والسلوك 

وهد ما يتیق عليه مع الزبون م  ايث طبيعة ومحاا  ،هد أنشوة فدمة الزبون االستشارية:الخدمات    

 ،اي التس ،النصيحة ،المو وع مح  التد يق لغرض ا ادة  يمة وتحسي  عمليات الشركة وم  أم لتاا
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تساف وظيیة التد يق الدافلد دد تقويف أدا  وظائف األنظمة الدافلية  ويمك  ان والتدريب.وتصميف العملية 

، اما فدمة دعف تصميف هذل االنظمة لتودير توصيات التاكيد(بمو وعية ومو و ية وهذل تم   )فدمات 

 .استشارية( فدمات)تم   محددة 

 لتقديم اطار للمراجعة الداخلية الدولية المھنية الجھود 2-7

نتيحة للزيادة دد ااالت دش  وىدال  المنشآت دد الواليات المتحدة دد األربعينات م  هذا القرن، دقد      

بدأ االتحال نحو  رورة االعتراف بالمراجعة الدافلية كمانة تكون لاا مقوماتاا التد تمكناا م  تحقيق 

 ، 1941دد الواليات المتحدة دد عا  الغرض مناا. ونتيحة لاذا االتحال، تف ىنشا  معاد المراجعي  الدافليي  

وذلق بغرض تووير أعماا المراجعة الدافلية. وأدا ىنشا  دروع عديدة لاذا المعاد دد عدد كبير م  الدوا، 

ىلح توور مانة المراجعة الدافلية وتودير مقوماتاا م  ايث وجود معايير مانية لممارستاا، و واعد للسلوك 

لقد ولتعليف والتووير المستمر لممارسد المانة، وتحديد  وابط ممارسة المانة. الماند يحب االلتزا  باا، وا

هذل التوورات دد بيئة العم  ىلح ظاور الحاجة لتدف  الحاات الر ابية والتشريعية لضمان اماية اقوا  أدت

 المست مري  دد المنشآت المختلیة. 

 توا الدولد ما يلد:ولع  م  أبرز مظاهر التغير دد البيئة النظامية علح المس

  والذي و ع العديد م  التوصيات للحد م  الغش دد القوائف 1987صدور تقرير لحنة تريداوي دد عا   -

المالية. ولتحسي  الر ابة واألدا  الر ابد دد المنشآت، وينادي التقرير بضرورة تحسي  األدا  اإلداري، 

المراجعة للتأكد م  استقاللية ك  م  المراجع  ووجود لحان مراجعة مستقلة وداعلة، وىشراف د يق للحان

 الخارجد والمراجعي  الدافليي . 

  والذي يتعلق بلحان 2000صدور تقرير اللحنة المنب قة ع  الحمعية الوطنية لمديري الشركات دد عا   -

المراجعة، وتضم  ىرشادات عملية لعم  لحان المراجعة بما يحقق التحسي  دد األدا  الر ابد دد شركات 

المساهمة. ولقد تبنر هيئة الر ابة واإلشراف علح أسواا الماا بالواليات المتحدة التوصيات التد  دمتاا 

  . 2000هذل اللحنة وتف العم  باا منذ عا  

  بإعادة صياغة معايير المراجعة الدافلية 18/10/2001معاد المراجعي  الدافليي  األمريكد بتاريخ  يا   -

 بحيث يبي  الدور الذي تقو  با المراجعة الدافلية ودق المیاو  الموور. 

 ، والتد  دمر ىلح سوا األوراا 2002صدور عدد م  التوصيات لمعاد المراجعي  الدافليي  دد أبري   -

بنيويورك والتد تضمنر  رورة االلتزا  بمبادئ األدا  الر ابد، واإلدصاح ع  تقييف محلس  المالية

اإلدارة لیاعلية نظا  الر ابة الدافلية دد الشركة، و رورة ىنشا ، واإلبقا  علح، وظيیة مستقلة للمراجعة 

 الدافلية علح أن تودر لاا الموارد الكادية واألدراد المؤهلي . 

  نتيحة ااالت 2002أوكسلد ع  الكونحر  األمريكد دد متصف عا   –ربانيس صدور  انون سا -

االنايار دد الشركات العمال ة والذي و ع عددا  م  القواعد التد يحب أن تلتز  باا شركات المساهمة 
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م  ايث  رورة ىنشا  لحان المراجعة دد جميع الشركات المساهمة والتأكيد علح استقاللية هذل اللحان 

إلدارة التنیيذية وىلزا  ىدارة ك  شركة بإصدار تقرير  م  التقرير السنوي يؤكد مسئولية محلس ع  ا

 اإلدارة ع  وجود نظا  للر ابة الدافلية، وتنیيذل بیاعلية. 

 Professional   ا  معاد المراجعي  الدافليي  بإعداد ىطارا  للممارسات المانية )2003دد عا   -

Practices Framework "PPF"المقومات الرئيسة لبنا  وىدارة المراجعة الدافلية وتنیيذ  ( ادد بموجبه

 عمليات المراجعة. ويتكون اإلطار م : 

  معايير المراجعة الدافلية و واعد السلوك الماند وهذل المعايير ملزمة لحميع المنتمي  ىلح مانة

 د ينتمون ىلياا. المراجعة الدافلية. ىذا تف تبند هذل المعايير م   ب  الحاة الت

   ىرشادات الممارسات المانية وتم   هذل اإلرشادات أدض  الممارسات التد تبناها معاد المراجعي

الدافليي  لتوبيق معايير المراجعة الدافلية و د اث معاد المراجعي  الدافليي  علح االلتزا  باذل 

 اإلرشادات.

 عاد المراجعي  الدافليي  للمساعدة دد تنیيذ المواد واألدوات المساعدة التد أصدرها أو تبناها م

األعماا، والتد لف ترد  م  معايير وىرشادات المراجعة الدافلية، بما دد ذلق ما صدر م  كتب 

 . ودراسات ومؤتمرات وندوات ذات صلة بمانة المراجعة الدافلية

بعنوان أصدر معاد المراجعي  الدافليي  األمريكد توجياا مانيا  3101ديسمبر عا   دح    -

"Measuring Efficiency 

" and Effectiveness Audit Internal وظيیة المراجعة الدافلية يحب  وأشار ديه ىلح أن " دعالية

 أن ترا ب وتقيف بصیة دورية "

الحكومية  جعة الدافليةمعايير للمرا 3100دبراير  البريوانية دحأصدرت وزارة المالية  -

Standards Audit Internal Government، أن أاد أهداداا" و ع أسا  لتقييف أدا   توذكر

 .المراجعة الدافلية بغرض تحسيناا وتوويرها دد المستقب 

تقريرا ع  دعالية المراجعة  3103أصدر الحااز األعلح للر ابة دح بريوانيا دح يونيه عا    -

 ،يختص القسف األوا مناا بإستراتيحية المراجعة الدافلية ،الحكومية دح  ال ة أ سا  الدافلية باألجازة

يختص د أما القسف ال الث ،بالقدرات المناسبة للعاملي  دد محاا المراجعة الدافلية ويختص القسف ال اند

 (NAO،  3103بتقييف أدا  المراجعة الدافلية )

 

 بالمملكة المراجعة الداخلية فى األجھزة الحكومية الجھود المحلية فى مجال  0-8 

قد دالمستوا المحلد دعلح  ،لف تك  المملكة بعيد ع  التوورات الدولية دح محاا المراجعة الدافلية   

 ( 2011)ب  امزة،  التالح:صدرت عدة  رارات وتوجياات يمك  سرد بعضاا علح النحو 
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هـ القا د بإنشا  لحان مراجعة بالشركات المساهمة 1414لعا   903صدور القرار الوزاري ر ف  -

 وو ع الضوابط المنظمة لاذل اللحان. 

تاريخ ب 8/3/2القرار الصادر ع  محلس ىدارة الايئة السعودية للمحاسبي  القانونيي  بر ف  -

 ل33/3/0433

ة ة لممارس  القا د بتكوي  لحنة المراجعة الدافلية، تاتف بتووير معايير ماني16/5/2001الموادق 

المراجعة الدافلية، وو ع  واعد السلوك الماند، وتحديد الضوابط الالزمة لتنظيف ممارسة المانة. 

  الئحة ىجرا ات 8/5/2002هـ الموادق 25/2/1423وتاريخ  10/2واعتمد المحلس بموجب  رارل ر ف 

ظمة، المعايير، القرارات م  هذل الالئحة ماا  اللحنة ومناا دراسة األن 2عم  اللحنة، واددت المادة 

  الحاات وىجرا ات ذات الصلة بأعماا المراجعة الدافلية التد تصدر ع  الحاات الحكومية، أو غيرها م

م  مقتراات ىلح محلس ىدارة الايئة. وم  مااماا أيضا  توطيد أواصر الصلة  وردع ما يتف التوص  ىليه

رج المملكة، وتحديد محاالت االهتما  المشتركة مع الحاات المانية المنظمة للمراجعة الدافلية فا

 وتیعيلاا. 

هـ القا د بالموادقة علح توصية 5/5/1423( وتاريخ 15904/ب/7السامد الكريف ر ف ) التوجيه -

اللحنة الدائمة للمحلس اال تصادي األعلح باعتماد توصيات اللحنة الوزارية المشكلة بموجب األمر 

هـ لدراسة أو اع الشركات المساهمة ومناا:  رورة تعزيز 6/3/1421وتاريخ  3151السامد ر ف 

دور الر ابة الدافلية دد الشركات المساهمة، وتوعية المساهمي  بالدور الملقح علياف لمرا بة أدا  هذل 

 الشركات لتحقيق أهداداا. 

 وتعزيز دور الر ابة الدافلية دد الشركات المساهمة. 

عد التسحي  واإلدراج، وتقضد هذل الضوابط بأن يؤكد محلس اإلدارة ىصدار هيئة السوا المالية لقوا -

 دد التقرير السنوي للمحلس المردوع للحمعية العمومية ع  سالمة وكیاية الر ابة الدافلية دد الشركة. 

هـ القا د بتأسيس وادات للر ابة 20/8/1425وتاريخ  235صدور  رار محلس الوزرا  ر ف  -

ولة بر ابة ديوان المرا بة العامة، يرتبط رئيساا بالمسئوا األوا دد الحااز، الدافلية دد ك  جاة مشم

وذلق لتودير مقومات الر ابة الذاتية والحماية الو ائية للماا العا ، وترشيد استخداماتا واإلساا  دد 

 ردع كیا ة األدا  دد األجازة الحكومية. 

 هـ الموادق 21/10/1427وتاريخ  2006 -212 -1ىصدار هيئة السوا المالية  رار بر ف  -

   الئحة اوكمة الشركات المدرجة بالسوا المالية. 12/11/2006

و د نظر محلس ىدارة الايئة السعودية للمحاسبي  القانونيي  دد التوورات التد شادتاا المراجعة     

 يا  الايئة هـ  ضح بالموادقة علح 8/2/1427( وتاريخ 12/2الدافلية وصدر ع  المحلس  رار بر ف )

 السعودية للمحاسبي  القانونيي  بتو يع اتیا ية تعاون مع معاد المراجعي  الدافليي  األمريكد.
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وتقضد االتیا ية بأن تقو  الايئة السعودية للمحاسبي  القانونيي  باستكماا اإلجرا ات النظامية الالزمة  

دية. و د ردع معالد وزير التحارة والصناعة إلنشا  معاد المراجعي  الدافليي  دد المملكة العربية السعو

هـ 1/12/1428/ .د( وتاريخ 799رئيس محلس ىدارة الايئة السعودية للمحاسبي  القانونيي  بر ية ر ف )

 مناا رغبة الايئة دد تنیيذ برنامج تعاون دند مع معاد المراجعي  الدافليي  األمريكد إلنشا  معاد 

 طلب تو يع برنامج التعاون م   ب  أمي  عا  الايئة مع الحانب األمريكد. المراجعي  الدافليي  السعودي. و

 30/12/1428( وتاريخ 959/1وبنا  علد توصية اللحنة الیرعية للحنة العامة لمحلس الوزرا  ر ف )   

 ،والتحارة والصناعة ،تف ىاالة المعاملة ىلد هيئة الخبرا ، وتف دراستاا مع مندوبي  م  وزارات الخارجية

وعقدت اجتماعات بمشاركة الحاات المذكورة اطلع فاللاا  ،وديوان المرا بة العامة ،والتعليف العالد

( وتاريخ 118المحتمعون علد الو ائق ذات الصلة، وأوصح المحتمعون بموجب المحضر ر ف )

 بالموادقة علد طلب معالد وزير حلس الوزرا  للنظر دد ىصدار توجيهبالعرض علد م 15/3/1429

، دالتحارة والصناعة لتو يع ذلق البرنامج م   ب   أمي  عا  الايئة مع معاد المراجعي  الدافليي  األمريك

الستكماا اإلجرا ات الالزمة. وبالعرض علح محلس الوزرا  رأي  وم   ف عرض ما يتف التوص  ىليه

وزير التحارة والصناعة  المحلس الموادقة علح توصية اللحنة المذكورة وتف ىبالغ ما تقرر ىلح معالد

 هـ. 25/6/1429/  ب وتاريخ 4942بموجب بر ية رئيس محلس الوزرا  ر ف 

  . 15/1/2009وتنیيذا لذلق تف منا شة مشروع االتیا ية بي  الايئة والمعاد األمريكد وتف تو يعاا بتاريخ 

هـ الموادق 14/2/1430و د نا شر لحنة المراجعة الدافلية دد اجتماعاا الخامس الذي عقد بتاريخ   

  آلية تنیيذ بنود برنامج التعاون الیند المو ع مع معاد المراجعي  الدافليي . و ررت اللحنة ما 9/2/2009

  -يلد:

 (  م  برنامج التعاون الیند المو ع 7، 6يشك  دريق العم  المنصوص عليا دد المادتي )  بي  ك

يباشر دريق العم  المشار ىليه  -3الدافليي  د المراجعي  م  الايئة السعودية للمحاسبي  القانونيي  ومعا

ودق ما هو محدد دد برنامج التعاون المذكور، ويعد فوة عم  تبي  األعماا التد  ( أعالل ماامه1دد )

 سيقو  باا وتاريخ تنیيذها، ويتف عر ا علح اللحنة دد اجتماعاا القاد . 

ـ الموادق 05/03/1430بتاريخ  و د باشر دريق العم  أعماله      وعقد عدد م  االجتماعات 02/03/2009ه

تف فاللاا منا شة عدد م  الموا يع ذات الصلة بأعماا الیريق، وأعد مشروع فوة عم  تووير مانة 

المراجعة الدافلية فالا دترة التأسيس، وشملر الخوة تحديدا  لألهداف المرالية ومبادرات تحقيقاا. كما أعد 

مع ذوي االهتما     الدافليي ، ويتف االيا  منا شتهالايئة السعودية للمراجعيدريق مشروع تنظيف 

واالفتصاص، بغرض التعرف علح ما لدياف م  مالاظات ليتسنح أفذها دد االعتبار عند اإلعداد الصيغة 

 الناائية للتنظيف. 
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 فاعلية المراجعة الداخلية باألجھزة الحكومية 0-9

 والتوور  الح التحوا(  Ridely,2013) ،Goodwinبالیكر المراجعح الدراسات المعنيةتشير     

اجعة التركيز علح مر واالنتقاا التدريحح م الوا ن دح  وظيیة المراجعة الدافلية دد القواع الحكومد 

 م  فالا الدور التوكيدا لاا  adding Valueىلح ى ادة  يمة للمنظمة  audit Complianceااللتزا  

Assurance role ستشار ي واالConsultancy،  ف االنتقاا الح دكر تقييمح ليشم  الكیا ة واال تصاد 

وهح نیس المؤشرات التح تتبناها األجازة العليا للر ابة والمحاسبة دح مراجعة األدا  وتنیيذ  ،والیعالية

ة العالمية وهو تالها توور آفر ينبع م  التخوف م  البيئة المحيوة فاصة ابان األزمة المالي الخوة .

 .audit systemsومراجعة النظف  ،management Riskىدارة المخاطر 

المراجعة الدافلية باالجازة الحكومية م   دح دعاليةولقد تناولر العديد م  الدراسات العوام  المؤ رة   

 يلد:يمك  تناوا بعض مناا كما  ،عدة محاور

وىدراك لحنة المراجعة  (علح تصورات et,.al Wilkin.،3106اعتمدت د ارسة )  تصورا:محور  -

الدراسة ىلح أن العوام  الاامة التد  بالنسبة لیاعلية وظيیة المراجعة الدافلية بالمنظمة. و د فلصر

وأدا   ،دد الكیا ة المانية لیريق المراجعة الدافلية تساهف دح داعلية وظيیة المراجعة الدافلية تتم  

اسوة ىدارة المراجعة الدافلية، مقارنة بتعايد فدمات المراجعة الدافلية وظيیة المراجعة الدافلية بو

 لورف فارجد، والدعف االداري لوظيیة المراجعة الدافلية م  فالا  مان االستقالا والمو وعد.

الكیا ة المانية، واالستقالا،  ،( أربع عوام  هد Khoury، 3100تناولر دراسة ) وظيیح:محور  -

  ،دافلية، وىدارة وظيیة المراجعة الدافليةونواا المراجعة ال

( داعلية المراجعة الدافلية م  وجاة نظر Desai,et., al.،3109تناولر دراسة )  :محور ا ناعح -

قالا واالست ،تصورات وتقييف المراجع الخارجد دعف االدارة العليا، والكیا ة المانية لیريق المراجعة

 وجودة عم  المراجعة الدافلية. ،التنظيمد

أهمية و درة المراجع الدافلح علح االتصاا و تن  (Chail,2006)محور  اوكمح: تناولر دراسة  -

  نوات اتصاا مع لحنة المراجعة الدافلية وهح اادا متلولبات الحوكمة الرشيدة.

يق األبعاد ؟ وه  يمك  تحیويبقح السؤاا....ه  يمك  تحقيق دعالية المراجعة الدافلية دح  و  تلق  -

 البعد االستراتيحح دح المراجعة الدافلية؟
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التوجه االستراتيجي للمراجعة الداخلية في األجھزة الحكومية بالمملكة  :الفصل الثالث       

 العربية السعودية 

 مقدمة  3-1

تعليمات  ابتة م  المشكلة أساسية تتم   دح ارتباطه بقوالب لیترات كبيرة القواع الحكومح   واجه

خذي العديد م  متيواجه  دقد وكذلق ،والقواعد التح تم   عقبة دح انحاح العديد م  الخوط االستراتيحية

و د يعتر ه أزمات  ،القرارات االستراتيحية دد مختلف المحاالت بمنظمات األعماا العديد م  العقبات

ابير الالزمة لتیادياا أ نا   يامة بصناعة القرار متعددة تیرض عليه التعام  المباشر معاا، واتخاذ التد

االستراتيحد، وتعد المراجعة االستراتيحية آدال هامة لإلدارة، وتساعد متخذي القرارات دد عملية صناعة 

القرار م  فالا تودير المعلومات الالزمة دد الو ر المناسب، وتقد  المراجعة االستراتيحية نظرة شاملة 

ورها تقو  بالتقويف الشام  لو ع المنشاة االستراتيحد. وتعتبر المراجعة االستراتيحية أاد للمنشاة والتد بد

الیروع الرئيسية للمراجعة اإلدارية والتد تستخد  كوسيلة تشخيصيه لتحديد المحاالت التد تنووي علد 

 (3113،)المرسحمشاك  علد مستوي المنظمة. 

بنا  علد طلب معاد المراجعي  الدافلي   الدافلية راجعةلمظار  التوجه االستراتيحح ل ولقد       

Institute of Internal Auditors  (IIA)  للدداع ع  مناهج دراسة أساليب القيا  التد يمك  توبيقاا

للتأكد م  مدي االلتزا  بالخوة االستراتيحية للمنظمة عند التوبيق، وتیرض عملية المراجعة االستراتيحية 

Strategic Audit  االلتزا  واالنضباط بي  ك  م  محلس اإلدارة وىدارة المنظمة بقدر أكبر مما تیر ه

عملية المراجعة المالية التقليدية، ايث تقف المراجعة االستراتيحية أما  افتبارات الو ر، وتقديف اإلرشادات 

د دارة وىدارة المنظمة علالالزمة دد الو ر المناسب وتقلي  دحوة الخالدات التد ال میر مناا بي  محلس اإل

السلوة. وتعم  المراجعة االستراتيحية دد ىادا أشكالاا علد ى بات والتأكد م  أن المنظمة ما زالر تولد 

 (Clement,2004  Chen2011, )& Yang  يمة.

مميزة للمحتمعات المتحضرة، تضع للنا  غايات سامية  هو سمةوالتخويط االستراتيحد        

لبلوغاا وتساعد دد تحقيق أهداف بعيدة، تتم   دياا الغايات العظمح التد تنشدها تلق المحتمعات، وتحشد 

 ،)اامد وبيئتاا.طا ات المحتمع كادة للوصوا ىلياا، وترسف الوريق لبلوغاا، وتحدد نمط تیاعلاا مع عالماا 

 (5 :  3131،  شرف ع مان اس

د تحدي علحوالمراجعة االستراتيحية هد أداة معاونة للمخووي  االستراتيحيي ، ايث تساعدهف 

 لحعوتشخيص األسباب التد يمك  أن تیسر وجود مشكالت دد أنشوة وأعماا المنظمة والتد تؤ ر سلبا  

 ئمة لمعالحة هذل المشكالت.تنمية الحلوا البديلة المال علحاألدا  الكلد للمنظمة كما تساعدهف أيضا  

 لتوجهااالستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية بحيث ان  التوجهمتولبات توبيق وسيتف تناوا           

 االستراتيحد يرسف الحركة المستقبلية لتصميف المنظمة وفصائصاا دافليا  م  جاة،

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                       330 

ISSN: 2706-6495 

 

وآلية تیاعلاا مع عوام  بيئتاا الخاصة والعامة، الذي تشخص عبرل مو عاا االستراتيحد م  جاة  

االستراتيحد ينولق م  نتائج التیكير االستراتيحد ليحدد مظاهرل التد تسترشد باا  التوجه انية. وهكذا دان 

ة بقا  المنظمد والمسؤولية االجتماعيىدارة المنظمة دد تحديد أهداداا اإلستراتيحية معوية األولوية الهداف ال

 (. 85: 2004والنمو  م  ىطار تصور استراتيحد بعيد األمد )الخیاجد، 

 فلسفة التوجه االستراتيجى 3-2-2

 يتم   ديما يأتد:  –دد نظر البااث  –االستراتيحد، وأهماا  لقد وردت میاهيف عديدة للتوجه   

االستراتيحد يتضم   ال ة توجاات بارزة،  التوجه( ىن  Renko and Tikkanen,2006 :4يرا )

 نحو التقنية / المنتج.  التوجهنحو المنادس،  التوجهنحو الزبون،  التوجههد: 

االستراتيحد هو میاو   ابر نسبيا دد  التوجه( بأن Stonebraker and Liao, 2004ويذكر )

( O'Regan and Ghobandian, 2005: 83الوبيعة، ويعكس نظرة عامة للمنظمة تحال بيئتاا، ويبي  )

يضا لتكيف المنظمة مع بيئتاا ويشك  أ ع  رسف لحداوا القرارات التد توجهاالستراتيحد عبارة  التوجهبأن 

 . واإلجرا ات الدافليةالسياسات 

ة االستراتيحد للمنظم التوجهبنا   علح ما تقد  يرا البااث أن هناك عال ة و يقة بي  تحديد      

بيئة التد تحيط باا، أي عندما تحدد المنظمة توجااا االستراتيحد تأفذ بعي  االعتبار العوام  البيئية وال

االستراتيحد م  الخووات المامة دد عملية  التوجهالخارجية والدافلية التد تؤ ر دياا. وان عملية تحديد 

 اإلدارة اإلستراتيحية. 

ة يساعد دد تعريف المنظمة ببيئتاا، وتسويغ شرعي انهاالستراتيحد دد  التوجهوتكم  أهمية تحديد 

أداة تنسيق جميع الحاود دد المنظمة لكوناا  لتأييد والدعف م  البيئة، كما انهوجودها، وم   ف اصولاا علح ا

تعد محورا أساسيا لتحقيق اتصاا مؤ ر بي  جميع مستوياتاا، وبدون هذا االتصاا دان المنظمات يمك  أن 

تحال، ولع  أسوأ تصرف هو أن تسير المنظمة بال رسالة أو هدف محدد، بمعنح أن ال تتحم  تسير دد أي ا

دد  االستراتيحد وادة التیكير التوجهىدارتاا العليا أو أصحاباا عنا  تحديد توجااا االستراتيحد. ويخد  

ذا يعد سبة ألنشوتاا لالمنظمة، ىذ يعد دليال علح ربط جميع الخوط دياا، ويساعد دد تحديد االولويات بالن

 (. 169: 2004مرشدا لتخصيص الموارد )الركابد، 

االستراتيحد للمنظمات يساف دد دتن نوادذ التیكير لدا اإلدارة العليا ىلح آداا األعماا  التوجهكما ان 

تحديد  نللمنظمة فارجيا. ىذ ىالمستقبلية، والعم  علح ىعادة االة م  التميز الدافلد وبنا  مركز تنادسد  وي 

استراتيحد وا ن ود يق يقو  علح مرتكزات عديدة مناا، وجود نظا  معلومات استراتيحد داع ،  توجه

وتنبؤات مستقبلية بشأن متغيرات بيئة المنظمة )أبو ردن، وأنظمة تد يق بيئية، ونظف ر ابة ىستراتيحية، 

3115 :5                                                .) 

محموعة م  المظاهر االستراتيحد بشك  أعمق يحاوا هذا البحث تناوا  التوجهولغرض دراسة   

 االستراتيحد، اإلستراتيحية التد تعد أساسا لتصور التوجه 
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وبم ابة مسارات يرتكز علياا تصميف الحركة اإلستراتيحية للمنظمة اا را  ومستقبال . ويتیق العديد 

( و Davis, 2001: 52( و )88: 2004المظاهر ومناف )الخیاجد، م  الكتاب والباا ي  علح هذل 

 ( وهذل المظاهر هد: 91: 1995( و )ذياب وآفرون، 49: 2003)ميرفان، 

دلسیة ىدارة المنظمة: تتبنح المنظمات  ال ة نماذج دلسیية يتف م  فاللاا تحديد مسار اإلدارة  .0

ترتبط  هد )دلسیة ترتبط بالحانب المعردد، دلسیةدد صياغة ىستراتيحية المنظمة وسياساتاا بشك  د يق و

 بالحانب السياسد، دلسیة ترتبط بالمو ع الحغرادد(. 

االستراتيحد بوصیا توجاا  للمنظمة، وداللة  التوجههناك ارتباط بي  : المنظمد التوجه .3

 لمواجاة الغموضاإلستراتيحية عند المدرا ، سوا  أكانر أداة تحقيق تالؤ  المنظمة مع بيئتاا، أو وسائ  

البيئد دد المستقب ، أو انا تغير نتيحة التغيرات دد المو ف، أو انا ال توجد ىستراتيحية أو محموعة 

 استراتيحيات ستتوادق مع جميع الموا ف. 

العملية اإلستراتيحية وعناصرها )صياغة رسالة المنظمة والتد تشم  الغرض والیلسیة  .2

اط القوة والتد م  فاللاا تشخيص نق -تحلي  البيئة الدافلية للمنظمة-نظمة والغايات، تووير الملف الذاتد للم

د الیرص والتد م  فاللاا يتف تحدي -البيئة العامة والبيئة الخاصة-والضعف، تحلي  البيئة الخارجية للمنظمة 

ت الخارجية، داوالتاديدات الخارجية،  تحلي  فيارات المنظمة بمقابلة نقاط  وتاا و عیاا مع الیرص والتادي

افتيار األهداف البعيدة المدا واالستراتيحيات الشاملة التد تساعد المنظمة دد بلوغ فياراتاا المیضلة، 

تووير ومقابلة األهداف التشغيلية القصيرة األمد مع ما تف انتقاؤل م  أهداف واستراتيحيات بعيدة األمد، تنیيذ 

ص الموارد والتد يتف م  فاللاا مقابلة الماا  والموارد الخيارات اإلستراتيحية ع  طريق موازنة تخصي

البشرية والاياك  المنظمية والتقنية ونظف المكادآت الواجب التأكيد علياا، تقويف نحاح العملية اإلستراتيحية 

 كمدفالت التخاذ القرارات المستقبلية. 

ير المدرا  تعانة بتیكاالستراتيحد م  فالا االس التوجهاركية اإلستراتيحية ويتف استقرا   .4

وتوظيف  دراتاف لیاف اركية المنظمات وأ رها دد عملية تصميف ىستراتيحيتاا. ويحب تو ين الحركية 

كية دد االستراتيحد بكونا واصیا  للحر التوجهلتكون مرتكزا لیاف أوجا اللعبة اإلستراتيحية. ويتحلح دور 

ية، تا، وتحقيق توازن بي  اإلنیاا والصعوبات النیستقلي  هامش الخوأ دد الحكف، ونیقات التغير وصعوبا

 وتحقيق التكيف االستراتيحد استحابة لمظاهر زيادة التعقيد البيئد. 

 لتوجهامدف  االفتيار ويمك  االهتدا  باذا المدف  لوصف القدرة اإلستراتيحية لكد يتمك   .5

ال اند: و دياا؟االستراتيحد م  اإلجابة علح تساؤلي  هما: األوا: ما هد األعماا التد ينبغد للمنظمة الدفوا 

 ستتخذل؟ما هو مدف  األعماا الذي 

وان اإلجابة علياما تعد أسا  تلق القدرة التد تنصرف بموجباا بافتيار التحليالت والخوط  

راتيحد، وم   ف تقود ىلح بلوغ غاياتاا وأهداداا اإلستراتيحية دد والقرارات والسلوك المحدد للتوجا االست

 بيئة اركية. 
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االستراتيحد بالمحاالت التد ينبغد أن تیكر ىدارة  التوجهالمحاالت المنظمية ويمك  ربط  .6

ا  دالمنظمة باا عند و ع غاياتاا وأهداداا المتم لة بمحاالت الربحية والكیا ة والنمو واقوا المالكي ، واستخ

الموارد وىساامات الموارد البشرية واإلساا  دد فدمة المحتمع و يادة السوا والتقنية، والبقا ، وااجات 

 المنظمة للموارد البشرية م  أدراد مؤهلي  لإلدارة العليا.  

علح أن هنالق ( Certo & Peter, 1995: 79يتیق العديد م  الكتاّب والباا ي  ومناف ) .9

لة ، وهذا يشير ىلح وجود عال ة الغاية والوسيعلح سابقه كٌ  منااتراتيحد يبنح االس فمسة مستويات للتوجه

بشكٍ  بارز دد ىطار المستويات الخمسة تلق. وتشير نتائج ذلق البنا  ىلح رسف فارطة الوريق ومقيا  التقد  

 اإلستراتيحية، االستراتيحد، وهذل المستويات هد: االنشغاا بالمحاد ة )المحاورة( التوجهنحو تحديد 

 التخويط االستراتيحد، القيا  االستراتيحد، تووير الرؤية اإلستراتيحية، تكام  المحاد ة اإلستراتيحية. 

 الرؤية اإلستراتيجية  3-2

مستقب  م الد وجذاب لف يتحقق بعد ويصیاا بالنحف الدلي  الرؤية "أن  (Daft, 2001: 405)يرا 

 لك  درد دد المنظمة باتحال الوريق الوااد للمستقب ".   

ال تعند الادف وىنما هد نقوة موجاة تدا )ترشد( اركة المنظمات باتحال معي ". الرؤية "كما أن 

تقبلية تعتمد علح الخبرة التد يتمتع ( أناا "توصيف لتوجاات المنظمة المس89: 2004ديما يرا )الشعيبد، 

باا القادة االستراتيحيي  دد التعام  مع التحديات التد تواجا منظماتاف بیع  التأ يرات التد تیرزها ظروف 

 العالمد الحديد دد اال تصاد والسياسة وال قادة وبما يتال   مع  درات المنظمة وىمكاناتاا".   التوجه

 

الرؤية اإلستراتيحية تعكس الموا ف والظروف أن "( 9: 2005ور، ويؤكد ك  م  )ىدريس والنس

الحالية، وتعود انوباعا  ع  الحالة المستقبلية المرغوبة، علح أن تكون هذل الرؤية تكاملية وشمولية لك  

أنشوة وأعماا المنظمة، محققة بذلق التنسيق واالرتباط والتكام  والتیاع  بي  هذل األنشوة، وبذلق تستويع 

 لمنظمة أن تحكف وتضبط الو ع الراه  وأن تضم  المستقب  دد ميدان أعمالاا.  ا

ومما سبق يرا البحث أن الرؤية اإلستراتيحية "هد التصور الذهند الذي ترسما المنظمة اوا 

 المستقب  والنابع م   يماا و قادتاا والقدرات اإلستراتيحية التد يمتلكاا المدير". 

ودد ىطار عرض فصائص الرؤية الناجحة أكدت الدراسات والبحوث بعض مؤشرات تلق 

الخصائص التد ينبغد أن تتوادر دد الرؤية المصاغة علح نحٍو دريد، وم  هذل الدراسات والبحوث 

 & Thompson)( و 41: 1998( و )ياسي ، 76: 2002( و )يونس، 90:2004)الشعيبد، 

Strickland, 1996: 46)  علح النحو اآلتد: أن تكون وا عية ممكنة التوبيق وتودر االة م  التحدي وهد

وتعكس كالمرآة غايات المنظمة ورسالتاا، وبعيدة  التوجهلك  العاملي  دد المنظمة، ومنب قة م  اإلاسا  ب

 المدا ولكناا محددة النااية وذلق م  زاوية األدق الزماند وااللتزا  التنظيمد.  
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هؤال  الكتاّب والباا ي  ىلح عدٍد آفر م  الخصائص التد يحب أن تتوادر دد وأشار البعض م  

  الرؤية اإلستراتيحية وعلح النحو اآلتد: الو وح، االنسحا ، التماسق،  وة االتصاا، المرونة. 

  رسالة المنظمة  3-3     

( أناا "نص رسمد يصدر م  أعلح المستويات اإلدارية دد المنظمة، 28: 2000يؤكد )المعا يدي، 

 دضال  ع  أناا الغاية والمحاا والیلسیة اإلستراتيحية للمنظمة".  

"اإلستراتيحية أو أنموذج  (John & Schermerhorn, 2002)وتم   الرسالة م  وجاة نظر 

( ىلح أن الرسالة هد "سبب 62: 2003، األعماا الذي ترغب المنظمة دد ىنحازل". ديما يشير )ميرفان

وجود المنظمة واستمرارها واألسا  الذي يحدد أعمالاا"، مستندا  ىلح القيف اإلدارية السائدة والموجاة للسلوك 

( بأناا "دليال  لعم  األدراد 65: 2003واتخاذ القرارات الكیيلة بتحقيق أهداف المنظمة. ويراها )الدوري، 

( بأناا "الیكرة التد تنوي اإلستراتيحية 44: 2004"، ديما يعّدها )محس  والنحار، واأل سا  دد المنظمة

 تحقيقاا أو الیكرة التد تصمف اإلستراتيحية ألج  ىنحازها".  

ىذا  رسالة المنظمة هد "و يقة مكتوبة تم   دستور المنظمة والمرشد الرئيس لكادة القرارات والحاود 

 نسبيا  ويمك  تحقيقاا باإلمكانات الحالية". وتغود عادة  مدة زمنية طويلة 

( أن الرسالة تساعد علح تصميف وسائ  ىعالنية تركز علح نوااد القوة 55: 2001ويرا )عوض،  

التد تسعح المنظمة إلبرازها وتشعر العاملي  بحدية اإلدارة العليا وىصرارها علح تحقيق أهداف معينة 

 بوريقة محددة ومعلنة رسميا .  

( مرشدا  وموجاا  واادزا  لألدراد العاملي  م  67: 2003الرسالة الوا حة بنظر )الدوري،  وتم  

 أج  زيادة كیا ة أدائاف، دضال  ع  استعمالاا معيارا  لتقويف األدا  الكلد للمنظمة". 

تحدد أدض  الورا الستغالا ىمكانيات المنظمة دد الرسالة "( أن 94: 2004ويؤكد )الشعيبد، 

االستیادة مما تتيحا البيئة م  درص، وتحدد دعائف النحاح التد سوف تعتمد علياا المنظمة دد التیوا علح 

 المنادسي ".  

( و )الدوري، 94: 2004وتشير أبحاث العديد م  الكتاّب والباا ي  ودراساتاف ومناف )الشعيبد، 

( ىلح محموعة م  الخصائص 79: 1999( و )المغربد، 24: 1999العبدلد وآفرون، ( و )71: 2003

التد تميّز الرسالة الحيدة والمصاغة بعناية دائقة تعكس توجاات المنظمة والنشاطات التد تمارساا دد سبي  

لتحوا ىلح لات المتم لة باآلتد: الو وح ود ة التعبير، الوا عية والمو وعية، القابلية التوجاتحقيق تلق 

 فوط وسياسات، التكيف مع البيئة. 
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وم  أج  أن تكون رسالة المنظمة داعلة وتحقق الغايات واألهداف يحب أن تتف صياغتاا ودق 

(: تاريخ المنظمة، و درات / مواط   وة متميزة لدا 75: 2003محموعة م  المعايير تتضم  )اريف، 

 مة، وتوادر الموارد المتااة للمنظمة.  المنظمة، والیرص والتاديدات التد تواجا المنظ

( أن أي تغيير دد رسالة المنظمة ال بد أن يعكس الیكر االستراتيحد 71: 2003ويرا )الدوري، 

للمنظمة ويحسد الرؤية الیلسیية العامة إلدارتاا ولقدرتاا علح التعبير ع   قادتاا التنظيمية وتحديدها ألهداداا 

تتغير تبعا  للتغيير الحاص  دد الرسالة مع  يا  اإلدارة اإلستراتيحية بتحديد اإلستراتيحية التد ينبغد أن 

االستراتيحد  وجهالتاإلستراتيحية التد تحقق تلق الغايات واألهداف المنشودة. وتحقيقا  للتكام  بي  متضمنات 

   .  دا  األدضسنتناوا دد المبحث الرابع األهداف اإلستراتيحية التد تم   االتحال الذي يقود ىلح األ

 األھداف اإلستراتيجية   3-4

تعّد األهداف اإلستراتيحية ىادا الخصائص المنظمية التد تحظح بأسبقية علح سواها، وهد أسا  

والدة المنظمة ونموها ونضحاا وا محاللاا وموتاا، وهد م  الماا  والعناصر الحوهرية التد ينبغد أن 

لبد  بعرض میاو  (. و ب  ا93: 2004ال تغيب ع  العقوا اإلستراتيحية المنظمية واإلدارية )الخیاجد، 

األهداف اإلستراتيحية يحب التنويا ىلح التداف  دد التمييز بيناا وبي  الغايات، ىذ أن البعض م  الكتاّب 

والباا ي  يستخد  كال المصولحي  ليعند المیاو  ذاتا، لذا ارتأينا ىعوا  بعض المیاهيف لنميزها ع  األهداف 

 اإلستراتيحية. 

( علح أن الغايات 75: 2003( و )الدوري، 92: 2001الباا ي  )الحسيند، ويتیق العديد م  الكتاّب و

تتصف ببعض الخصائص التد تميزها ع  األهداف اإلستراتيحية، وهد: العمومية والشمولية والبعد ع  

التیاصي  الد يقة، علح العكس م  األهداف اإلستراتيحية التد تكون محددة، وال تتودر دياا معايير محددة 

 والزم  والنوع كما هو الحاا دد األهداف اإلستراتيحية، بالكف

غير ممكنة التحقق  م  و عاا العا  ألناا مولقة وليس لاا ناايات أو ادود عليا، عد  ىمكانية  

  ياساا بمعايير محددة، وتبنح علح أسا  الرؤية اإلستراتيحية ورسالة المنظمة. 

: 1999نظر العديد م  الكتاّب والباا ي  )المغربد، وتبرز أهمية األهداف اإلستراتيحية م  وجاة 

( 96: 3112( و )اريف، 66: 2003( )ميرفان، 76: 2003( و )الدوري، 32: 2000( و )السبعاوي، 94

 م  فالا جوانب عديدة، أهماا:  

 تودير صورة تیصيلية للتوجا المخوط لا، دضال  ع  تودير أسا  متي  لعملية صنع القرار.   -0

 تساعد علح تعريف المنظمة للبيئة التد تعم  دياا.   -3
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تساف مع اإلدارة العليا دد و ع االستراتيحيات علح مستوا المنظمة وعلح مستوا وادة  -2

األعماا ومستوا الوظائف، وتعّد مرشدا  التخاذ القرارات، ايث تكون دليال  لإلدارة العليا دد اتخاذ القرارات 

 المالئمة بما يتناسب والمو ف الذي تواجاا.  

األهداف السليمة والوا عية يساعد دد التیويض السليف  تساف دد تیويض السلوة، ىذ أن وجود -4

 للسلوة، كما يساعد دد التنسيق بي  النشاطات والماا .  

تساف دد بيان نوعية العال ات السائدة دد المنظمة وعال تاا ببيئتاا ودد و ع المعايير  -5

 والمقاييس التد تستعم  دد الر ابة وتقويف األدا .  

دراد،  ّف اإلدادة م  التقويف دد و ع بعض السياسات م   )تر ية تساف دد تقويف أدا  األ -6

 األدراد، والنق ، والتدريب، والحوادز، وغيرها(، كما تعّد أداة تحیز األدراد نحو المبادرة واإلبداع.  

تحدد األهداف شرعية وجود المنظمة ونشاطاتاا وتساعدها علح التنبؤ بااتياجاتاا المستقبلية  -9

ية لذا داد تعّد مرتكزا  دد عمللمادية والمالية والبشرية والمعلوماتية واستعمالاا استعماال  أم  . م  الموارد ا

 الصياغة اإلستراتيحية.  

تتف صياغة األهداف اإلستراتيحية م  فالا مساعدة المنظمات علح مقارنة جوانب القوة  كما انه

ية( سوا  الحالية مناا أ  المتو عة مستقبال ، وهذا ما والضعف الدافلية مع الیرص والتاديدات البيئية )الخارج

ومقارنة النتائج المتحص  علياا مع  (SWOT)يعرف بعملية التحلي  االستراتيحد م  فالا استعماا تقنية 

اإلمكانات والموارد الحوهرية لتلق المنظمة، وم  أهف تلق الموارد المعلومات التد أصبحر تشك  موردا  

 (. 279: 2004الو ر الحا ر )جودة وآفرون، استراتيحيا  دد 

( )ميرفان، 56: 2000( و )الحسيند، 98: 1999ويتیق العديد م  الكتاّب والباا ي  )المغربد، 

( علح أن هناك العديد م  المبادئ واألسس الواجب اعتمادها عند صياغة 84: 2003( و )اريف، 86: 2003

  األهداف اإلستراتيحية والمتم لة باآلتد: 

القابلية للقيا  الكمد: ىذ يحب أن تخضع األهداف للقيا  الكمد  در اإلمكان لكد يمك   -0

التحقق م  الوصوا ىلياا وىن كانر بعض األهداف يصعب  ياساا كميا  كالر ا الوظيید وااللتزا  

 قاييسبالمسؤولية االجتماعية، ىالّ أن ذلق يحب أن ال ي ند م  عز  المنظمة علح محاولة و ع بعض الم

واألساليب الكمية والوصیية التد يمك  أن تساعد دد الوصوا ىلح بعض المؤشرات والنتائج الدالة علح 

 تحقيق م   هذل األهداف. 

الو وح والساولة والقابلية للیاف: أي أن تكون وا حة وسالة الیاف م   ب  الحميع دد  -3

 المنظمة.  

المو وعية والوا عية: أي تكون  ابلة للتحقيق وتم   مصالن مختلف األطراف بصورة  -2

عادلة وال تمي  ىلح الذاتية أو تتأ ر باألشخاص أو المصالن الیردية، دتراعح األهداف اإلستراتيحية بالتكام  
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دا لن علح الممع األهداف الیردية، وتراعد مصالن المنظمة بالتنسيق مع مصالن البيئة، وتراعد المصا

 الووي  بالترابط مع المدا القصير.   

مشاركة العاملي  دد و ع األهداف: يحبذ اشتراك م  سيتولح تحقيق األهداف دد و عاا  -4

 ما أمك  ذلق، مما ييسر أدا  الوظائف لو وح األهداف وداماا واالشتراك دد و عاا م   ب  الحميع.  

كون متعار ة وال سيّما بي  الادف الرئيس االنسحا  والترابط بي  األهداف: أي ال ت -5

واألهداف الیرعية بحيث تم   سلسلة منسحمة تقود المنظمة بمختلف جاودها ىلح تحقيق أغرا اا الرئيسة 

 بما يؤدي ىلح تحقيق رسالتاا.  

 العمومية والشمولية.   -6

 أن يتف ااتساب التكلیة والعائد عند و عاا.   -9

 اإلنحاز فالا مدة زمنية دد  و  الموارد المتااة.  أن تكون مو قة ومكتوبة ومحددة  -8

  الحصوا علح تأييد ودعف اإلدارة العليا.   -2

 أخالقيات األعمال  3-5

( Characterوالتد تعند الخاصية ) (Ethos)م  الكلمة اإلغريقية  مشتقة Ethicsىن كلمة األفالا 

 ( والتد تعند العادات Moresوكذلق مشتقة م  الكلمة الالتينية )

(Customs وعليا دان )تشيران ىلح الوريقة التد يعتمدها األدراد للتعام  والتیاع  مع  الكلمتان معا

ويحم  مصولن األفالا معاند عديدة اال انا اصولن علح كلمة األفالا دد اللغة العربية  البعض،بعضاف 

علح أاكا   يمة تتعلق باألعماا التد توصف بالحس  أو القبن. واألفال د هو ما يتیق و واعد األفالا أو 

  واعد السلوك المقررة دد المحتمع وعكسا ال أفال د.  

 ىذ جا  دد  امو      ودالالتاا،ل الكلمة علح أناا مراددات دد محتواها ىن اللغات المختلیة تناولر هذ

(Longman  محموعة م   وأسساا،( أن األفالا تعند: )دراسة طبيعة المبادئ الخلقية واألاكا

استقامة التصردات واألاكا   الحماعة،مبادئ السلوك أو اآلداب التد تحكف الیرد أو  والقيف،المبادئ 

 مقاييس التصرف أو السلوك الخلقد ". وبستر "وأفال ياتاا. وتعند كلمة " أفال يات " ودق  امو  

اما دد اطر الوظيیة والعم  دقد تف استخدا  مصولن األفالا دد نواح ومظاهر عدة ومسميات مختلیة  

لمنظمة بأناا " اتحال اإلدارة وتصرداا تحال موظیياا دید ميدان العم  يمك  تعريف " أفال يات العم  " دد ا

وزبائناا، والمساهمي  والمحتمع عامة،و واني  الدولة ذات العال ة بتنظيف عم  المنظمات"   وينوبق التعريف 

( ويشير ىلح أن أفال يات العم  " هد ك  ما يتعلق بالعدالة 194، 2001ذاتا علح عم  األدراد )االونكتاد،
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ااد م   تو عات المحتمع والمنادسة بنزاهة و اإلعالن و العال ات العامة والمسؤولية االجتماعية وبعض النو

 وارية الزبون والتصرف ألمنظمد دد البلد األ  وفارج الحدود "..  

 كما تف تعريیاا بحوانب مختلیة مناا: 

  .هد توبيق األفال يات علح محتمع المنظمة 

 عال ات العم .  هد طريقة لتحديد المسؤولية دد 

  .هد تشخيص وتعريف القضايا االجتماعية و ضايا األعماا الاامة 

  .)هد نقد لألعماا )أعماا المنظمة 

 أنواع أخالقيات العمل   3-6

هناك  ال ة تصنيیات رئيسة ألفال يات العم  ترتبط بالمنظمة واألدراد العاملي  دياا وهد كاألتد: 

 ( 102، 2001)االونكتاد،

 face to face ethicsأفال يات الوجه  لوجه   -0

 يظار هذا النوع م  األفالا م  التیاع  الشخصد والمعامالت التد تحدث يوميا دد اياة المنظمة 

 corporate policy ethicsأفال يات سياسة المنظمة  - 3

 ويؤ ر هذا النوع دد نشاطات وعمليات المنظمة بصور اساسية

   functional area ethicsوا الوظائید أفال يات المست -2 

يرتبط هذا النوع بالمستوا التشغيلد دد المنظمة اذ تتحا ك  وظيیة دد المنظمة ىلح امتالك نواا 

 متنوع م  األفال يات فاص باا. 

 بناء المناخ األخالقي المنظمي   3-7

تولد المنظمات علح افتالف أنواعاا أهمية كبيرة لبنا  مناخ أفال د يساف دد تحقيق أهداداا األمر 

الذي ينعكس علح استمرارها وبقائاا وم   ف البد م  افذ المرتكزات اآلتية دد بنا  ذلق المناخ: )الخیاجد 

 (.  65-63، 2008والغالبد، 

 التد تحكف سلوك الیرد و راراتا  األعرافوالقيف و: وتم   المعتقدات األفالا الشخصية -0

ال قادة المنظمية: تؤ ر  قادة المنظمة بما تتضمنا م   يف وشعائر وطقو  و صص وغيرها  -3

 دد جوانب عم  المنظمة المختلیة وتحكف الك ير م   راراتاا الحالية والمستقبلية.  
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وطا م  أطراف : تواجا  رارات المنظمة وسلوكياتاا  غالمصالن الخارجيي أصحاب  -2

األطراف  تلق األطراف وم عدة تددع بتلق القرارات والسلوكيات باتحاهات مختلیة تتناسب ومصالن تلق 

 الموردي  والزبائ  والقوا الحكومية وغيرها. 

األنظمة المكونة للمنظمة: تؤدي النظف المختلیة داف  المنظمة دورا ماما أيضا دد التأ ير  -4

   مة وترتبط تلق النظف بكادة أجزا  المنظمة ووظائیاا وجوانب عملاادد سلوكيات و رارات المنظ

 مصادر أخالقيات المنظمة  3-8 

هناك  ال ة مصادر اولية اساسية لألفالا تؤ ر دد األفال يات المنظمية وداماا يساف دد داف طبيعة 

 القيف األفال ية دد المنظمة وهذل المصادر هد:  

 األفالا االجتماعية: تؤ ر األفالا االجتماعية بصورة كبيرة دد أفالا العم  والمنظمة   .0

األفالا المانية: وهد القيف والقواعد األدبية التد تستخدماا محموعة م  األدراد للر ابة  .3

 علح الوريقة التد يؤدون باا مااماف أو استخداماف للموارد  

خصية واألدبية المستخدمة م  األدراد لايكلة وتنظيف األفالا الیردية: وهد المعايير الش .2

 تیاعلاف مع اآلفري    

 االستراتيجي للمراجعة الداخلية في األجھزة الحكومية بالمملكة  التوجهآلية تطبيق  3-9

 يتم   اإلطار العا  لعملية المراجعة االستراتيحية دد التالد: 

 تقييف نتائج أدا  المنظمة الحالد:  -0

 و  العائد علح االست مار، األدا  الحالد: وذلق لمعردة أدا  المنظمة دد العا  الما د دد  -

 الخ.  الربحية،نصيباا دد السوا، 

الو ع االستراتيحد: وذلق لمعردة وتقييف مامة، أهداف، استراتيحيات، وسياسات المنظمة  -

 ومدا مال متاف مع و ع المنظمة دوليا. 

 مراجعة اوكمة المنظمة:   -3

 اإلدارة العليا(  اإلدارة،م  فالا دحص وتقييف ىداريح المنظمة االستراتيحيي  )محلس 

 دحص وتقييف البيئة الخارجية:  -2

مك  والتح ي علح المنظمةم  فالا دحص وتقييف كادة عناصر البيئة الخارجية التد تؤ ر 

 ( 2006تقسيماا كالتالد:)ىدريس، 

اعية: "للتعرف علح الیرص والتاديدات الحالية والمستقبلية للمنظمة وسوا  البيئة االجتم -

 كانر ا تصادية، تكنولوجية،  انونية...". 
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البيئة الخاصة: " لتحديد الیرص والتاديدات الخاصة بالمنظمة والتد تؤ ر علح صناعتاا  -

  والمتم لة دد العمال ، المنادسي ، العماا، الممولي ، الموردي ،....". 

ىيحاز العوام  الخارجية: لتحديد التحديات والعناصر الخارجية التد تواجا المنظمة دد الو ر  -

 الحالد والمستقب . 

  :دحص وتقييف البيئة الدافلية -4

 لتحديد نقاط الضعف والقوة دد  و  اآلتد: 

 هيك  المنظمة   -

  قادة المنظمة  -

 ، العمليات، الموارد البشرية،...". موارد المنظمة " التسويق، التموي ، التنمية والتووير -

 تحلي  العوام  اإلستراتيحية باستخدا  اداة سوات  -5

 لتحديد محاالت أو مناطق المشكالت.  -

 لمراجعة وتعدي  مامة المنظمة واألهداف اسب الضرورة.  -

 توليد وتقييف البدائ  اإلستراتيحية  -6

 وذلق للوصوا ىلح البدي  االستراتيحد المناسب م  فالا التالد: 

 تحديد البدائ  اإلستراتيحية  -

           اإلستراتيحية المولوبةتحديد  -

 توبيق االستراتيحيات المختارة  -9

 ( 3113المرسد، م  فالا اآلتد )

 تحديد طبيعة البرامج المساعدة للتنیيذ، ومدا مال متاا للتنیيذ.  -

 التأكد م  مدي مال مة الميزانيات وتوويرها لتناسب توبيق اإلستراتيحية.  -

  تحديد اإلجرا ات الالزمة وتوويرها للمساعدة دد التوبيق.  -

 التقييف والر ابة ع  طريق التالد:  -8

ولتحقيق تحديد مدي مال مة نظف المعلومات الحالية ومدا  درتاا علح التغذية العكسية،  -

 وة واألدا . علح األنش الر ابة

 تحديد مدا د ة نظف ر ابة األدا  الحالية دد تقييف الخوة االستراتيحية.  -

و د تتدهور العديد م  منظمات األعماا بسبب  عف ىستراتيحيتاا الحالية وعد  تقويماا، ويرجع 

ر اذلق لقصور عملية اإلدارة اإلستراتيحية عند  ياماا بافتيار البدي  االستراتيحد المناسب "القر

االستراتيحد". اآلمر الذي أدا ىلح أن يحت  میاو  المراجعة اإلستراتيحية مكانة دد تعظف القيمة التد تضيیاا 

كياناا م  التدهور وذلق م  فالا العديد م  اإلجرا ات م   معالحة نقاط  علحمنظمات األعماا والحیاظ 
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ة، محاالت التنمية اإلستراتيحي علحف الضعف  ب  أن تص  لمرالة ارجة وم   ف تقلي  المخاطر، والتعر

عدد كبير م  القضايا اإلستراتيحية واسعة المدا، والتخلص م  األعماا غير الضرورية  علحوالتركيز 

 العمليات الضرورية ودعماا.  علحوالتركيز 

وأفيرا  تحدر اإلشارة هنا ىلح أن هذا فووات المراجعة اإلستراتيحية يمك  أن تختلف األسئلة 

رواة بك  فووة الفتالف طبيعة عملية التقييف طبقا  الاتياجات منظمات األعماا، وبالتالد  د يتف اذف المو

 .( 2010بوعباية،)مرالة. محموعة م  األسئلة أو يتف ى ادة محموعة أفرا داف  ك  

اآلثار المتوقعة من تطبيق التوجه االستراتيجى لوحدات المراجعة الداخلية فى  3-22  

 الحكومية بالمملكةاألجھزة 

تعد عملية المراجعة اإلستراتيحية ذات أهمية بالغة ألن العوام  والمتغيرات الدافلية والخارجية ليسر 

 ابتة علح المدا البعيد، وألن التغير سمة رئيسية لاذل العوام  مما يؤ ر بالتالد علح نقاط القوة والضعف 

  التغيير، وبأي الورا والسب وكذلق الیرص والمخاطر، وليس التغيير دقط ولك  أيضا متد سيحدث هذا

  التغيير؟سيتف هذا 

التأكد م  أن منظمات األعماا مازالر تضيف  يمة م  فالا الیحص الشام  للمو ف اإلستراتيحد 

للمنظمة. ايضا  مساعدة المديري  االستراتيحيي  علح معردة المشكالت ومواط  القصور التد ال يسع الو ر 

المناسب. ا ادة  الح التخلص م  الممارسات الغير  رورية والتد ىذا تف  الكتشاداا ومعالحتاا دد الو ر

اإلستغنا  عناا سيؤدي ىلح تحقيق ودر دد التكاليف، وزيادة دد اإليرادات، وردع كیا ة األدا  بالمنظمة. 

 ( 3113المرسد، )

فالا الـتأكد م  عد  تعارض أهداف وفوط وسياسات المنظمة مع  راراتاا اإلستراتيحية م  

عمليات دحص وتقييف البيئة الدافلية والخارجية بالمنظمة. ايضا  معالحة نقاط الضعف التد تعاند مناا 

المنظمة، ومواجا التحديات التد يواجااا والعم  علح تقليصاا ىلح أدند مستوا. وتقديف اإلرشادات 

 ( 3113المرسد، اسب. )والتوصيات الالزمة أوال  بأوا لمعالحة القصور والسلبيات دد الو ر المن

 منھجية البحث وإجراءاته :الفصل الرابع 

 تمھيد   4-1 

يتناوا هذا الیص  ىيضااا  لمناج البحث المستخد ، وكذلق تحديد محتمع وعينة البحث، يلد  

عة االستراتيحد لوظيیة المراج التوجهذلق عر ا  ألداة جمع البيانات االستبانة والتد تناولر دور 

الدافلية ودد تحسي  جودة أدائاا الماند دد القواع العا  دد المملكة العربية السعودية، والتأكد م  

صدا و بات أداة البحث، وأساليب المعالحة اإلاصائية التد استخدمر دد تحلي  البيانات ىاصائيا ، 

 وذلق علح النحو التالد: 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                       341 

ISSN: 2706-6495 

 

 منھج البحث  4-2

خد  البااث المناج الوصید التحليلد الذي ياتف بوصف الظاهرة مو ع البحث والتعبير است

عناا كميا  وكيیيا  وذلق بادف وصف الظاهرة المدروسة م  ايث طبيعتاا ودرجة وجودها 

 (. 35هـ، ص  1427)العساف، 

 مجتمع البحث   4-3

د دد االجازة الر ابية د تكون محتمع البحث م  المراجعي  الدافليي  ومرا بي  الحسابات

 الرياض بالمملكة العربية السعودية   

 عينة البحث   4-4

تف افتيار عينة البحث م  المراجعي  الدافليي  ومرا بي  الحسابات دد االجازة الر ابية دد 

 ( مراجع ومرا ب 100الرياض بالوريقة العشوائية والبالغ عددهف )

 أداة البحث   4-5

ستخد  البااث االستبانة لكوناا مناسبة لمو وع البحث وعليا  ا  البااث بتصميف استبانتا ا 

 معتمدا  دد ذلق علح المراجع والدراسات السابقة والرسائ  الحامعية، دد نیس المحاا. 

 تكونر االستبانة دد صورتاا الناائية م  جزأي  هما: 

 الجزء األول البيانات األولية:   -أ

يتعلق هذا الحز  بمتغيرات البحث وهد ذات أهمية للتعرف علح فصائص العينة والو وف 

 علح مدا تأ رها علح نتائج البحث، ومناا يتف تحديد متغيرات البحث وهد كما يلد: 

 المؤھل العلمي:  -2

 ا  فرأ   ماجستير دد المحاسبة           دبلو  عاا دد المحاسبة     بكالوريو  دد المحاسبة    

 الوظيفة:  -0

عضو لحنة المراجعة                         مراجع دافلد                     مدير اسابات      

      مرا ب اسابات

 عدد سنوات الخبرة   -3

 سنوات دأك ر 10                سنوات   01م  ىلح أ    5م                 سنوات  5أ   م  
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 المھنية الشھادات-4 

  ACPA              CPA              ACCA             ال يوجد         

    أفري    

 الجزء الثاني: أسئلة مغلقة:  -ب

تبنح البااث دد ىعداد المحاور الشك  المغلق  الذي يحدد االستحابات المحتملة لك  سؤاا، 

و د استخد  البااث طريقة ليكرت ذات التدرج الخماسد )أتیق بشدة، أتیق، محايد، غير ال اتیق، ال 

اتیق بشدة( بحيث تف منن اإلجابة علح )أتیق بشدة( فمس درجات، واإلجابة علح )أتیق( أربع 

درجات، بينما تف منن اإلجابة علح)محايد(  الث درجات، واإلجابة علح )ال اتیق درجتان، واإلجابة 

أما  ك  دقرة وتحر )√( علح )ال اتیق بشدة( درجة واادة، ويتولب اإلجابة علياا بو ع عالمة 

 الدرجة المختارة، و د تكون الحز  ال اند م  االستبانة م   ال ة محاور هد: 

درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة الحكومية ألوا: المحور ا 

 . بالمملكة

درجة جودة األدا  الماند لوادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية المحور ال اند: 

 بالمملكة. 

أهف المعو ات التد تواجا وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية المحور ال الث: 

 لكة. بالمم

  validity)صدق أداة البحث ) 4-6

  ،1998صدا االستبانة يعند التأكد م  أناا سوف تقيس ما أعدت لقياسا )العساف،

(، كما يقصد بالصدا "شموا االستبانة لك  العناصر التد يحب أن تدف  دد التحلي  م  429ص

نااية، وو وح دقراتاا ومیرداتاا م  نااية  انية، بحيث تكون میاومة لك  م  يستخدماا")عبيدات 

 (. و د  ا  البااث بالتأكد م  صدا أداة البحث م  فالا: 179 ، ص 2001وآفرون، 

 )الخارجد( لألداة:  أ/ الصدا الظاهري

للتعرف علح مدا صدا أداة البحث  ا  البااث بعر اا علح محموعة م )المحكمي ( ذوي 

الخبرة دد محاا المراجعة الدافلية لتحكيف االستبانة دد صورتاا األولية، وذلق لمعردة آرائاف دد 

ات م  ايث صحة مدا مناسبة األداة ألهداف البحث، والحكف علح ما تحتويا االستبانة م  دقر

الصياغة والو وح، وأهمية ك  دقرة ومدا انتما  ك  دقرة للمحور، وترتيباا اسب األولوية، 

وبعد االطالع علح مالاظات ومقتراات األساتذة المحكمي  واألفذ باا،  ا  البااث بالتعدي  

 والحذف واإل ادة اتح تف بنا  األداة دد صورتاا الناائية. 
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 فلد لألداة: ب/ صدا االتساا الدا

( م  100بعد التأكد م  الصدا الظاهري ألداة البحث  ا  البااث بتوبيقاا ميدانيا  علح عدد )

المستاددي  وعلح بيانات العينة  ا  البااث بحساب معام  االرتباط بيرسون لمعردة الصدا الدافلد 

لالستبانة ايث تف اساب معام  االرتباط بي  درجة ك  عبارة م  عبارات االستبانة بالدرجة الكلية 

 للمحور الذي تنتمد ىليا العبارة. 

صدق االتساق الداخلي للمحور األول: درجة اھمية وحدات المراجعة الداخلية بالنسبة لألجھزة الحكومية  -0

 بالمملكة 

 ( 1جدول رقم )

 معامالت االرتباط بي  درجة ك  عبارة م  عبارات المحور األوا بالدرجة الكلية للمحور. 

معام  

 االرتباط

عبارات 

 المحور األوا

معام  

 االرتباط

ات عبار

 المحور األوا

 

**0.822 

 7  

**0.723 

 1 

 

**0.798 

 8  

**0.675 

 2 

 

**0.728 

 9  

**0.768 

 3 

 

**0.701 

 10  

**0.753 

 4 

 

**0.820 

 11  

**0.724 

 5 

     

**0.701 

 6 

 . 01،0** دالة عند مستوا الداللة 

عبارة م  عبارات ( أن  يف معامالت االرتباط بي  درجة ك  1يتضن م  الحدوا ر ف )

(، 0.01المحور والدرجة لمحاور االستبانة، جميعاا  يف موجبة ودالة ىاصائيا عند مستوا داللة )

مما يعند وجود درجة عالية م  االتساا الدافلد وارتباط المحور بعباراتا بما يعكس درجة عالية 

 م  الصدا لیقرات المقيا . 

صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني: درجة جودة األداء المھني لوحدات المراجعة الداخلية باألجھزة  -0

 الحكومية بالمملكة 
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 ( 2جدول رقم )

 معامالت االرتباط بي  درجة ك  عبارة م  عبارات المحور ال اند بالدرجة الكلية للمحور. 

معام  

 االرتباط 

عبارات 

 المحور ال اند 

  معام

 االرتباط 

عبارات 

 المحور ال اند 

 

**0.736 

 6  

**0.761 

 1 

 

**0.635 

 7  

**0.658 

 2 

 

**0.496 

 8  

**0.563 

 3 

 

**0.679 

 9  

**0.596 

 4 

 

**0.683 

 10  

**0.619 

 5 

 . 01،0** دالة عند مستوا الداللة 

عبارة م  عبارات ( أن  يف معامالت االرتباط بي  درجة ك  2يتضن م  الحدوا ر ف )

(، 0.01المحور والدرجة لمحاور االستبانة، جميعاا  يف موجبة ودالة ىاصائيا عند مستوا داللة )

مما يعند وجود درجة عالية م  االتساا الدافلد وارتباط المحور بعباراتا بما يعكس درجة عالية 

 م  الصدا لیقرات المقيا . 

صدق االتساق الداخلي للمحور الثالث: أھم المعوقات التي تواجھ وحدات المراجعة الداخلية باألجھزة  -3 

 الحكومية بالمملكة 

 (3جدول رقم )

 معامالت االرتباط بي  درجة ك  عبارة م  عبارات المحور ال الث بالدرجة الكلية للمحور. 

معام  

 االرتباط 

عبارات 

 المحور ال الث 

معام  

 االرتباط 

عبارات 

 المحور ال الث 

 

**0.779 

 6  

**0.559 

 1 

 

**0.841 

 7  

**0.542 

 2 

 

**0.687 

 8  

**0.801 

 3 

 

**0.718 

 9  

**0.736 

 4 

 

**0.743 

 10  

**0.731 

 5 

 دأ  .  01،0** دالة عند مستوا الداللة 
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عبارات  عبارة م ( أن  يف معامالت االرتباط بي  درجة ك  3يتضن م  الحدوا ر ف )

(، 0.01المحور والدرجة لمحاور االستبانة، جميعاا  يف موجبة ودالة ىاصائيا عند مستوا داللة )

مما يعند وجود درجة عالية م  االتساا الدافلد وارتباط المحور بعباراتا بما يعكس درجة عالية 

 م  الصدا لیقرات المقيا . 

 ثبات أداة البحث  4-7

ولقيا  مدا  بات أداة البحث )االستبانة( استخد  البااث )معادلة ألیاكر ونباخ، ايث طبقر   

( يو ن معامالت الیا كرونباخ ألبعاد ومحاور 4المعادلة لقيا  الصدا البنائد، والحدوا ر ف )

 البحث. 

 ( يو ن " يف معام  ألیا كرونباخ" ألداة البحث 4جدوا ر ف )      

 

 بات 

 المحور 

عدد 

 الیقرات

 المحــــور  محاور االستبانة 

 

0.952 

 

11 

درجة اهمية وادات 

المراجعة الدافلية بالنسبة 

 لألجازة الحكومية بالمملكة. 

المحور 

 األوا 

 

0.914 

 

10 

درجة جودة األدا  الماند 

لوادات المراجعة الدافلية 

 باألجازة الحكومية بالمملكة. 

المحور 

 ال اند 

 

0.944 

 

10 

أهف المعو ات التد   

تواجا وادات المراجعة الدافلية 

 باألجازة الحكومية بالمملكة. 

المحور 

 ال الث

 

0.949 

 

31 

  ال بات العا  ألداة البحث 

( أن معام  ال بات ألیا كرونباخ للمحور األوا" درجة اهمية 4) يتضن م  الحدوا ر ف

( أما معام  ال بات 0.952وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة الحكومية بالمملكة. "بلغ)

 للمحور ال اند " درجة جودة األدا  الماند لوادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة.

(، دد اي  بلغ معام  ال بات للمحور ال الث" أهف المعو ات التد تواجا 0.914"دقد بلغ ) 

(، أما ال بات العا  ألداة البحث 0.944وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة. " )

( وجميعاا  يف  بات مرتیعة مما يدا علح أن االستبانة تتمتع بدرجا عالية م  ال بات 0.949دقد بلغ )

 الد يمك  االعتماد علياا دد التوبيق الميداند للبحث. وبالت
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث  4-8

لتحقيق أهداف البحث وتحلي  البيانات التد تف جمعاا، دقد تف استخدا  العديد م  األساليب 

 Statistical Packageاإلاصائية المناسبة باستخدا  برنامج الحز  اإلاصائية للعلو  االجتماعية 

For Social Sciences ( والتد يرمز لاا افتصارا  بالرمزSPSS وذلق بعد أن تف ترميز ،)

وىدفاا البيانات ىلح الحاسب اآللد، ولتحديد طوا فاليا المقيا  الخماسد )الحدود الدنيا والعليا( 

المقيا  (،  ف تقسيما علح عدد فاليا 4=1-5المستخد  دد محاور البحث، تف اساب المدا )

 = 4/5للحصوا علح طوا الخلية الصحين أي )

( بعد ذلق تف ى ادة هذل القيمة ىلح أ    يمة دد المقيا  )أو بداية المقيا  وهد الوااد 0.80

 الصحين( وذلق لتحديد الحد األعلح لاذل الخلية، وهكذا أصبن طوا الخاليا كما يلد: 

 ة بافتالف المحور المراد  ياسا. يم  )ال اتیق بشدة( نحو ك  عبار 1.79ىلح  1م   -

 يم   )ال اتیق( نحو ك  عبارة بافتالف المحور المراد  ياسا.  2.59ىلح  1.80م   -

 يم   )محايد( نحو ك  عبارة بافتالف المحور المراد  ياسا.  3.39ىلح  2.60م   -

 يم   )اتیق( نحو ك  عبارة بافتالف المحور المراد  ياسا.  4.19ىلح  3.40م   -

 يم   )اتیق بشدة( نحو ك  عبارة بافتالف المحور المراد  ياسا. 5.00ىلح  4.20م   -

 **ولمعالحة بيانات البحث استخد  البااث األساليب اإلاصائية التالية:  

(: للتعرف علح الخصائص frequencies and percentagesالتكرارات والنسب المئوية ) (0

ديد استحاباتاف تحال عبارات المحاور الرئيسية الشخصية والوظيیية ألدراد محتمع البحث، وتح

 التد تتضمناا أداة البحث. 

 (: للتحقق م  صدا االتساا الدافلد ألداة البحث.  personمعام  ارتباط بيرسون ) (3

(: لقيا  مدا  بات أداة البحث، وصالايتاا للتوبيق Alpha Cronbachمعام  ألیاكرونباخ ) (2

 الميداند.   

": وذلق لمعردة مدا ارتیاع أو  Weighted Meanلموزون )المرجن( "المتوسط الحسابد ا (4

انخیاض استحابات أدراد محتمع البحث ع  ك  عبارة م  عبارات متغيرات البحث األساسية، 

 مع العلف بأنا يیيد دد العبارات اسب أعلح متوسط اسابد موزون. 
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اض استحابات أدراد محتمع ": وذلق لمعردة مدا ارتیاع أو انخی meanالمتوسط الحسابد "  (5

البحث ع  المحاور الرئيسية )متوسط متوسوات العبارات(، مع العلف بأنا يیيد دد ترتيب 

 المحاور اسب أعلح متوسط اسابد.  

" للتعرف علح مدا انحراف  Standard Deviationتف استخدا  االنحراف المعياري "  (6

ت متغيرات البحث، ولك  محور م  استحابات میردات محتمع البحث لك  عبارة م  عبارا

المحاور الرئيسة ع  متوسواا الحسابد، ويالاظ أن االنحراف المعياري يو ن التشتر دد 

استحابات میردات محتمع البحث لك  عبارة م  عبارات متغيرات البحث، ىلح جانب المحاور 

 ي  المقيا . ب الرئيسة، دكلما ا تربر  يمتا م  الصیر تركزت االستحابات وانخیض تشتتاا

 نتائج البحث ومناقشتھا :الفصل الخامس

يتناوا هذا الیص  تحلي  نتائج البحث الميدانية، وذلق م  فالا عرض وتحلي  البيانات 

األولية )الخصائص الشخصية والوظيیية ألدراد عينة البحث( وكذلق عرض استحابات أدراد عينة 

ىاصائيا  باستخدا  میاهيف اإلاصا  الوصید وأساليبا البحث علح تساؤالت البحث، ومعالحتاا 

اإلاصائية وصوال  ىلح النتائج وتحليلاا وتیسيرها دد  و  اإلطار النظري للبحث الميدانية المتعلقة 

االستراتيحد لوظيیة المراجعة الدافلية ودورة دد تحسي  جودة أدائاا الماند دد القواع  التوجهب

  السعودية  العا  دد المملكة العربية 

  توصيف عينة البحث في ضوء المتغيرات   5-1

  ا  البااث بحساب التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات البحث وجا ت النتائج كالتالد:  

 المؤھل العلمي:  -2

   (5) جدوا ر ف                         

 العلمد.توزيع أدراد عينة البحث ودقا  لمتغير المؤه               

 العمر التكرار النسبة المئوية

بكالوريو  دد  30 30

 المحاسبة

 ماجستير دد المحاسبة 30 30

 دبلو  عاا دد المحاسبة 20 20

 أفرا 20 20

 المحموع 100 %100
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م  فالا الحدوا السابق الخاص بتوزيع أدراد عينة البحث ودق متغير )المؤه  العلمد( 

( %30وهف الیئة األك ر انتشارا ، يلياف ) 30( م  أدراد عينة البحث ااصلون علح %30يتضن أن )

( م  أدراد عينة البحث %20م  أدراد عينة البحث ااصلون علح ماجستير دد المحاسبة، يلياف )

   ااصلون علح مؤهالت أفرا. %20ااصلون علح دبلو  عاا دد المحاسبة و

 : الوظيفة الحالية -0

   (6) جدوا ر ف                     

 الحالية.توزيع أدراد عينة البحث ودقا  لمتغير الوظيیة 

النسبة 

 المئوية

الوظيیة  التكرار

 الحالية

مراجع  50 %50

 دافلد

عضو  40 %40

 لحنة المراجعة

مرا ب  10 %10

 اسابات

 المحموع 100 %100

عينة البحث ودق متغير )الوظيیة الحالية( م  فالا الحدوا السابق الخاص بتوزيع أدراد 

( م  أدراد عينة البحث وظيیتاف الحالية مراجع دافلد وهف الیئة األك ر %50يتضن أن ما نسبتا )

( م  أدراد عينة البحث وظيیتاف الحالية عضو لحنة المراجعة، وأفيرا  جا  %40انتشارا ، يلياف )

 اسابات دد المرتبة األفيرة ايث يم لون أ   عدد ( م  أدراد عينة البحث وظيیتاف مرا ب 10%)

 : عدد سنوات الخبرة -3

 (9( جدوا ر ف                              

 توزيع أدراد عينة البحث ودقا  لمتغير عدد سنوات الخبرة

النسبة 

 المئوية 

 عدد ادراد األسرة   التكرار 

  سنوات  5أ   م   40  %40 

 01م  ىلح أ    5م   30  %30 

 سنوات    

سنوات دأك ر       10 30  %30 

  

 المحموع  100  %100 
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م  فالا الحدوا السابق الخاص بتوزيع أدراد عينة البحث ودق متغير )عدد سنوات الخبرة( 

سنوات، يلياف  5( م  أدراد عينة البحث سنوات الخبرة لدياف أ   م  %00.40يتضن أن ما نسبتا )

سنوات، وأفيرا   10ىلح أ   م   5( م  أدراد عينة البحث عدد سنوات الخبرة لدياف م  00.30%)

  سنوات دأك ر. 10( م  أدراد عينة البحث عدد سنوات الخبرة لدياف %00.30جا  )

 الشھادات المھنية:   -4

    (8)          جدوا ر ف                      

 عينة البحث ودقا  لمتغير المستوا التعليمدتوزيع أدراد                        

النسبة 

 المئوية 

الشاادات  التكرار 

 المانية 

%- -     ACCA  

%30 30  CPA     

%20 20  ACPA        

 ال يوجد     40 %40

 أفري      10 %10

 المحموع  100 %100

 

ضن )الشاادات المانية( ايث أتيو ن الحدوا السابق توزيع أدراد عينة البحث ودقا  لمتغير 

( وجا  %40أن أغلب أدراد عينة البحث غير ااصلون علح شاادات مانية ايث وصلر نسبتاف )

( م  أدراد عينة البحث ااصلون علح %20اي  جا  ) CPAمناف ااصلون علح شاادة  30%

 . %10وأفيرا   الحاصلون علح شاادات أفرا  ACPAشاادة  

 النتائج المتعلقة بمحاور البحث  5-2

النتائج المتعلقة بالمحور األول: درجة اھمية وحدات المراجعة الداخلية بالنسبة لألجھزة  أوالً: عرض

 الحكومية بالمملكة 

 ( 9جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسوات الحسابية واالنحرادات المعيارية نحو المحور األوا 

 
  

 درجة الموادقة 

 العبارات  

 
ال 

 أتیق

 بشدة 

ال 

 أتیق 

 أتیق  أتیق  محايد 

 بشدة 
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تودر الرؤيا االة م   ك  -  -  20  20  60  4.36  0.710  3 

التحدي لك  العاملي  

دد المنظمة، ومنب قة 

 م  

 التوجهاإلاسا  ب

وتعكس كالمرآة 

غايات المنظمة 

 ورسالتاا 

 1 

 60  20  20  -  -  ٪ 

تتودر جميع  ك  -  -  10  20  70  4.41  0.709  2 

المعلومات 

األدا  تقارير "

 بساولة "

 2  70  20  10  -  -  ٪ 

تعتبر أك ر التغيرات  ك  -  -  15  20  65  4.34  0.792  4 

المستخدمة دد األدا  

المالاظة هد 

م  جاة  المباشرة

 اإلدارة  

 3 
 65  20  15  -  -  ٪ 

أسلوب الر ابة  ك  1  -  15  20  65  4.18  0.892  7 

المستخد  يكتشف 

األفوا  دد 

 ايناا 

 4  65  20  15  -  0.7  ٪ 

. يؤ ر نوع التقنية  ك  4  21  10  20  70  3.63  1.127  8 

 المستخدمة 

المراجعة علح 

  مستويات األدا 

 5  70  20  10  15  2.9  ٪ 

طبيعة البيئة المحيوة  ك  2  -  10  10  80  4.44  0.875  1 

تؤ ر علح نظا  

 الر ابة المستخد  
 6 

 80  10  10  -  1.4  ٪ 

تستخد  نتائج تقارير  ك  -  -  17  26  57  4.16  0.842  6 

األدا  لتووير 

 العم  
 7 

 57  26  17  -  -  ٪ 

تستخد  نتائج تقارير  ك  -  -  22  19  59  4.25  0.760  5 

األدا  لتو يع 

 العقوبات 
 8 

 59  19  22  -  -  ٪ 

يؤ ر مدا تودر  ك  -  -  18  25  57  4.16  0.842  6 

المعلومات 

المستخدمة علح 

الر ابة 

   اإلستراتيحية

 9 
 57  25  18  -  -  ٪ 

  5 

  

  0.760 

  

  4.25 

  

تتسق الرسالة مع  ك  -  -  22  19  59 

 رار تأسيس 

  المؤسسة

 10  59  19  22  -  -  ٪ 
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 5 

  

 0.760 

  

 4.25 

تتناسب صيغة الرسالة  ك  -  -  18  25  57 

مع طبيعة 

وفصوصية 

  المؤسسة

 11  57  25  18  -  -  ٪ 

المتوسط      4.16  

 الحسابد العا  

  

  :يتضن م  فالا الحدوا السابق ما يلد

أن أدراد عينة البحث موادقون علح درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة              

( وهو متوسط يقع دد 5م 4.16الحكومية بالمملكة ايث بلغ المتوسط الحسابد العا  لاذا المحاا )

وهد الیئة التد تشير  ،(4.19ىلح  3.40الیئة )الرابعة( م  المقيا  المتدرج الخماسد والتد تبدأ )

 ىلح درجة موادق علح أداة البحث.  

اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة  أن هناك تحانس ا  دد آرا  عينة البحث  علح درجة

( عبارة، تم لر ىجابات أدراد عينة البحث دد 11الحكومية بالمملكة، ايث اشتم  هذا المحور علح)

درجتي  هما )موادق بشدة، موادق( وتف ترتيب العبارات تنازليا  اسب أعلح متوسوات اسابية لاا 

عبارات بدرجة موادق بشدة ايث تراوار متوسوات  (8كما دد الحدوا السابق، ايث جا ت )

( وهد متوسوات تقع بالیئة الخامسة م  دئات المقيا  4.44ىلح  4.25هذل العبارات ما بي  )

( وهد الیئة التد تشير ىلح درجة  "موادق بشدة" 5ىلح 4.20الخماسد المتدرج  والتد تبدأ ما بي  )

ايث تراوار المتوسوات  ،ات بدرجة )موادق( علح علح أداة البحث، دد اي  جا ت با د العبار

( وهد متوسوات تقع بالیئة الرابعة م  دئات 4.19ىلح  3.59الحسابية لاذل العبارات ما بي  )

( وهد الیئة التد تشير ىلح درجة 4.19ىلح  3.40المقيا  الخماسد المتدرج والتد تبدأ ما بي  )

اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة "موادق" علح أداة البحث وهذا يبي  درجة 

( التد توصلر ىلح محموعة م  النتائج 2011الحكومية بالمملكة وهذا يتیق مع دراسة امزة )

م  األجازة مح  الدراسة لف تنشئ وادات مراجعة دافلية اتح تاريخ  % 43اهماا: أن ما نسبتا 

جازة الحكومية التد أنشأتاا تتمتع بیاعلية دد أدائاا، الدراسة، وان وادات المراجعة الدافلية دد األ

م  ادي د التخرج، ويیتقد الك ير م  المراجعي   المؤسسةم  مراجعد الوادات  % 20وان نسبة 

، وتركز المراجعة الدافلية دد األجازة % 96التأهي  الماند الالز  ألدا  المانة بما نسبتا 

،وعد  وجود استقالا تنظيمد لمديري وادات % 62نسبتا الحكومية علح المراجعة المالية بما 

، وعد  وجود تدريب واوكمة لمراجعد الوادات، مع غياب %19المراجعة الدافلية بما نسبتا 

الوعد ال قادد لدا العاملي  بدور وادات المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية. ويالاظ البااث 

يلة التد تناولر مو وع المراجعة الدافلية دد األجازة ان هذل الدراسة تعد م  الدراسات القل

الحكومية دد المملكة العربية السعودية م  ايث الوا ع الیعلد إلدارات المراجعة الدافلية ومدا 

 داعليتاا، ولف تقد  نموذجا  علميا  لحوكمة أدا  هذل الوادات.  
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صلر ىلح محموعة م  النتائج اهماا: ( التد تو2011كما تتیق النتائج السابقة مع دراسة السالد )

القصور دد الكیا ات البشرية العاملة دد وادات المراجعة الحكومية و عف استقالا وادات 

المراجعة الحكومية وعد  وجود أدلة ىجرا ات عم  دد تلق الوادات، و لة المراجعي  

والحوكمة لاذل المتخصصي  دد أعماا المراجعة الدافلية دد تلق األجازة، و عف التدريب 

الكوادر. وتعتبر هذل الدراسة م  أوائ  الدراسات التد تناولر المراجعة الدافلية دد األجازة 

الحكومية بعد ىصدار  رار محلس الوزرا  بتوبيقاا دد القواع الحكومد، واهتمر بتحلي  الوا ع 

 . العملد لعم  هذل الوادات دد األجازة مح  الدراسة

 

النتائج المتعلقة بالمحور الثاني: درجة جودة األداء المھني لوحدات المراجعة الداخلية  ثانياً: عرض 

 باألجھزة الحكومية بالمملكة 

 ( 10جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسوات الحسابية واالنحرادات المعيارية نحو المحور ال اند. 

 
  

  
 درجة الموادقة 

 العبارات  

 
ال 

 أتیق

 بشدة 

ال 

 أتیق 

 أتیق   أتیق محايد 

 بشدة 

 5  

1.214 

 

3.50 

تتسق صيغة الرسالة مع    15  11  10  20  24 

المعتقدات والقيف 

 االسالمية  

 1  24  20  10  11  15   

 7  

1.162 

 

3.13 

ترتبط الرسالة  ك  14  23  15  28  20 

بااتياجات 

المؤسسات التد 

  المؤسسةتخدماا 

 2  20  28  15  23  14  ٪ 

 10  

1.225 

 

2.84 

تتوادق الرسالة مع  ك  21  40  15  14  10 

المتولبات ال قادية 

واال تصادية 

 للمنشأة 

 3  10  14  15  40  21  ٪ 

 9  

1.076 

 

3.04 

صيغة الرسالة محددة  ك  21  40  15  14  10 

بقدر كاف وتقد  دليال 

ىرشاديا دعاال لتوجيا 

عملية صنع القرار 

واالفتيار م  بي  

استراتيحيات التخويط 

 البديلة 

 4 

 10  14  15  40  21  ٪ 
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 6  

1.169 

 

3.15 

ترتبط صيغة الرسالة  ك  10  25  20  20  25 

بحميع األنشوة 

الرئيسة دد 

 . المؤسسة

 5 
 25  20  20  25  10  ٪ 

 2  

1.261 

 

3.62 

صيغة الرسالة ممكنة  ك  11  16  23  25  25 

التحقيق م  فالا 

ذ استراتيحيات دعالة تنی

 دد 

ادود مستوا موارد 

 المتو ع  المؤسسة

 توادرها 

 6 

 25  25  23  16  11  ٪ 

 3  

1.180 

 

3.60 

صيغة الرسالة وا حة  ك  5  21  23  27  24 

بما يكید لتزويد 

 المؤسسةالمسؤولي  ب

بمحكات لتقويف التقد  

نحو غايات وأهداف 

 . المؤسسة

 7 
 24  27  23  21  5  ٪ 

 1  

1.082 

 

3.63 

تف تحديد الرسالة  ك  8  9  30  27  23 

 بالتشاور مع 

المستیيدي  األساسيي  

 ذاتاا  المؤسسةدد 

ودد المحتمع الذي 

تخدما 

وتحظح 

  بتأييدهف.

 8 

 23  27  30  9  8  ٪ 

 4  

1.027 

 

3.56 

تف اعتماد صيغة رسالة  ك  9  9  37  21  24 

رسميا  المؤسسة

م   ب  القيادات 

 العليا 

 9  24  21  37  9  9  ٪ 

 8  

1.301 

 

3.11 

يراجع المحلس األعلح  ك  22  24  10  22  22 

للحامعة بصیة 

دورية صيغة 

 الرسالة 

 10  22  22  10  24  22  ٪ 

  المتوسط الحسابد العا     3.38 
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  :يتضن م  فالا الحدوا السابق ما يلد

أن أدراد عينة البحث موادقون ىلح اد متوسط علح درجة جودة األدا  الماند لوادات 

المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة، ايث بلغ المتوسط الحسابد العا  لاذا المحور 

 ( وهو متوسط يقع دد الیئة )ال ال ة( م  المقيا  المتدرج الخماسد والتد تبدأ 5م 3.38)

 .  علح أداة البحثاد متوسط  ىلحموادق  وهد الیئة التد تشير ىلح درجة ،(3.39ىلح  2.60)

أن هناك تحانس ا  دد آرا  عينة البحث نحو درجة جودة األدا  الماند لوادات المراجعة 

( عبارات، تم لر ىجابات 10الحكومية بالمملكة، ايث اشتم  هذا المحور علح)الدافلية باألجازة 

محايد( وتف ترتيب العبارات تنازليا  اسب أعلح  ،أدراد عينة البحث دد درجتي  هما )اتیق بشدة

( عبارات بدرجة موادق ايث 5متوسوات اسابية لاا كما دد الحدوا السابق، ايث جا ت )

( وهد متوسوات تقع بالیئة الرابعة م  3.46ىلح  79.2العبارات ما بي  )تراوار متوسوات هذل 

( وهد الیئة التد تشير ىلح درجة 4.19ىلح3.40دئات المقيا  الخماسد المتدرج  والتد تبدأ ما بي  )

" موادق ىلد اد كبير " علح أداة البحث، دد اي  جا ت با د العبارات بدرجة )محايد( علح درجة 

الماند لوادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة، ايث تراوار جودة األدا  

( وهد متوسوات تقع بالیئة ال ال ة م  2.84ىلح  3.15المتوسوات الحسابية لاذل العبارات ما بي  )

 دئات المقيا  الخماسد المتدرج والتد تبدأ ما بي  

محايد " علح أداة البحث، يتضن م  فالا ( وهد الیئة التد تشير ىلح درجة " 3.39ىلح  2.60)

الحدوا السابق أن أدراد عينة البحث موادقون ىلح محايد علح درجة جودة األدا  الماند لوادات 

(: والتد 2011المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة، وهذا ما يتیق مع دراسة عتش )

یة المراجعة الدافلية كوظيیة مضيیة للقيمة دعالية وظي اهما أنتوصلر ىلح محموعة م  النتائج 

 ع،المشروتتحدد دد  الث عوام : العال ة بي  دريق المراجعة ومدا مساهمتا دد تقييف مخاطر 

وا تناع اإلدارة والمتعاملي  مع دريق المراجعة بدورها دد فلق القيمة.  كذلق وجود ارتباط  وي 

   ا  بوجود ىدارة المخاطربي  دعالية المراجعة الدافلية ومستوا االلتز

أھم المعوقات التى تواجه وحدات المراجعة الداخلية باألجھزة  :عرض النتائج المتعلقة بالمحور الثالث :ثالثا 

 الحكومية بالمملكة

 (11جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسوات الحسابية واالنحرادات المعيارية نحو المحور ال الث.
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 الحدوا السابق التالد: يتضن م 

ان أدراد العينة يوادقون علح المعو ات التح تواجه المراجعة الدافلية باالجازة الحكومية -أ

بالمملكة دح  و  االنحراف المعيارا والمتوسط الحسابح والترتيب المقرر لكادة االجابات   

 بحث.  (، وهد الیئة التد تشير ىلح درجة موادق علح أداة ال4.19ىلح  3.40)

ث اي دح أرا  عينة البحث ع  كادة النقاط المتعلقة بتلق المعو ات أن هناك تحانس -ب

( وهد متوسوات تقع بالیئة الخامسة 4.36ىلح  4.21تراوار متوسوات هذل العبارات ما بي  )

د الیئة التد تشير ىلح درجة ( وه5حىل 4.20) ما بي م  دئات المقيا  الخماسد المتدرج والتد تبدأ 

و نح)اتیق(  العبارات بدرجةجا ت با ح علح أداة البحث، دد اي  " موادق ىلد اد كبير جدا " 

ت االمراجع الدافلح باالجازة الحكومية بالمملكة ايث تراوح ت المتوسوتواج  التح ف المعوا أه

 الخما  م  دئات المقيا الرابعة ( وهد متوسوات تقع بالیئة 4.17ىا ا  3.85)ابية  ما بي  الحس

 علح"  اتیق بشدة "  ( وهد الیئة التد تشير ىلح درجة4.19ىلح  3.40) والتح تبدا ما بي درج المت

 (، وهد الیئة التد تشير ىلح درجة موادق علح أداة البحث.  4.19ىلح  3.40)أداة البحث 
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 النتائج والتوصيات :الفصل السادس

 النتائج  6-1

 النتائج المتعلقة بالبيانات األولية  6-1-1

 : ، ايث اظار البحث ما يلداألولية( )البياناتالنتائج المتعلقة بوصف میردات عينة البحث 

الیئة  المحاسبة وهف( م  أدراد عينة البحث ااصلون علح بكالوريو  دد %30اتضن أن ) -0

 ،علح ماجستير دد المحاسبة( م  أدراد عينة البحث ااصلون %30يلياف )األك ر انتشارا ، 

ااصلون  %20المحاسبة و( م  أدراد عينة البحث ااصلون علح دبلو  عاا دد %20يلياف )

 علح مؤهالت أفرا 

 ( م  أدراد عينة البحث وظيیتاف الحالية مراجع دافلد وهف %50اتضن أن ما نسبتا ) -3

 ،ف الحالية عضو لحنة المراجعة( م  أدراد عينة البحث وظيیتا%40يلياف )الیئة األك ر انتشارا ،  -2

( م  أدراد عينة البحث وظيیتاف مرا ب اسابات دد المرتبة األفيرة ايث %10وأفيرا  جا  )

 يم لون أ   عدد 

 ،سنوات 5( م  أدراد عينة البحث سنوات الخبرة لدياف أ   م  %00.40اتضن أن ما نسبتا ) -4

 10ىلح أ   م    5خبرة لدياف  م  ( م  أدراد عينة البحث عدد سنوات ال%00.30يلياف  )

سنوات  10( م  أدراد عينة البحث عدد سنوات الخبرة لدياف %00.30وأفيرا  جا  ) ،سنوات  

 دأك ر       

أتضن أن نسبة كبيرة م  أدراد عينة البحث غير ااصلون علح شاادة مانية ايث وصلر  -5

( م  أدراد %20اي  جا  )   CPAمناف ااصلون علح شاادة  %30( وجا  %40نسبتاف )

  %10وأفيرا   الحاصلون علح شاادات أفرا   ACPAعينة البحث ااصلون علح شاادة

 النتائج المتعلقة بمحاور البحث 1-6 – 2 

اتضن أن أدراد عينة البحث موادقون علح درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة  -0

( وهو 5م 4.16ط الحسابد العا  لاذا المحاا )لألجازة الحكومية بالمملكة، ايث بلغ المتوس

وهد  ،(4.19ىلح  3.40متوسط يقع دد الیئة )الرابعة( م  المقيا  المتدرج الخماسد والتد تبدأ )

 الیئة التد تشير ىلح درجة موادق علح أداة البحث.  

ا  دد آرا  عينة البحث علح درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة أن هناك تحانس -3

 لألجازة الحكومية بالمملكة 

اتضن أن أدراد عينة البحث موادقون ىلح اد متوسط علح درجة جودة األدا  الماند لوادات  -2

 المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة،
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( وهو متوسط يقع دد الیئة )ال ال ة( 5م 3.38ايث بلغ المتوسط الحسابد العا  لاذا المحور ) 

(، وهد الیئة التد تشير ىلح درجة 3.39ىلح  2.60م  المقيا  المتدرج الخماسد والتد تبدأ )

 اد متوسط علح أداة البحث.   ىلحموادق 

األدا  الماند لوادات المراجعة  أن هناك تحانس ا  دد آرا  عينة البحث نحو درجة جودة -4

 الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة 

قون علح أهف المعو ات الر ي تواجا وادات المراجعة اتضن أن أدراد عينة البحث مواد -5

( 5م 4.12ور )الدافلية ب األجازة الحكومية بالمملكة، ايث بلغ المتوسط الحسابد العا  لاذا المح

(، 4.19ىلح  3.40د تبدأ )ج الخماسد والتدرة )الرابعة( م  المقيا  المتيقع دد الیئوهو متوسط 

 وهد الیئة التد تشير ىلح درجة موادق علح أداة البحث.  

ة الدافلية ا دح آرا  عي  ة البحث أهف المعو ات التد تواجا وادات المراجعتحانس أن هناك -6

 باألجازة الحكومية بالمملكة. 

 التوصيات  6-2

 دد  و  النتائج السابقة يوصد البااث بما يلد:  

  رورة العم  علح تر ية التوجة اإلستراتيحد داف  وادة المراجعة الدافلية.  -0

 يحب و ع  وابط و واني  للتعام  بي  العاملي ، وفلق روح المنادسة والتیاهف.    -3

 حاهات  البد م  تیعي  دور االتصاا داف  وادة المراجعة الدافلية بحميع االت -2

 تیعي  التوجه رورة تواجد المعلومات والد ة والو وح والمو وعية م  أج   -4

 االستراتيحد 

 رورة نشر الوعد بأهمية التوجة اإلستراتيحد لدا العاملي  والتحاوب معا واالنضباط  -5

   .له

العم  علح تووير وتنیيذ التوجة اإلستراتيحد بما يتال   مع ظروف العم  مما يؤدي ىلح  -6

  الدافلية.توور وتقد  األدا  دد وادات المراجعة 

 المراجع 

 المراجع العربية: 

 ،دار ال قادة :)القاهرة ،االتحاهات الحدي ة دد مراجعة الحسابات ،ابراهيف رشوان احازي -0

1997)  ، 

 ،والعشري التاهي  العلمد للمراجع الدافلد دد القرن الحادي  ،ع مان شاهي ابراهيف  -3

 . (1994،المؤتمر العلمد ال الث ،الحمعية العلمية للمحاسبة والنظف والمراجعة :)االسكندرية
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   ( 1984،الدار الحامعية :)االسكندرية ،مراجعة الحسابات ،اامد نور -2

"أ ر التخويط االستراتيحد القومح الشام  علح التنمية  ،شرف ع مان اس  ،اامد -4

المحلة االلكترونية  ، " 3109  الح  3115دراسة توبيقية دد الیترة م   –اال تصادية دد السودان 

 . 5ص  ، 3131،شاريناير ،العدد العشرون ،الشاملة متعددة التخصصات

(، تقييف مدا داعلية وادات المراجعة الدافلية بالمملكة العربية 2011ب  امزة، وليد ) -5

السعودية: دراسة توبيقية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملق سعود، الرياض، المملكة 

 العربية السعودية. 

)تقييف وا ع الر ابة الدافلية دد المؤسسات الخدمية :3111. )اسماعي  اامدأبو عياش،  -6

 وجاة نظر ىدارتاا. جامعة القد ، دلسوي . )رسالة ماجستير غير منشورة(.  الیلسوينية م

 )تقييف دعالية وظيیة التد يق الدافلد دد الحامعات اإلردنية الرسمية.:3112الیرجات، أ. ) -9

 جامعة عمان األهلية، األردن. )رسالة ماجستير غير منشورة(

التیكير ( "3113)جبة، / طارا رشدي بكر، د/ مصوید محمود أبو المرسد، د -8

 3113اإلسكندرية، الحامعية  توبيقد، الدار "، مناجاالستراتيحد واإلدارة اإلستراتيحية

(، معو ات عم  وادات المراجعة الدافلية واآلليات 3119العیيید، عبير محمد دتحد ) -2

وينية بقواع سالمقتراة لزيادة داعليتاا: دراسة تحليلية توبيقية علح مؤسسات السلوة الوطنية الیل

 غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الحامعة اإلسالمية، غزة، دلسوي  

   .  3118، ند. :دمشق) ،التد يق الدافلد ،القا د اسي  وآفرون -01

 (.  2010ب.نديسمبر  :( الخرطو ،مراجعة الحسابات ،جعیر ع مان الشريف -00

تقييف دعالية نظا  الر ابة " دور ر المراجعة اإلستراتيحية دد ،اس  فعبد المنع ،اسي  -03

 –مكاتب المراجعة الخارجية  علحميدانية  دراسة)لسودان دافلية دد الوادات اإل تصادية باال

 رسالة دكتورال  ، "الخرطو

   (1999دار وائ  للنشر  :)عمان ،علف تد يق الحسابات النااية النظري ،هللافالد امي  عبد  -02

(،"أ ر ادارة المعردة دح اعادة عمليات منظمة 3118عادا عبادا وآفرون) ،البغدادا -04

 جامعة البصرة. ،( كلية االدارة وال تصاد30العدد) ،(5محلد) ،االعماا"، محلة العلو  اال تصادية

 .االردن ،دار ال قادة للنشر والتوزيع ،االدرة االستراتيحية ،(3114نعمة عبا  ) ،الخیاجح -05

(، تحلي  العوام  الايكلية والمانية لوادات 2011سلوان القباند )السالد، محمد ب   -06

المراجعة الدافلية دد المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، محلة الیكر المحاسبد، محلد 

 . 36-1، ص 1، عدد 15

المعا يدي، عادا طالب، تقانات المعلومات وتوبيقاتاا، دار الكتب للوباعة والنشر، جامعة  -09

 .3115الموص ، 
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 –ىطار مقترح لحوكمة أدا  الر ابة المالية (، "2005السيد، عال  الدي  فلي  ىبراهيف ) -08

دراسة تحليلية وتوبيقية علح وزارة التربيـة والتعليف العالد والمديريات التابعة لاا دد  واع غزة"، 

 رسالة ماجستير غير منشورة، الحامعة اإلسالمية، غزة، دلسوي  

مقترح لتقويف أدا  محركات األزمات المالية  ىطار"  ،(3102محمود محمد علح ) ،عامر -02

 جامعة المنودية. ،كلية التحارة ،رسالةدكتورال ،العالمية علح جودة أدا  مرا بح الحسابات"

)االسكندريا مؤسسة شباب  ،الر ابة ومراجعة الحسابات ،اامد نور ،عبد الیتاح الصح  -31

 (. 2002،رالحامعية للوباعة والنش

الر ابة والمراجعة الدافلية  ،شحاتا السيد ،محمد السيد سرايا ،عبد الیتاح محمد الصح  -30

   (2006الحامعية  رالدا :االسكندرية) ،الحدي ة

(، ىطار مقترح لتیعي  دور المراجعة الدافلية دد ىدارة 2011عتش، عبدل أامد عبدل ) -33

المخاطر دد بيئة األعماا المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية تحارة، جامعة طنوا، 

 جماورية مصر العربية. 

 ،جامعة السودان المیتواة ردا :الخرطو ) ،(1المراجعة ) ،عصا  الدي  محمد متولد -32

 . 33ص  (3112

مقترح لمعايير المراجعة الدافلية دد ظ  توور  ىطار ،هللاامد عبد  محمد الرملد -34

 ،طجامعة اسيو ،كلية التحارة سوهاج ،محلة البحوث التحارية المعاصرة ،تكنولوجيا المعلومات

   .1994ديسمبر  ،العدد ال اند –المحلد ال ام  

ة لدافلية وردع الكیايدراسة وسائ  تحقيق الر ابة ا ،المرا بة الدافلية ،محمد السيد الحزار -35

  (.  1965القاهرل: موبعة لحنة البيان العربد ) ،االنتاجية

التعا د الخارجد بالمراجعة الدافلية او االتحاهات الحدي ة  ،محمد اس  عبد الحلي  صبحد -36

 ،الواالعدد ا ،جامعة الز ازيق ،كلية التحارة ،محلة البحوث التحارية ،دراسة تحليلية ،دد المراجعة

 المحلد ال اند والعشرون.   ، 2000يناير 

   (1989، نبناا: د.) ،اصوا المراجعة ،محمد سعيد الشناوي -39

 ،وااالالمؤتمر العربد  ،المراجعة الدافلية دد المصارف السودانية ،محمد درح عبد الحليف -38

 . 268ص ، 2005سبتمبر  ةالقاهر

المحلة العلمية لال تصاد  ،اتحاهات التوور دد المراجعة الدافلية ،محمد محمود فيري -32

   .1981 ،كلية التحارة جامعة عي  شمس ،والتحارة

 ،دار الیكر العربد :)القاهرة ،درو  وبحوث دد المراجعة ،محمد محمود فيري يوسف -21

0286.)   

  ( 1978الناضة،  ردا :القاهرة) ،دراسات وبحوث دد المراجعة ،هللامحمود شو د عوا  -20
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العال ة بي  أساليب المعردة ورأ  الماا الیكرا  (،"3115)امي ، فالد امد  ،ميرفان -23

 المستنصرية. ةدكتورال، جامعرسالة  ،وتأ يرها دح التوجه االستراتيحح"

   (201، التعليف الحامعد ردا ،د. ) ،ليةاصوا المراجعة الداف ،وجدي اامد احازي -22

 .0282الیكر العربد / مصر  رالمراجعة، دادد مستحدات  تدراسا ،محمديوسف، فيري  -24
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 خطوات تعليم مهارة إنتاج خريطة رقمية باستخدام تقنية نظم المعلومات 

 ( لطالبات التعليم الثانويGIS) الجغرافية

Steps Teaching the Skill of Producing a Digital Map Using (GIS) Technology for 

Secondary School Students 

 

 أ.د. إيمان سالم أحمد بارعيده

 ، المملكة العربية السعوديةكلية التربية بجامعة جدة ،هج وطرق تدريس الجغرافياذ المناأستا

ESBARIEDH@UJ.EDU.SA 
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 في المناهج وطرق تدريس الجغرافيا، المملكة العربية السعوديةماجستير 

haneen645@gmail.com 

 

 لخصالم 

( GISهدف البحث إلى توضيييييو ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة ر مية باسييييتيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية 

يري ة لل يالبيال التعليا النيا وو، و يد ا تميد المن ج الوويييييي ي، ولتح يد ذليا تا إ داد  اتمة بالم ارال ال  مة   تاي ا

(، ودليل إرشييييادو لتوضيييييو ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة GISالر مية باسييييتيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية  

، وتا  رض ال اتمة والدليل  لى مجمو ة من المتيصصين في  (GIS)ر مية باسيتيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية 

ألتي  مواف ت ا  لى وييييييحية  اتمة الم ارال  (GIS)وميال الجغرافيية مجيا  المنياهج وطرق التيدريس ومجيا   وا المعل

، وأووييييييا %89وت وال إ تياي تري ية ر ميية باسييييييتيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية ، وبلغا  سييييييبة مواف ت ا 

نا وو، لتضمين م ارال إ تاي اليري ة الر مية في محتوى  كتاب الجغرافيا   وان م ررال( بالتعليا االباحنتان بضرورة 

 وتدريب ال البال  لى م ارة إ تاي اليري ة الر مية من أجل مسايرة مت لبال العصر الحالي.

 (.GISم ارة، تري ة ر مية،  وا المعلومال الجغرافية   الكلمات المفتاحية:
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Steps Teaching the Skill of Producing a Digital Map Using (GIS) Technology for 

Secondary School Students 

 

Abstract 

The research aims to Steps to clarify teach the skill of producing a digital map using 

geographic information systems (GIS) technology for secondary school students. To 

achieve this goal, a descriptive method was used and a list of skills needed to produce a 

digital map using (GIS) technology was prepared besides a guide for teaching the skill of 

producing a digital map using (GIS) technology. The list and the guide were presented to a 

group of specialists in the field of Curricula, teaching methods, and (GIS) to get their 

approval on the validity of the list of skills and the steps for producing a digital map using 

(GIS) technology. They approved them by 98%, and the two researchers have 

recommended that the skills of digital map production should be included in the content of 

the geography book (Credit System) in secondary education, and students should be trained 

on the skill of producing digital maps in order to keep pace with the requirements of the 

current era.  

 

Keywords: Skill, Digital Map, Geographic Information Systems (GIS. 

 

 

 المقدمة 

ش د العالا ثورة المعلومال والت نيال، إذ تا ابتكار أو  حاسب آلي إلكترو ي بواس ة شركة  أو بي أن( األمريكية في 

ن ه ه يدين  ن االسيييت ادة م، وكان ه ا التاريخ بداية ا   ق ثورة  لمية وت نية هاتلة، ولا يكن الجغرافيون ببع2891 ان 

 (.1122األج زة والت نية الجديدة  داوود، 

ل ا اهتا الجغرافيون في البحث  ن اسييييتراتيجيال وبرامج وأسيييياليب تتناسييييب مي ثورة الت نيال الجغرافية، منل ت نية 

التصيييوير الجوو، (، وR.S(، واالسيييتريييعار  ن بعد  GIS(، و وا المعلومال الجغرافية  GPSتحديد الموا ي العالمي  

 (.1112لما ل ا من أهمية في جمي ومعالجة المعلومال والبيا ال وتحديد المرك ل وحل ا   بد الرحمن، 

وتعتبـييييييير ت نية  وا المعلومال الجغرافية من أها ت بي ال ت نيال المعلومال واالتصيياالل، حيث ت ون  لى اسييتيدان 

التحليل الواسييي للمعلومال المرتب ة بالمكان، وتتميـييييييييز بسييير ة العمل برمجيال  وية وبيا ال مكا ية، والرسييا ايلي، و

 (،1129ود ته، واتياذ ال رار، والتنبؤ بالمست بل، ويس ل دمج ا مي الت نيال األترى  الجبورو، 

http://www.ajrsp.com/
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فر وومن ت بي ال  وا المعلومال الجغرافية إ تاي اليراتط الر مية وهي تراتط متصييييييلة ب وا د بيا ال  ابلة لتحديث وت  

 (.1122سعال تيزينية ضيمة وآمنة للبيا ال ود ة تنويا وتحليل ه ه البيا ال وسر ة استرجا  ا  ند ال لب  السيد، 

ويعيد ال يدف الرتيسييييييي من ا تاي اليراتط الر مية هو اسييييييتيدان األج زة الحدينة   داد  سييييييخ ر مية من بيا ال تا 

وية او بيا ال تا  ياس ا  لى ال بيعة ثا تيزين ا  ي بيئة ر مية الحصو   ليه من تراتط م بو ة أو مرتيال أو وور ج

 (.1121،  داوودوإ داد اليراتط الر مية 

وألهميية ت نيية  وا المعلوميال الجغرافيية في تسيييييي ييل وت وير  مليية التعليا وتنميية م يارة إ تياي اليري ية الر مية، 

وكوملينوفكس، ومييالينيييا  ،(، ومييا ييياPitts,2005اهتمييا ب ييا كنيـيييييييييييير من الييدراسيييييييال، ف ييد أكييدل دراسييييييية بيتس  

 Manic,Komlenovics&Malinic,2013  لى دورها في تنمية م ارة إ تاي اليري ة ب ري ة 1129( و رييييييرو )

 ر مية.

 

 مشكلة البحث

وجي، ل( من الت نيال الجغرافية الحدينة والمسايرة للت دن العلمـييي والتكنوGISتعتبـيير ت نية  وا المعلومال الجغرافية  

حيث إن ل ا دوراً م ماً في اتتصييييار  من توفير المعلومال المكا ية وتحسييييين د ت ا، ك لا  درت ا  لى دمج كا هاتل من 

المعلومال أو البيا ال المكا ية وغير المكا ية في  وان واحد، والتـيييييييي تعالج بسيير ة كبيرة فتوفر الج د والو ا والتكل ة 

 (.1129 و رض اليراتط بصورة ر مية  وديي،

(، وما يا 1122( والح اب Artvinli,2010(، وأرت ينلي  ALAdag,2010و د أشيييييارل  تاتج دراسييييية األداي  

 (، 1129(، و ررو 1122(، ووالو ووابر  1129(، وبار يده  Manicetal,2013وآترون 

ينغ ما أشييارل  تاتج دراسيية سييإلى فا لية ت نية  وا المعلومال الجغرافية في تنمية م ارال اليري ة لدى المتعلمين، ك

( إلى أن هنيا  اتجياهياً إيجابياً من المتعلمين  حو 1122(، والتوبيال  Singh and VanBergen,2013وفيان بيرغن  

 ت نية  وا المعلومال الجغرافية.

 

ال موا    اً من ذلا ظ رل الحاجة لتوضييييييو ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة ر مية باسيييييتيدان ت نية  وا المعلو

 ( ل البال التعليا النا وو.GISالجغرافية 

 

 أسئلة البحث

 (؟GIS. ما الم ارال ال  مة   تاي تري ة ر مية باستيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية  2س     

يا ( ل البال التعلGIS. ميا ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة ر مية باسييييييتيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية  1س    

 النا وو؟
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 أهداف البحث 

 ي دف البحث الحالي إلى:

( ل البال الصيييييي  األو  GIS. تحديد الم ارال ال  مة   تاي اليري ة باسييييييتيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية  2   

 النا وو.

ل البال التعليا  (GIS. تحيدييد ت وال تعليا م يارة إ تياي تري ية ر ميية بياسييييييتييدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية  1

 النا وو.

 أهمية البحث  

 تتضو أهمية البحث في التالي:

 مسايرة التوج ال العالمية التربوية الحدينة التـي تؤكد  لى ضرورة استيدان الت نيال الجغرافية الحدينة في التعليا.  .2

نية  وا المعلومال الجغرافية مسيييييياهمية هي ا البحيث في جي ب ا تباه ال البال و يادة دافعيت ا للتعلا  ند اسييييييتيدان ت  .1

GIS).) 

 تو ية المتعلمين ب واتد استيدان الت نية في التعليا والحياة اليومية مما يسا دها  لى تحسين جودة التعلا. .2

توجيه أ وار المسييييؤولين في مراكز التدريب  تاحة ال رويييية لتدريب المعلمال  لى اسيييييتيدان ت نية  وا المعلومال  .2

 التعليا. ( في GISالجغرافية  

 

 مصطلحات البحث

 (: Skillمهارة )

( بأ  ا " األداء ال و ي ون به ال رد في سيييييي ولة ود ة، سييييييواء كان ه ا األداء جسييييييميا أن 1112 رف ا فليه والزكي  

 (.122  ليا" ص

 :(Digital Map)الخريطة الرقمية 

ظواهر جغرافية طبيعية وبررية وذلا ( بأ  ا "تمنيل لما يوجد  لى س و األرض من 1122 رف ا اليولي والنرار  

باسيييتيدان مجمو ة من النوا ايلية والبرامج اليرات ية المتيصيييصييية التي تسيييا د في إدتا  البيا ال المكا ية والبيا ال 

الووييي ة والبيا ال الكمية الياويية بتلا الوواهر ومعالجت ا وتحليل ا وح و ا وتيزين ا واسييترجا  ا بواسيي ة الحاسييب 

 (.2ايلي"  ص
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 (:  Geographical Information Systemsنظم المعلومات الجغرافية )  

( بيأ  ا"  مط ت بي ي لتكنولوجيا الحاسييييييب ايلي والتي ت تا بظ جا  وظات  تاويييييية في مجا  2889 رف يا  زيز  

 (.29 زة" صمعالجة وتحليل المعلومال بما يت د مي ال دف الت بي ي ل ا معتمدة  لى ك اءة بررية والكترو ية متمي

 أدبيات البحث

 النظري اإلطار-أوالً 

 :GISنشأة تقنية نظم المعلومات الجغرافية  (1

يعيد  ويان المعلوميال الجغرافي الكنيدو أو  ظ ور لنوا المعلوميال الجغرافيية، حيث  اما الحكومة الكندية في  ان  

اء ال ياسال وحساب المساحال، وفي  ان بتحويل تراتط الموارد األرضية من الصورة الور ية إلى الر مية  جر 2822

 اما جامعة هارفارد بظ ريييييياء معمل الرسييييييا والتحليل بالكمبيوتر، ب دف ت وير  وا المعلومال الجغرافية ال و  2821

تا إ تاي أو  تري ة جيولوجية ر مية بواس ة المساحة الجيولوجية البري ا ية،  2822ييدن  دد من الت بي ال، وفي  ان 

 (.1122الو ا بدأل العديد من الج ال باالست ادة من ه ه الت نية الجديدة في إ تاي اليراتط الر مية داوود، ومن  ذلا 

 :GIS( مفهوم تقنية نظم المعلومات الجغرافية 2

( بأ  ا "  وا ر مية لتحليل Tomlinson,1988تعددل تعري ال  وا المعلومال الجغرافية حيث  رف ا توملنسييون   

 ا ال، ويرتبط ب ا  وا  دتا  البيا ال و رض مستيرجال الت بي ال"،وتناو  البي

(  رف ا بأ  ا "مجمو ة من العتاد والبرمجيال واألشياص والبيا ال المرتب ة بالمو ي والتي تعمل 1122أما بريير  

بييأ  ييا "  وا ( 1122 معيا بتكيامييل لتجميي وتيزين ومعييالجية و رض المعلومييال المرتب يية بييالمو ي"، و رف ييا الييدليمي 

يعتمد أسييياسيييا  لى اسيييتيدان الحاسيييب في تجميي ومعالجة و رض وتحليل البيا ال المرتب ة بموا ي جغرافية السيييتنتاي 

( بأ  ا:  وان حاسيييييوبي اللت اط (Chang,2019معلومال ذال اهمية كبيرة في اتياذ  رارال  ياسيييييية"، و رف ا تريييييا غ

 رافية المكا ية.وتيزين واستع ن وتحليل و رض البيا ال الجغ

 ( العالقة بين نظم المعلومات الجغرافية وعلم الخرائط:3

يعييد  لا اليراتط من أها فروع  لا  وا المعلومييال الجغرافييية واليي و ي تا بيياليري يية من حيييث المحتوى والتمنيييل 

تيار م ياس الرسييييييا وا  تاي، والتي تريييييكل دوراً م ما في إ جا   وا المعلومال الجغرافية من ت   معالجة  ضيييييية ات

المناسيييب وطرق رسيييمة وإتراجه، واتتيار ورسيييا الرمو  التي تسيييتند  لى أسيييس  لا اليراتط، وت تا ب وا د ا تراي 

 (.1122 ال ني  برير،
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 ( أنواع الخرائط الرقمية:4 

   بيأ  يا:  بارة  ن كتب الكترو ية تحتوو  لى1112األطيالس الر ميية  رف يا  بيد المنعا و بيد البياسييييييط ) 

 تراتط وبيا ال ترير إلى موا ي وجود الواهرال.

  ،اليراتط  لى محركييال البحييث منييل:  و ييل األرض، ووييييييور األرض، وتراتط ييياهو، وتراتط أمييا ون

 (.1121والكرة األرضية الر مية  الر را ي، 

 

 (:GISمهارات إنتاج خريطة باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية ) (5

 تاي اليري ة باسييتيدان  وا المعلومال الجغرافية في  دة م ارال، ف د حددها الزيدو حدد المتيصييصييون م ارال إ

 ( م ارال، هي: إدراي تري ة األساس، إ راء  ا دة بيا ال، إ راء ال ب ال، طبا ة اليري ة.2( في  1112 

د  وان ا حداثيال، إ راء ( م ارال، هي: بناء  ا دة البيا ال، إ راء جدو  وتحدي2( ف د حددها في  1122أما بريير  

 ال ب ال، الرسا، ترميـز البيا ال االسمية والكمية، طبا ة اليري ة. 

( م ارال، هي: ا رجاع الجغرافي، إ رييييياء ال ب ال الر مية، الرسيييييا، إ رييييياء  ا دة 9( في  1121وحددها داوود  

 بيا ال غير مكا ية، ا تراي الن اتي لليري ة الر مية.

 ( فحددها في ث ث ت وال هي: البيا ال المكا ية، البيا ال الوو ية،  ناور اليري ة.  1122أما ال يب  

 السابقة الدراسات-ثانيا 

( دراسييييية هدفا التعرف  لى درجة امت   معلمي الجغرافيا لك ايال ت نية  وا المعلومال 1129أجرى الجبورو  

العراق، واسيييتيدن الباحث المن ج الووييي ي المسيييحي، وأ د ( وممارسيييت ا ل ا في المدارس النا وية في GISالجغرافية  

( معلماً ومعلمة، وأظ رل النتاتج أن درجة ممارسيييييية معلمي الجغرافيا في 289اسييييييتبا ة، وطب ا  لى  ينة مكو ة من  

 المرحلة النا وية لك ايال ت نية  وا المعلومال الجغرافية بركل  ان كا ا ممارسة مني ضة.

ن بدراسيية هدفا  إلى معرفة أثر اسيييتيدان  وا المعلومال الجغرافية في تعليا الجغرافيا في (  ا1129أما  رييرو   

تنميية الم ياهيا الم يارال الكيارتوجرافيية وال يدرة  لى اتيياذ ال رار ليدى ط ب  سييييييا الجغرافييا بكلية ايداب بمصيييييير، 

تياذ ال رار، طبد  لى  ينة مكو ه من واسييييييتيدن المن ج شييييييبه تجريبي، وأ د اتتبار م اهيا وب ا ة م حوة وم ياس ا

( طالب، وأظ رل النتاتج أن استيدان 21( طالب ومجمو ه ضاب ة  21( طالب تا ت سييم ا الى مجمو ة تجريبية  91 

  وا المعلومال الجغرافية كان ل ا تأثير في  تنمية الم اهيا والم ارال واتياذ ال رار لدى ال  ب.

إلى معرفة م اهيا  وا المعلومال الجغرافية التي يكتسييب ا ط ب  سييا الجغرافية  ( دراسيية هدفا1129وأ د  بده  

من دراسيت ا م رر الجغرافية بالعراق، واسيتيدن الباحنتان المن ج الوو ي، وأ دل اتتبار تحصيلي تا ت بي ه  لى  ينة 

( 9جغرافية المكتسييييييبة لدى ال  ب  ( طالباً وطالبة، وأظ رل النتاتج أن  دد م اهيا  وا المعلومال ال229مكو ية من  

 ( م  ون. 21م اهيا جغرافية بينما بلغ  دد الم اهيا الغير مكتسبة  
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( إلى معرفة رأو المعلمين في اسييييتيدان ت نية  وا المعلومال Degirmenci,2018وهدفا دراسيييية ديجرمنسييييي   

الوويييي ي، وأ د أداة الم ابلة، وطب ا  لى  ( في تدريسيييي ا الجغرافيا في تركيا، اسييييتيدن الباحث المن جGISالجغرافية  

في دروس  %211( معلماً، وأظ رل النتاتج ضيرورة استيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية بنسبة 29 ينة مكو ة من 

 الجغرافيا.

( ف ياميا بيدراسيييييية هيدفيا إلى معرفية فيا ليية وحيدة م ترحية تعليميية وفد ت نيية  وا المعلومال 1128أميا اليد ييل  

 لى التحصييييييييل وتنميية بع  م يارال الت كير الجغرافي بمكية، واسييييييتييدميا البياحنة المن ج شييييييبة  (GIS)افييةالجغر

( طالبة تا 21التجريبـيييييي، وأ دل اتتبار تحصيلي واتتبار م ارال الت كيـييييير الجغرافي، وطب ا  لى  ينة مكو ة من  

( بين 1012ل داللة إحصييياتية  ند مسيييتوى  ت سييييا إلى مجمو تين تجريبية وضييياب ة، وأظ رل النتاتج وجود فروق ذا

متوس ي درجال ال البال المجمو تين التجريبية والضاب ة في االتتبار التحصيلي وم ارال الت كيـيير الجغرافي لصالو 

 المجمو ة التجريبية.

 

رافية غ( التعرف  لى فا لية بر امج تعليمي  اتا  لى ت بي ال  وا المعلومال الج1111وهدفا دراسيية أ  سييعود  

التييارييييية في تنمييية م ييارال البحييث والتييييل الجغرافي التييارييي في م رر التيياريخ لييدى طييالبييال المرحليية النييا وييية في 

 بي  ا تا ت الم حوة،المملكة العربية السييييعودية، وتا اسييييتيدان المن ج شييييبة التجريبي، وأ د ل اتتبار الموا   وب ا ة 

ل النتيياتج فييا لييية البر ييامج في تنمييية م ييارال البحييث والتييييل الجغرافي ( طييالبيية، وأظ ر11 لى  ينيية مكو ييه من  

 والتارييي لدى ال البال. 

( هدفا التعرف  لى درجة اسيييييتيدان تكنولوجيا التعليا في بر امج  وا المعلومال 1111أما دراسييييية الرضييييياو ة  

مدارس لواء  ا ور بمصييير، وتا اسيييتيدان ( من  بل معلمي الجغرافيا في تدريس اليراتط الجغرافية في GISالجغرافية  

( معلا ومعلمة، وأظ رل النتاتج أن درجة اسييتيدان 211المن ج الووي ي، وأ د اسييتبا ة تا ت بي  ا  لى  ينة مكو ة من  

 معلمي الجغرافيا لتكنولوجيا التعليا وبرامج  وا المعلومال الجغرافية في تدريس الجغرافيا بدرجة متوس ة.

 منهج البحث 

تا اسييتيدان المن ج الوويي ي، وه ا المن ج يعتمد  لى دراسيية الوا ي، أو الواهرة كما توجد في الوا ي، وي تا بوويي  ا     

 وو اً د ي اً، ويعبر  ن ا تعبيرا كي يا أو كمياً.

 نتائج البحث

وا المعلومال الجغرافية ما الم ارال ال  مة   تاي اليري ة الر مية باسييييييتيدان ت نية   نتائج إجابة السؤؤؤؤؤؤوا: ا و::    

 GIS ؟) 
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لإلجيابة  ن ه ا السييييييؤا : رجعا الباحنتان إلى  دد من المراجي تنو ا بين كتب ومؤتمرال ودراسييييييال سيييييياب ة       

 :وهي  (GIS)وتوولا إلى  اتمة بم ارال إ تاي اليري ة الر مية باستيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية 

 بناء قاعدة البيانات: -أوال

 Arc Catalogناء  ا دة البيا ال  ن طريد بر امج ب .2

 Cفتو مجلد في ذاكرة الج ا   .1

 تسمية المرروع. .2

 ذكر  وع البيا ال. .2

 تر يا الواهرال حسب الصيغة الم تمة. .9

  وان ا حداثيال لل ب ال. .2

 جدو  البيا ال الوو ية لل ب ال. .2

 رسم الخريطة: -ثانيا

 .Base Mapتري ة األساس  .2

 . Layer ال ب ال .1

 . Editor شريط األدوال .2

 تر يا الواهرال الجغرافية. .2

 تصميم الخريطة: -ثالثا

 تمنيل الواهرال الجغرافية برمو  مناسبة. .2

 مناسبة حجا الرمز لحجا اليري ة. .1

 مناسبة حجا تط البيا ال  لى اليري ة. .2

 إطار اليري ة. .2

 ترميز الواهرال الجغرافية. .9

 خريطةتحديد العناصر ا ساسية إلنتاج ال -رابعا

 إطار اليري ة. .2

  نوان اليري ة. .1

 إحداثيال اليري ة. .2

 م تا  اليري ة. .2

 س ا الرما . .9

 م ياس الرسا. .2

 تصدير الخريطة: -خامسا

 .ح ظ اليري ة كصورة 

 .طبا ة اليري ة 
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( GISما ت وال تعليا م ارة إ تاي تري ة ر مية باسيتيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية  نتائج إجابة السؤوا: الثاني:

 ل البال التعليا النا وو؟

لإلجيابية  ن هي ا السييييييؤا : رجعا الباحنتان إلى  دد من المراجي تنو ا بين كتب ومؤتمرال ودراسييييييال سيييييياب ة     

  لى النحو التالي:  (GIS)وتوولا إلى ت وال إ تاي اليري ة الر مية باستيدان ت نية  وا المعلومال الجغرافية 

 :Arc Mapالخطوة ا ولى: فتح برامج 

 ArcMapثا أتتار من ال اتمة المنسدلة  Arc GISثا أتتار من ال اتمة   أ  ر  لى إبدا 

 

 

 يلي:الخطوة الثانية: فتح خريطة جديدة بأتباع ما 

 Getting Start> My Templates >Ok ن طريد  اف ة  -2

 

 

 File > Open ن طريد  -1

 

 

 

 

 ال ري ة النا ية

 ال ري ة األولى
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 Arc Mapالخطوة الثالثة: شرح محتويات شاشة برنامج  

 

 

 شريط العنـــــوان  .2

 

 

 . شريط القوائم2

 

 

 شريط ا ساسي .2

 

 

 . شريط ا دوات2 

 

   

 شرح أهم ا دوات المستخدمة من شريط ا دوات:

:  ند الن ر فوق ه ه األداة ثا الن ر  لى اليري ة يتا تكبير جزء من اليري ة ال و Zoom Inاألداة  -2

 تا تحديده والن ر  لية.

:  ند الن ر فوق ه ه األداة ثا الن ر  لى اليري ة يتا تصيييييغير جزء من اليري ة Zoom Outاألداة  -1

 ال و تا تحديده والن ر  لية.

 : تستيدن لتحريا اليري ة.Panاألداة  -2

 12                     11   10      9   8    7    6     5     4    3    2    1   
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 .Data View: يو ر كافة البيا ال التي يحتوي ا  لى Full Extentاألداة  -2 

تا تكبير اليري ييية مبييياشيييييير بحييييث يويييل  :  نيييد الن ر فوق هييي ه األداةFixed Zoom Inاألداة  -9

 ثابا. Date Viewمركز

:  نيد الن ر فوق هي ه األداة تا تصييييييغير اليري ية مبياشيييييير بحييث يول Fixed Zoom Outاألداة  -2

 ثابا. Date Viewمركز

 : تعيد المر د السابد  طار اليري ة.Go Back to Pervious Extentاألداة  -2

 ر د ال حد  طار اليري ة.: تعيد المGo to Next Extentاألداة  -9

 : تستيدن لتحديد ظاهر جغرافية من اليري ة.Select Featuresاألداة  -8

 : تستيدن لتحرير ظاهر جغرافية من اليري ة التي تا اتتيارها.Clear Select Featuresاألداة  -21

 : تستيدن كمؤشر  ان. Select Elementsاألداة  -22

 المسافال.: تستيدن ل ياس األطوا  و Measureاألداة -21

 

 

 

 

 

 

 ترميز الظاهرات: .1

 ت بيد الي وال التالية:

 Symbologyثا اتتيار  Propertiesالن ر  لى  (2

 Show<Quantities <Graduated Colorsاتتار من  اتمة (1

 :  Fieldsاتتار من  اتمة  (2

                      Value        دد السكان  

Normalization                     none      

2) Color Ramp                             اتتيار لون مناسب 

9)                        Classes               2ت سيا  دد الواهرال الى ) 

 موافد.ثا الضغط  لى  (2
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 :Legendمفتاح الخريطة .2

تحديد  مدن المملكة، حدود المملكة،  منلغب بظظ ارها في م تا  اليري ة  رتو ر  يافي ه لتحديد الواهرال التي Legendن ر  لى ال

 مناطد المملكة(.

 اتتيار  نوان م تا  اليري ة وتط واللون والحجا المناسب.  -

 

 
 

 

 ار ا طار المناسب.ياتت -

 موافد.ثا الضغط  لى  -

 
 

 

 :North Arrowاتجاه الشما: .3

 ن ر  لى الNorth Arrow . وتحديد الركل المناسب لس ا الرما 

 ن ر  لى الMore Styles . التتيار اللون والحجا المناسب لس ا الرما 
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 :Scale Barمقياس الرسم .4

 واتتيار الركل المناسب. Scale Barن ر  لى ال -

 لتغيير م ياس الى الكيلومتر.Propeties ن ر  لى ال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافد. >ثا

 
 

 رقمية أشرح طريقة إخراج الخريطة Layout View التالية: وتطبيق الخطوات 

 من شريط ال واتا. Insertالن ر  لى  -

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونمجلة األكاديمية لألبحال

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 377  

               ISSN: 2706-6495 

 

 

  

 

 
 

 :Titleالعنوانإدراج  .5

 ا دارية.السكان حسب المناطد  منا : تو ييالعنوان  يكتب فيهيو ر مربي  Titleن ر  لى ال

 

 
 

 

 

 

 :Neatline إدراج إطار الخريطة .6

 ثا اتتيار ا طار المناسب ثا موافد. Neatlineالن ر  لى 
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 اإلحداثيات: .7

 ت تو  اف ه ثا ت بيد الي وال التالية: Propertiesثا  Layersن ر يمين  لى ال

  اتتيارGrids  ثا اتتيارNew Grid. 

 

 
 

 .اتتيار ت سيا اليري ة إلى ت وط طو  و رض متوا ية 
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 .اتتيار شكل وسما اليط ثا التالي ثا إ  اء 

 :Pictureإدراج صورة .8

 ثا اتتار الصور المناسبة ثا موافد. Pictureالن ر  لى 

 .اليري ة بعد إدراي جميي  ناور اليري ة 

 

 
 

  تطبيق الخطوات التالية: من خال:حفظ الخريطة 

 Export Map، ثا اتتيار من ال اتمة المنسدلة Fileالن ر  لى  .2
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 ثا ح ظ. JPEGثا كتابة  نوان اليري ة ، ثا ح ظ بصيغة(  C ار المجلد ال و تا تسمية في يتتات تو  اف ة  .1

 

 
 

 
 

  تطبيق الخطوات التالية: من خال:الخريطة  طباعةطريقة 

 .Print Previewن ر  لى ال، ولمعاينة اليري ة  بل ال با ة Printثا  Fileن ر  لى ال -
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 التوصيات

 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث نورد عدداً من التوصيات هي: 

 الجغرافيا   وان م ررال( بالتعليا النا وو. محتوى كتابضرورة تضمين م ارال إ تاي اليري ة الر مية في  .2

 م ارة إ تاي اليري ة الر مية من أجل مسايرة مت لبال العصر الحالي. تدريب طالبال التعليا النا وو  لى  .1

 

 المراجع

 المراجع العربية:

(. بناء بر امج تعليمي  اتا  لى ت بي ال  وا المعلومال الجغرافية التارييية و ياس 1111 ثنييان. أ  سييييييعود، سييييييارة 

ية م رر التاريخ لدى طالبال العلون ا  سييييييا فيا ليته في تنمية م ارال البحث والتييل الجغرافي التارييي في 

 222 -229(، 1 2، مجلة جامعة فلس ين لألبحاث والدراسالبالمرحلة النا وية في المملكة العربية السعودية، 

( في إكسييييياب المعارف GISبر امج تدريبي  اتا  لى  وا المعلومال الجغرافية   (. أثر1129 سيييييالا. بار يده، إيمان 

 ،مية م ارة إ تاي اليري ة لدى طالبال  سييييييا الجغرافيا بكلية ايداب والعلون ا  سييييييا ية بجدةالمرتب ية به وتن

 .222-212(، 22  المجلة الدولية لألبحاث التربوية/جامعة ا مارال العربية المتحدة،

جامعة الملا ، الرياض، النريير العلمي والم ابي اليراتط و وا المعلومال الجغرافية  لا (.1122 كما . برييير، برييار 

 سعود. 

ت وير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافية للصيييي  العاشيييير األسيييياسييييي في ضييييوء  وا (. 1122فيصييييل. التوبال، مجد 

، رسييالة دكتوره غير منرييورة، كلية المعلومال الجغرافية واتتبار أثرها في تحصيييل ال لبة واتجاهات ا  حوها

 جامعة اليرمو ، االردن -التربية
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درجة امت   مدرسييييييي الجغرافيا لك ايال ت نية  وا المعلومال الجغرافية (. 1129محمد تل .  الجبورو، مصيييييي  ى 

(GIS) رسييييالة ماجسييييتير غير منرييييورة، جامعة آ  البيا، وممارسييييت ا ل ا في المدارس النا وية في العراق ،

 المملكة االرد ية ال اشمية.

ي  وا المعلومال الجغرافية وت بي ات ا المجتمعية في تنمية فا لية وحدة م ترحة ف(. 1122الح اب، فاطمة أحمد  بده. 

ر ، رسيييالة ماجسيييتير غيالم اهيا المرتب ة ب ا وم ارال اتياذ ال رار في الجغرافيا لدى ط ب المرحلة النا وية

 منرورة، جامعة المنصورة، مصر

يراتط الر مية  لى شييييييبكة ا  تر ا إتاحة موا ي ال، مايو(. 1122اليولي، جما  إبراهيا، والنرييييييار، إيمان وييييييابر.  

. بحث م دن في المؤتمر العلمي العاشيييييير ل سييييييا المكتبال والوثاتد وكي ية الووييييييو  إلي ا: دراسيييييية وويييييي ية

 والمعلومال، ال اهرة.

 ، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.اليراتط الر مية(. 1121داوود، جمعة حمد. 

 ، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.ى اليراتطالمدتل إل(.1122داوود، جمعة حمد  

،  مان: دار ويي اء للنريير 1، ط GIS وا المعلومال الجغرافية أسييس وت بي ال (. 1122الدليمي، تل  حسييين  لي. 

 والتو يي.

تنمية  لى التحصييييييل و (GIS)فا لية وحدة تعليمية وفد ت نية  وا المعلومال الجغرافية(. 1128الد يل، وييييي ية أحمد. 

 .121-128، 221، مجلة دراسال  ربية في التربية و لا الن س، بع  م ارال الت كير الجغرافي

( من  بل GIS(. درجة استيدان تكنولوجيا التعليا في بر امج  وا المعلومال الجغرافية  1111الرضياو ة، ماجد احمد. 

جامعة  –المجلة العلمية لكلية التربية ور، معلمي الجغرافييا في تيدريس اليراتط الجغرافية في مدارس لواء  ا 

 .112-298( ، 12 1أسيوط، 

 ،  مان: دار اليا ورو للنرر والتو يي.GIS وا المعلومال الجغرافية (.1112الزيدو،  جيب  بدالرحمن. 

منرييورة، ، رسييالة دكتوراة غير اسييتيدان  وا المعلومال الجغرافية في التوثيد ايثارو(. 1122السيييد، يوسيي  العبيد. 

 جامعة شندو، السودان.

(. أثر استيدان اليراتط ا لكترو ية من ت   الربكة العنكبوتية في تدريس مادة 1121الري را ي، مسعود محمد تومان. 

الجغرافيا  لى تحصييل ط ب الصي  النا ي المتوسيط بمحافوة بيرة واتجاهات ا  حوها، رسالة غير منرورة، 

 عربية السعودية.جامعة أن ال رى، المملكة ال

بر امج  اتا  لى  وا المعلومال الجغرافية لتمية م ارال إ تاي (. 1122ويالو، إدريس سيل ان، وابر، أشرف رشاد. 

، مجليية دراسيييييييال في المنيياهج وطرق تراتط التو يعييال الكمييية واال يراط في التعلا لييدى ط ب كلييية ايداب

 .219-82(، 111التدريس،  
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أثر اسييييييتييدان  وا المعلومال الجغرافية في تدريس الجغرافيا في تنمية الم اهيا (.1129 رييييييرو، أشييييييرف رشيييييياد.  

ر ، رسييالة ماجسييتيوالم ارال الكارتوجرافية وال درة  لى اتياذ ال رار لدى ط ب  سييا الجغرافيا بكلية ايداب

 غير منرورة، جامعة جنوب الوادو، مصر

، االسييكندرية: الناشيير منرييأة فية أسيياسيييال وت بي ال للجغرافيين وا المعلومال الجغرا(.2889 زيز، محمد اليزامي. 

 المعارف

م اهيا  وا المعلومال الجغرافية التي يكتسيييييب ا طلبة  سيييييا الجغرافية من دراسيييييت ا مادة (. 1129 بده، جنان محمد.  

 . 912 -29(، 1   19، مجلة العلون اال سا ية،  الجغرافية

تدريس الدراسييال االجتما ية واسييتيدان التكنولوجيا (. 1112اسييط، حسييين محمد.  بد المنعا، منصييور أحمد، و بد الب

 ، مصر: مكتبة اال جلو المصرية.المت دمة

، ال بعة النالنة،  وا المعلومال الجغرافية أسييييياسيييييييال وت بي ال للجغرافيين(. 1112 بد الرحمن، شيييييادو موسيييييى. 

 ا سكندرية: الناشر منرأة المعارف.

، االسييييكندرية: دار معجا مصيييي لحال التربية ل وًا واويييي  حاً (. 1112ه، والزكي، أحمد  بدال تا . فلية، فاروق  بد

 الوفاء لد يا ال با ة والنرر.  

، مسييييييييتييرجييي ميين  ييوييا الييمييعييلييوميييال الييجييغييرافيييييية ميين األليي (. 1122اليي ييييييب، اليي ييييييب مييحييميييد أحييميييد. 

https://m.mediafire.com/folder/4iy7qhba26ae3/Books_Ar 

التعليمية، مجلة كلية  –( في العملية GISتوظي  تكنولوجييا  وا المعلوميال الجغرافية  (.1129وديي، لميس  صييييييان. 

 .129-282(، 2  12العراق، -التربية للبنال
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دراسة حول ) ت الذكية المستخدمة لتطوير المدنبالتقنيا ةقياس وعي مجتمع مدينة جد

 (بالمملكة العربية السعودية ةتطوير الواجهة البحرية لمدينة جد

Measuring the awareness of Jeddah community about smart technologies used to 

develop cities (A study on developing the waterfront of Jeddah, Kingdom of 

Saudi Arabia) 

 مرام عويد الحربيالباحثة/ 

لكة ، المم، جامعة الملك عبد العزيزقسم علم المعلوماتكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  ،ماجستير علم المعلومات

  العربية السعودية

 رباب عبد الرحمن مجلدالدكتورة/ 

 ية، المملكة العربية السعودعلوم اإلنسانية، قسم علم المعلومات، جامعة الملك عبد العزيزكلية اآلداب وال ،أستاذ مساعد

Email: rmejaled@kau.edu.sa 

 م0202 -هـ 1441

 المستخلص:

ى وكذلك التعرف عل هدفت الدراسة إلى قياس وعي وإدراك سكان مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن

مدى تقبلهم لتلك التقنيات عند تطبيقها في الواجهة البحرية لمدينة جده بالمملكة العربية السعودية، وقد تم اعتماد 

المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة واستخراج البيانات التي ُجمعت بواسطة استبانة تضمنت 

فة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، باإلضافة إلى محور يوضح أربعة محاور؛ كان أهمها محور يقيس المعر

مدى احتياج المجتمع من التقنيات الذكية في الواجهة البحرية، ومحور يحدد اإلدراك بأهمية تلك التقنيات، 

( من مجتمع 725وكذلك محور يتعلق بمخاوف المجتمع عند تطبيقها. تم تطبيق الدراسة على عينة حجمها )

. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كاآلتي: أن هناك نتائج إيجابية عن معرفة مجتمع مدينة جدة مدينة جدة

بالتقنيات الذكية لتطوير المدن بمستوى عالي، كذلك اإليجابية في إدراك المجتمع بأهمية تلك التقنيات، وكلما 

وتحويلها الى مدن ذكية. أن احتياجات زاد المؤهل العلمي كلما زاد إدراك مجتمع بأهمية التطبيقات الذكية 

مجتمع جدة للتقنيات الذكية في تطوير الواجهة البحرية أسفرت من خالل الدراسة على الموافقة الشديدة لها، 

 وتلك الموافقة زادت مع ازدياد العمر والمؤهل العلمي.

http://www.ajrsp.com/
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خاوف هة البحرية، وكلما زادت المكما لم يوافق المجتمع على المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية لتطوير الواج 

 من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة قلت االحتياجات لها. 

وفي ضوء نتائج الدراسة كانت أهم التوصيات: ضرورة تبني نشر المعرفة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن مما 

خلق بيئة مجتمعية  ب عالمياً للمدن الذكية. أيضاً العمل علىلها األثر الفعال في التجاوب مع التطور التقني المواك

معرفية تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة ومواكبة للتطور العالمي المستمر، وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة 

 الستدامة بناء المدن الذكية وتطورها.

اجهة البحرية، تطوير مدن، تطوير الذكاء االصطناعي، مدينة جدة، الو ،المدن الذكية المفتاحية:الكلمات 

 .م، التقنيات الذكية 0202جدة، رؤية 

 

Measuring the awareness of Jeddah community about smart technologies used to 

develop cities (A study on developing the waterfront of Jeddah, Kingdom of 

Saudi Arabia) 

 

Abstract 

The study aimed to measure the awareness and familiarity of the Jeddah community 

with smart technologies for developing cities and recognizing the extent of the 

community need for these technologies as well as their worries when creating the 

waterfront for Jeddah. A survey descriptive approach was adopted to achieve the 

goals and elicit data collected by a questionnaire. The questionnaire contains four 

sections; the first section measures how far people were aware of smart technologies 

for developing cities, the second section showed the extent of community need for 

smart technologies in the waterfront, the third section defines awareness of these 

technologies, and the fourth section concerns with community fear when applying 

such technologies. The study was carried out to a sample size (N=507) from the 

Jeddah community. The study reached several results:  there were positive high level 

of Jeddah community knowledge about the smart technologies for developing cities 

and in their awareness of the importance of these technologies.  
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The study found that the more the educational qualification increases, the greater 

the community awareness of the importance of smart applications and converting 

them into smart cities.  And indicated that the needs of the community for smart 

technologies in developing the waterfront, 

 As resulted from the sample high agreement. The agreement has increased in 

correspondence to increasing age and educational qualification. Recommendations 

have been proposed: the necessity of adopting the dissemination of knowledge of 

smart technologies for the development of cities, which has an effective influence 

in responding to the worldwide technological development accompanying smart 

cities.  

Keywords: Smart cities, intelligence, intelligence, Jeddah, the waterfront, the 

development of cities, the 2030 vision, smart technologies 

 

 المقدمة: .1

التطور السريع والهائل في تقنيات المعلومات واالتصاالت، والذي بات أمرا ً ملحوظا ً وواقعيا ً، يؤدي دورا ً 

فاعال ً في االرتقاء بكافة نواحي الحياة، وأمام تلك االكتشافات واالبتكارات التقنية والرقمية والمعلوماتية؛ وفي 

الذكية؛ وجب على الدول استثمار طاقاتها وتوجيه اهتماماتها البحثية زمن شبكات المعلومات الضخمة واألجهزة 

بحيث يتم توظيف هذه التقنيات في تطوير ودعم كافة الخدمات بها واالرتقاء بالمهن والصناعات والمجاالت 

 المختلفة، والتي من بينها مجال هندسة المدن.

 عشرين والمتمثل بظهور تقنيات االتصاالت والمعلوماتويلعب التطور التقني الذي يرافق القرن الواحد وال      

دوراً رئيسيا في تطور ونجاح المشاريع الضخمة، وخصوصاً المشاريع التي تتعلق باألمور السياحية مثل 

تطوير الواجهات البحرية للمدن الساحلية، ويكمن دور التطور التقني في تطوير الواجهات البحرية للمدن الذكية 

ة تحتية للمدينة في جميع المجاالت والتي تتوفر فيها الخدمات اإللكترونية بكفاءة عالية، باإلضافة في توفير بني

إلى القضاء على البعد المكاني لمكونات المدن والعناصر العمرانية وتوفير عنصر الوقت، وهذا ما تتميز به 

 (. 0210دق، المدن الحديثة في الدول المتقدمة والتي يطلق عليها المدن الذكية )صا

وتعتمد المدن الذكية على التقنيات اإللكترونية التي انتجها عصر تكنولوجيا المعلومات بداية من 

 المدينة الرقمية إلى اإللكترونية ثم االفتراضية،
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وتقوم هذه المدن على تزويد بنيتها التحتية بتقنيات المعلومات واالتصاالت، والشبكات الالسلكية  

عن بعد، بحيث تشكل عناصر أساسية من البيئة العمرانية باعتبارها نظام لتشغيل المجتمع  وشبكات االستشعار

 (.0212الذكي، ولإلدارة العمرانية الذكية )القاضي والعراقي، 

تعد مدينة جدة مدينة عربية اسالمية ذات عراقة تاريخية، حيث تشرفت منذ فجر التاريخ بأن تكون 

لمكرمة، مهوى أفئدة المسلمين من كل أصقاع األرض، فهي بوابة الحرمين الميناء األقرب واألول لمكة ا

الشريفين، وقد كان باتخاذ عثمان بن عفان رضي هللا عنه من جدة ميناءاً لمكة المكرمة سبباً رئيساً في ازدهار  

ء جدة مدينة جده وعمارتها، كما ساعد في تطورها وازدهاراها توسطها موانئ البحر األحمر، وأصبح مينا

يستقطب تجارة البحر األحمر لقرون عديدة، وقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد 

 (.0215الملك عبد العزيز آل سعود بتطوير مدينة جدة لتتميز وتكون عروساً للبحر األحمر )مدن، 

بل ومن أكبر الموانئ على  حتى أصبحت جدة من أكبر المدن الساحلية بالمملكة العربية السعودية،

البحر األحمر، كما ضمت مطار الملك عبد العزيز الدولي، وشبكة من الطرق البرية التي تربطها بين المدينتين 

المقدستين وسائر مدن المملكة، مما جعل منها وجهةً سياحيةً جذابة مفعمة بلمسات التطوير والتغيير الملموسة 

، والتي تكاد تصنف كمعرض فني مفتوح لمجتمعها وسواحها في كل شارع والبارزة في جمال تنسيق شواطئها

وميدان. كما أن تعزيز المشروعات السياحية الكبرى في مدينة جده، بتخصيص حكومتنا الرشيدة األولوية 

لتطوير مناطق الجذب السياحي والترفيه بها. وذلك باستحداث أماكن مهيأة بأرقى المتطلبات الحضارية من 

وتسهيالت ومشروعات سياحية تنموية تضاهي تلك التي توجد في مثيالتها من مدن ساحلية عالمية مرافق 

 (. Mandeli, 2019أخرى )

وقد تميزت مشاريع الواجهات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي  بنجاحها، كونها تمثل محوراً 

مشروعات النوعية الضخمة المنفذة وتلك الجاري جديداً للتنمية العقارية، ورافداً مستداماً للقطاع السياحي بال

( وفي هذا اإلطار أعلن "صندوق االستثمارات العامة" عن مشروع "إعادة تطوير 0217تنفيذها )مزايا، 

الواجهة البحرية وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية 

 12مليار لاير كاستثمار على مدى  12لجديدة"، وقد تم تخصيص ما يقارب  فريدة لتصبح جدة داون تاون ا

اعوام،  لتجهيز بيئة جاذبة ومتميزة تساهم في تنمية مدينة جدة وتطوير طموحاتها للوصول الى كونها ضمن 

ه يمدينة عالمياً، حيث يساهم المشروع في "تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترف 122أفضل 

والتسوق، وذلك من خالل تطوير مناطق رئيسية تضم منطقة متاحف ومراكز لألنشطة الثقافية واالجتماعية، 

ومنطقة مركزية ألنشطة األعمال واالبتكار، ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق، ومنطقة الحدائق 

طقة تجعات، باإلضافة إلى منوالمتنزهات الترفيهية والنشاطات الرياضية، ومنطقة للضيافة والفنادق والمن

 (.0202الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت الخاصة" )الشهراني، 
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 أهمية الدراسة: .2

تتمثل أهمية الدراسة في كونها تسعى الى التعرف على وعي مجتمع مدينة جده نحو التقنيات الذكية لتطوير 

راسة من جانبين مهمين وهما الجانب النظري والجانب التطبيقي. حيث المدن. ويمكن النظر الى أهمية هذه الد

تتمثل االهمية النظرية للدراسة في مساهمتها ألثراء البحث العلمي نظرا لندرة الدراسات العربية عامة التي 

 رتناولت التعرف على أثر الوعي والمخاوف نحو التقنيات الذكية لتطوير المدن على احتياج المجتمع لتطوي

الواجهة البحرية. اضافة الى تسليط الضوء على إدراك المجتمع بأهمية التقنيات الذكية مع قياس احتياجاتهم 

لتلك التقنيات في الواجهة البحرية، وذلك للوصول الى توصيات ومقترحات تهدف الى تطوير آليات لتطبيق 

 التقنيات الذكية تطوير في الواجهات البحرية.

التي تتطلع الى بناء مدن  0202ي، فتنبع اهمية الدراسة من كونها مبنية على رؤية المملكة ومن الجانب التطبيق

ذكية فاعلة، فمن المتوقع ان أن تدعم نتائج هذه الدراسة وتوصياتها تحقيق هذه الرؤية في بناء مدينة ذكية 

بحرية، تطوير الواجهات ال جاذبة. اضافة إلى مساهمتها في نشر التوعية والتثقيف بدور التقنيات الذكية في

 كذلك فان هذه الدراسة قد تفيد الباحثين والمختصين العازمين على تناول مواضيع مشابهة. 

 :مشكلة الدراسة .3

 التنمية والتي تعد مؤشرا حضاريا مهماً لرقي الدولة، والتي تساهم في السياحية االهتمام بالتنمية مع زيادة

النمو،  معدالت لرفع الصناعات أسرع من صناعة السياحة أن الحديثة تالدراسا االقتصادية للدولة، أشارت

 األهداف لتحقيق الالزمة بالتشريعات وتدعيمه السياحي تطوير قطاعها إلى الدول من العديد والتي تسعى

(. والواجهة البحرية للمدينة إحدى أهم المعالم الحضارية 0212المرجوة، )عبد الناصر وعبد العالي، 

ية الهامة، حيث أنها تشكل مرفقاً ترفيهياً هاماً للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعتبر من أهم والسياح

 &  ,Flynnالمقومات الجاذبة التي تتمتع بها المدينة والتي تخدم أغراضاً بيئية واقتصادية وترفيهية هامة )

Valverde, 2019 .) 

ية السعودية على استغالل الموقع االستراتيجي وانطالقاً من أهمية مدينة جدة  حرصت المملكة العرب

لها، من خالل انشاء مشروعات ضخمة تجعل من جدة مدينة عالمية ذات طراز تقني تضاهي من خاللها أكبر 

(، وفي هذا االطار جاءت مشاريع "تطوير ,Mandeli 2019المدن الساحلية على المستوى العالمي )

افتتحها أمير المنطقة خالل األعوام السابقة والتي بدأت "بالكورنيش الواجهات البحرية لمحافظة جدة" التي 

الشمالي في مراحله األولى والثانية والثالثة، وتوالت بعدها منظومة تطوير واجهات أخرى ومنها الكورنيش 

 األوسط وشارع فلسطين، ومتحف جدة المفتوح، وشاطئ السيف، وامتداد الكورنيش الجنوبي، 

نزه ذهبان"، وقد تواصل تطوير الواجهة البحرية للمرحلتين الرابعة والخامسة في باإلضافة إلى مت

 نسختيها األكبر واألشمل واألوسع.
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 ,Gretzel( ودراسة )Flynn, & Valverde, 2019كما أشارت العديد من الدراسات منها دراسة )

et. al, 2016( ودراسة ،)Gretzel, 2018لسياحية هي اعتمادها على ( أن أهم مقومات نجاح المشاريع ا

 التقنيات الحديثة سواء في البنية التحتية للمشروع أو في الخدمات التي يقدمها المشروع، 

في انشاء المدن الذكية لتعزيز التنمية الحضارية بالمملكة، وزيادة تنافسية  0202وتماشيا مع رؤية المملكة 

هذه الدراسة لتقيس مدى وعي وإدراك واحتياج المدن وتحسين معدالت ومؤشرات االزدهار فيها، جاءت 

مجتمع مدينة جده نحو التقنيات الذكية لتطوير المدن مع التعرف على درجة تخوفهم عند تطبيق هذه التقنيات 

 في الواجهة البحرية، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل اآلتي:

 ة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن؟ما حجم معرفة مجتمع مدينة جدة بالمملكة العربية السعودي

 :أهداف الدراسة .4

 تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

 التعرف على وعي مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن. -1

 التعرف على مدى احتياج مجتمع مدينة جده نحو التقنيات الذكية لتطوير المدن في الواجهة البحرية. -0

 نة جده بأهمية توفر التقنيات الذكية لتطوير المدن في الواجهة البحرية.تحديد إدراك مجتمع مدي -0

 رصد درجة مخاوف مجتمع مدينة جده حول تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية. -4

قياس أثر الوعي والمخاوف نحو التقنيات الذكية على احتياج مجتمع مدينة جده لتلك التقنيات لتطوير  -7

 الواجهة البحرية.

 

 :ساؤالت الدراسةت .5

ما درجة وعي مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية المستخدمة في تطوير المدن من خالل معرفتهم  .1

 بالتقنيات الذكية لتطوير المدن وادراكهم بأهميتها؟

 ما درجة تخوف مجتمع مدينة جده من استخدام التقنيات الذكية في الواجهة البحرية؟ .0

 حتياج للتقنيات الذكية لتطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة؟ما أثر الوعي والمخاوف على اال .0

ولإلجابة على هذه التساؤالت من خالل تقييم محاور الدراسة، ودراسة عالقتها ببعضها من خالل الفرضيات 

 التالية، ليكون أنموذج الدراسة كالتالي:
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 :ضيات الدراسةفر  .6

ينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن واحتياجات مجتمع توجد عالقة بين معرفة مجتمع مد الفرضية األولى:

مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي 

(0.05=α.) 

توجد عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده اهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن  الفرضية الثانية:

ا الى مدن ذكية واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة وتحويله

 (.α=0.05إحصائية عند مستوى معنوي )

توجد عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة  الفرضية الثالثة:

نيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى واحتياجات مجتمع مدينة جده من التق

 (.α=0.05معنوي )

 :حدود الدراسة .7

 تتمثل حدود الدراسة مما يلي:

 واداراك واحتياج مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن  عيالحد الموضوعي: قياس و

 .واجهة البحريةورصد درجة تخوفهم عند تطبيق التقنيات الذكية في ال

  لمدينة جدةالحد المكاني: سيتم تطبيق هذه الدراسة على الواجهة البحرية. 

  0202الحد الزماني: سيتم تطبيق هذه الدراسة في العام الدراسي 

 ( من725الحد البشري: سيتمثل في عينة حجمها ) .سكان مدينة جدة 

 

 

 

 

 

 

 

 أنمو   الدراسة   ك  

                                      

             

                               

                                     

      

                                

             

H  
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 منهج الدراسة: .8

خالل أسلوب البحث عن المعلومات حول الدراسة، حيث في هذا الجزء تم تحديد منهجية الدراسة من 

والذي يُعرف بأنه "المنهج الذي يتم من خالله استجواب المنهج الوصفي التحليلي الكمي في الدراسة،  تم اتباع

 .عينة من مجتمع البحث بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها

ب، ومكتبات الكترونية عن مصطلحات الدراسة، كذلك اعتمد على البحث في المراجع العلمية من كت 

كذلك القراءة عن الدراسات السابقة في مجال البحث من خالل المقاالت العلمية والمجالت االلكترونية العلمية 

سبق من دراسات مشابهة في المجال. كما أن االسلوب  الموثقة من أجل توثيق أهمية الدراسة وربطها بما

 يانات الدراسة الميدانية الكمية.األساليب اإلحصائية والتي طبقت على بالتحليلي كان من خالل 

 :مجتمع الدراسة .9

 يتكون مجتمع الدراسة من مجتمع مدينة جدة الساكنين في مدينة جدة أو القادمين للسياحة فيها.

 :عينة الدراسة  .01

داة الدراسة )االستبانة( حيث تم توزيع أ( من مجتمع مدينة جدة، 725تم تطبيق الدراسة على عينة حجمها )

الكترونياً على عينة ميسرة من المجتمع وهو نوع من أنواع العينات غير االحتمالية والتي ال تعتمد على 

العمليات الحسابية للتأكد من تمثيلها للمجتمع الكلي، ولكنها تعتمد على حجم العينة، فكلما زاد الحجم زادت 

 (:0225لنحو اآلتي )طايع، العينة انعكاساً لواقع مجتمعها على ا

 تقييم كفاية العينة المملة للمجتمع0جدول 

 التقييم حجم العينة

 سيء جداً  72

 سيء 122

 معقول 022

 جيد 022

 جيد جداً  722

 ممتاز 1222

 

 جيد جداً.( مشارك، وهي ممثلة للمجتمع بشكل 725وقد بلغ مجموع العينة التي شاركت في الدراسة )
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 آداة الدراسة: .00

تم اعتماد االستبانة كأداة لهذه الدراسة، وقد تم تصميمها من خالل االطالع على العديد من الدراسات السابقة 

واألدبيات الخاصة بموضوع الدراسة، كما تم القيام ببناء االستبانة من أجل تقييم معرفة مجتمع جدة بالتقنيات 

ف على احتياجاتهم من التقنيات الذكية لمقومات المدن الذكية، باإلضافة إلى الذكية لتطوير المدن، والتعر

التعرف على مدى إدراك المجتمع بأهمية التقنيات الذكية في واجهة مدينة جده البحرية، وأخيرا التعرف على 

 مخاوفهم منها. 

( فقرة 07ي تكون من ): الجزء األول تناول البيانات الشخصية، والجزء الثانجزئيينتضمنت االستبانة 

 موزعة على أربعة محاور رئيسة، وهي كما يلي:

 ( فقرات.4معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، اشتملت على ) .1

( 9احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية، اشتملت على ) .0

 فقرات. 

( 6ت الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية، اشتملت على )إدراك اهمية تطبيقات التقنيا .0

 فقرات. 

 ( فقرات. 6المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة، اشتملت على ) .4

 وقد اعتمد تقييم الفقرات الذي من النوع ذو اإلجابات المغلقة، على مقياس ليكارت الخماسي كالتالي:       

 درجات القياس الخماسي ليكارت 2جدول 

 منخفضة جدا   منخفضة متوسطة عالية عالية جدا  

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

7 4 0 0 1 

              

 الدراسة: آداهصدق   .02

عبارة من عباراتها على قياس ما  يعد الصدق من األمور المطلوب توافرها في األداة لبيان مدى قدرة كل

وضعت لقياسه، وللتحقق من صدق و صالحية استخدام االستبانة في التعرف على معرفة مجتمع مدينة جده 

بتقنيات المدن الذكية واحتياجاتهم منها لتطوير الواجهات البحرية وتقييم إدراكهم بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية 

تطبيقها، من خالل معامل االرتباط بيرسون لكل فقرة من الفقرات بالبعد الخاص في تطور المدن ومخاوفهم من 

( يوضح مدى ارتباط كل فقرة بالبُعد الذي تنتمي اليه، لقياس مدى صدق أسئلة البُعد وأنه يقيس 0به، والجدول )

 ما صمم ألجله، ، وقد تم اعتماد االستبيان بعد أخذ موافقة  لجنة التحكيم،
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من أفراد المجتمع، والذي كانت جميع فقراته دالة للمحور  (25)وذلك على عدد  وثبات األداة واختبار صدق 

 الذي انتمت اليه وأشارت الى صدق األداة عامة.

 معام  ارتباط بيرسون لعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لك  محور 3جدول 

لسؤالا البعد  
معام  

 االرتباط

ةالدالل  

المعرفة بالتقنيات 

 الذكية

 دالة ،**260 البطاقات الذكية .1

 دالة ،**252 التطبيقات الذكية  .0

 دالة ،**915 الشاشات الذكية .0

 دالة ،**200 الشبكات الذكية .4

احتياجات المجتمع 

 من التقنيات الذكية

 دالة ،**260 الشاشات الذكية لعرض معلومات الطقس .7

 دالة ،**229 شاشات طلب وسائل النقل .6

اشارات الشواطئ الذكية )أعمدة تعطي  .5

اشارات ضوئية للتحذير من ارتفاع 

 المياه(منسوب 

 دالة ،**612

شواحن األجهزة الذكية عن طريق الطاقة  .2

 .الشمسية
 دالة ،**600

كاميرات بث مباشر لتوجيه وخدمة  .9

 .الجمهور
 دالة ،**606

 دالة ،**509 .البطاقات الذكية لمواقف السيارات .12

التقنيات الذكية لرصد المخالفات في  .11

الموقع مباشرة )كرمي النفايات في غير 

أماكنها المخصص، أو سلوكيات غير 

 الئقة(.

 دالة ،**704

الشبكات الذكية في ادارة االجهزة في  .10

الموقع مثل )التحكم في اإلضاءة، وفي 

 دورات المياه، وأماكن االستحمام(.

 دالة ،**701

ية تجربة المستفيد من خالل تفعيل خاص .10

التقنيات الذكية لمعرفة اهتمامات المستفيد 

من أنشطة وخدمات عند الدخول لمتصفح 

 وتطبيقات الهاتف الذكي.

 دالة ،**711

دراك اهمية إ

تطبيقات التقنيات 

الذكية في تطور 

 المدن

ان تفعيل التقنيات الذكية سيؤثر على  .14

 تحسن الخدمات السنوات القادمة.
 دالة **،510

توفر التقنيات الذكية المعلومات الكافية  .17

حول الموقع والخدمات المتاحة دون 

 الحاجة الى الرجوع الى موظف.

 دالة ،**625

التقنيات الذكية تصدر تنبيه في حال تم  .16

 التوجه لألماكن الخطرة.
 دالة ،**725
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التقنيات الذكية تساعد في تقديم رحلة  .15

 مكان.تخيلية ذاتية ارشادية لل
 دالة ،**512

يساعد استخدام البطاقات الذكية في تحديد  .12

مواقع المعلومات التي تهمك )كموقف 

 السيارة(.

 دالة ،**645

تساعد التقنيات الذكية في تفعيل خاصية  .19

تجربة المستفيد لمعرفة اهتمامات المستفيد 

وسرد كل ما يهمه من أنشطة وخدمات 

ف تعند استخدام متصفح وتطبيقات الها

 الذكي.

 دالة ،**212

المخاوف من تطبيق 

التقنيات الذكية في 

الواجهة البحرية 

 لمدينة جدة

عدم توفر التجهيزات المادية مثل  .02

الذكية. والحساسات والبطاقات  )االجهزة

 .الخ(

 دالة ،*414

عدم توفر التجهيزات البرمجية في نظام  .01

 الموقع التي تدعم هذه التقنية.
 دالة ،**602

المعرفة من غالبية المجتمع بالتقنيات  عدم .00

 الذكية.
 دالة ،**629

 دالة ،**524 صعوبة استخدام تطبيقات التقنيات الذكية. .00

التفاعل مع التقنيات الذكية يتطلب  .04

 االتصال بالوايف اي الموجود في الموقع.
525**،  دالة 

استخدام المعلومات وعدم وجود االمن  .07

 المعلوماتي لألفراد
 دالة ،**625

 (2.27(،  * داللة عند مستوى معنية )2.21** داللة عالية عند مستوى معنية )

 

 الدراسة: آداهثبات  .03

هناك عدد من الطرق اإلحصائية لقياس الثبات ومن اكثرها شيوعا والتي يمكن من خاللها قياس الثبات هي 

ي وتعطي فكرة عن اتساق االسئلة والتي تعتمد على االتساق الداخل Alpha Cronbach طريقة كرونباخ الفا

 (:4مع بعضها البعض ومع جميع أسئلة المقياس الذي تنتمي اليه، كما هو موضح في الجدول رقم )

 تقييم صدق وثبات المحتوى وفقا لمعيار ألفا كرونباخ 4جدول 

 االتساق الداخلي قيمة ألفا كرونباخ

α  ≥ 2.9 ممتاز 

2.2≥  α <9.2 جيد 

2.2≥  α <9.2 مقبول 

2.6 ≥ α  <2.5 ذو تساؤل 
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2.6>  α  ≥  2.7  ضعيف 

2.7> α غير مقبول 

 

( ومن ثم على كامل عينة الدراسة 07وكانت النتائج العامة لثبات األداة عند توزيعها على عينة )

 (، كالتالي:725)

 معام  الثبات لألداة 5جدول 

قيمة  عام  الثبات()م المحور

 25كرونباخ ألفا لعينة 

قيمة  )معام  الثبات(

 517كرونباخ ألفا لعينة 

عدد 

 األسئلة

 4 2.249 2.291 المعرفة بالتقنيات الذكية

احتياجات المجتمع من التقنيات 

 الذكية

2.205 
2.222 9 

دراك اهمية تطبيقات التقنيات إ

 الذكية في تطور المدن

2.564 
2.550 6 

اوف من تطبيق التقنيات الذكية المخ

 في الواجهة البحرية لمدينة جدة

2.502 2.551 6 

 

( وضح أن قيمة كرونباخ ألفا لكل من المحاور تعبر عن مستوى مقبول وجيد من االتساق الداخلي 7الجدول )

تقيس مما يدل على أن مجموعة األسئلة لكل محور كانت واضحة و (2.52) لمحاور حيث أن القيم أكبر من

، كما أنها كانت ثابتة االتساق عندما طبقت األداة (4)بقدر كبير جدا من االتساق ما صممت لقياسه وفقا للجدول 

 على عينة أكبر، مما دل على ثبات األداة.

 الدراسة:األساليب اإلحصائية المستخدمة في   .04

(، حيث تم استخدام SPSS v.22تم ترميز أسئلة االستبانة وإدخال البيانات وتحليلها باستخدام برنامج )

 مجموعة من اإلجراءات والمقاييس اإلحصائية وفقا لما يلي:

حساب صدق االتساق الداخلي لفقرات ومحاور أداة الدراسة بمعامل االرتباط بيرسون  -

(Pearson.) 

 .معامل كرونباخ ألفا: لقياس االتساق الداخلي أو الثبات لكل من محاور أداة الدراسة ولألداة ككل -

التكرارات والنسب المئوية: لعرض توزيعات واتجاهات آراء أفراد عينة الدراسة حول كل  -

 عبارة من العبارات الواردة بجميع محاور االستبانة.
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري: لتحديد اتجاه آراء أفراد عينة الدراسة حول كل عبارة  -

ة بالمتوسط األصلي لرموز المقياس الخماسي، وذلك بمقارنة المتوسط إلجابات أفراد العين

 وقياس مدى تشتت اإلجابات من خالل االنحراف المعياري.

 وفقاً للمتغيراتالمحاور الرئيسية للدراسة اختبار ت لدراسة وجود اختالف بين متوسطات  -

 الديموغرافية الثنائية التصنيف مثل )تصنيف الجنسية، والجنس(.

(: لدراسة وجود اختالف بين متوسطات One Way Anovaحادي )اختبار تحليل التباين األ -

  العلمي( وفقاً للمتغيرات الديموغرافية )المؤهلالمحاور الرئيسية للدراسة 

: لدراسة وجود عالقة بين المحاور الرئيسية للدراسة، وبعض البيانات سبيرمانمعامل االرتباط  -

 .قةالديموغرافية، ومن ثم تحديد قوة واتجاه هذه العال

معامل االرتباط بيرسون: لدراسة وجود عالقة بين المحاور الرئيسية للدراسة ببعضها لبعض،  -

 ومن ثم المحاور الفرعية لإلجابة عن فرضيات الدراسة وتحديد قوة واتجاه هذه العالقة.

دراسة أثر المتغير المستقل وفروعه بالمتغير التابع من خالل معامالت االنحدار الخطي البسيط  -

 المتعدد.و

 :مصطلحات الدراسة .05

تتكرر في الدراسة عدد من المصطلحات والتي تعتبر مصطلحات رئيسة فيها، ويتم استخدامها بصورة واسعة، 

لذا عمدت الدراسة لتقنين هذه المصطلحات والمعنى المراد منها عند استخدامها في هذه الدراسة، وهي على 

 النحو اآلتي:

 :الواجهة البحرية 

صطالحي للواجهة البحرية بأنها: "منطقة اتصال بين األراضي البحرية بالبر، ويشير التعريف اال -

 (.Flynn, & Valverde, 2019إلى الفضاء الذي يربط التنمية االقتصادية بالبحر" )

التعريف اإلجرائي للواجهة البحرية بأنها الجناح الشاطئي من الجهة الشمالية لمدينة جدة الواقعة في  -

 عربية السعودية والمطلة على البحر األحمر.المملكة ال

 :المجتمع 

التعريف االصطالحي للمجتمع بأنه: "مجموعة من الناس الذين يعيشون معا في تكتل جغرافي معين"  -

(Linde, 2019) 

التعريف االجرائي للمجتمع بأنه مجموعة األفراد الذين يسكنون مدينة جده سواء مواطنين أو مقيمين،  -

 لسياحة بها.القادمين لأو 
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 :المدن الذكية 

التعريف االصطالحي للمدن الذكية بأنها: " كيان محدود يشمل الحي أو بلدة أو مدينة أو مقاطعة، أو  -

بلدية أو منطقة حضرية له سلطته الحاكمة على مستوي المنطقة، أكثر من كونها على مستوي الدولة، 

ة ت وتقنية المعلومات التي تمكن من إدارة المدينويتم بناء هذا الكيان على أساس بنية تحتية لالتصاال

 (.0219 " )حسينة، واالستدامة واالبتكار ومشاركة المواطنيناالقتصادية  وتعزيز التنميةبكفاءة 

التعريف االجرائي للمدن الذكية: هي المدن التي تقوم على استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -

 ة وكفاءة الخدمات والعمليات لتلبية احتياجات المجتمع ومتطلباته.وذلك لهدف تحسين نوعية الحيا

 السابقة:الدراسات   .06

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت مواضيع ذات عالقة بالدراسة، وتناولتها من ابعاد وزوايا مختلفة، 

 الدراسة عدد من الدراسات وقد تنوعت هذه الدراسات بين الدراسات العربية واألجنبية، وسوف تستعرض هذه

تفادة منها التي تم االسفي مجال البحث من خالل المقاالت العلمية والمجالت االلكترونية العلمية الموثقة السابقة 

وشملت جملة  0219-0210، والتي جاءت في الفترة الزمنية بين األهداف وأهم النتائجمع اإلشارة الى أبرز 

 الى تنوعها الزمني والجغرافي.  من األقطار والبلدان مما يشير

وقد تم تصنيف الدراسات السابقة وفق كونها دراسات عربية ثم أجنبية واستعراضها وفق التسلسل الزمني     

 للدراسات ابتداء من االحدث الى االقدم. وفيما يلي نقدم عرضاً لهذه الدراسات: 

 العربية:. الدراسات 06.0

-وان: "تجارب وتطبيقات المدن الذكية في المنطقة العربية( بعن2109دراسة )كواش وكلثوم، 

إلى التعرف على ماهية المدن الذكية وتحديد أهدافها وخصائصها  التي تهدف االمارات العربية ودبي الذكية"

ومختلف الركائز التي تقوم عليها وابراز آليات التحول إليها، كما تعرض الدراسة بعض تجارب وتطبيقات 

ية في المنطقة العربية واتخاذ مدينة دبي نموذجاً للمدينة الذكية، ولإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع المدن الذك

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، والذي تم التوصل من خالله أن المدن الذكية تعمل على خفض استهالك 

 ت والذكاء االصطناعي لتحويل نمطالطاقة والمياه، والحد من التلوث والنفايات وتعتمد على تقنية االتصاال

 الحياة والعمل بطرق مبدعة وذكية.

تحديد طبيعة ( بعنوان: " دور االتصال اإللكتروني في المدن الذكية" 2109وتناولت دراسة )وهيبة وعمر، 

ل ئالدور الذي يلعبه االتصال اإللكتروني في المدن الذكية والتي عرفت انتشارا واسعا تزامنا مع التطور الها

لشبكات االتصاالت، ودور االتصال االلكتروني في تحقيق مستقبل المدينة في ظل التحديات التي تواجهها، كما 

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى ارتباط االتصال االلكتروني بالمدن الذكية وكيفية تفعيله لتطوير المدن 

 وتحسين الخدمات التي توفرها لمواطنيها،
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تحليلها لهذا الموضوع على مجموعة من المناهج والمقاربات النظرية أهمها المنهج  اعتمدت الدراسة في 

التاريخي الذي حاول من خالله الباحث رصد التطور التاريخي على مستوى المفاهيم والظواهر محل الدراسة 

ية. ومن ن الذكلتحديد مدى حداثتها، كما استعان بالمنهج الوصفي لتحديد أهمية االتصال اإللكتروني في المد

أهم ما نتج عن هذه الدراسة أن االتصال االلكتروني من المتطلبات األساسية للمدن الذكية وتطويرها وتظهر 

أهميته في المدن الذكية من خالل قنواته المتعددة كأجهزة الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، كذلك يعتبر 

ها فعالية، حيث تتصل جميع الخدمات في المدن الذكية االنترنت من أهم وسائل االتصال االلكتروني وأكثر

 باألنترنت وتكون متاحة للمستخدم في أي زمان ومكان بشكل مستمر دون انقطاع.

في دراسة بعنوان: "خصائص المدن الذكية ودورها  (2108كما ناقش كال من )القاضي والعراقي، 

تمثل في استدامة المدينة المصرية، حيث هدفت  عنصرا أساسيا في التحول إلى استدامة المدينة المصرية".

الدراسة الى التعرف على خصائص المدن الذكية باعتبارها واحدة من ابتكارات عصر تكنولوجيا المعلومات 

وربط خصائص تلك المدن بالمدن المستدامة للوصول إلى الحقيقة إذا كانت المدن الذكية هي مدن مستدامة، 

المفاهيم المتعلقة بالمدن الذكية وخصائصها ومكوناتها ومدى عالقتها باالستدامة لذلك تناولت هذه الدراسة 

واستنباط اآلليات التي يمكن تطبيقها في تحويل المدن الحالية إلى مدن ذكية مستدامة باختيار مدينة األقصر 

 للتطبيق كدراسة حالة،

رؤية واهداف واالستراتيجيات وكانت أهم النتائج بأن عملية تحول المدن الى الذكاء تتطلب وضع 

ناء مجموعة الشبكات( لب –ذكية تترجم الى مشروعات، ويلي ذلك تطوير البنية التحتية لالتصاالت )البيانات 

 –ة ذكية بيئ –بنية أساسية ذكية  –من التطبيقات من شأنها إضفاء صبغة الذكاء على المدينة )اقتصاد ذكي 

 معيشة ذكية(.

"مفهوم المدينة الذكية المستدامة وامكانية  ( بعنوان:2108 وأخرون، دراسة )عبدهللاكما تهدف 

إلى تحليل مفاهيم  وتطبيقات الذكاء واالستدامة علي مستوى المدن تطبيقها علي مدينة وادمدني بالسودان" 

دة يوذلك بخلق التكامل بين معايير األنظمة الذكية والمدن المستدامة وذلك للوصول الى نتائج ومؤشرات جد

المدينة ستخدمين واعداد قواعد بيانات خاصة ب-تساهم في خلق مدينة ذكية تعمل بشكل فعال لخلق بيئة صحية للم

وتم اختيار مدينة وادمدنى في دولة السودان لتكون موضوع الدراسة ، لتحقيق اهداف الدراسة والوصول 

ربية ستعانة بمجموعة من الكتب والمراجع العللنتائج المطلوبة  تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك باال

واألجنبية وبعض الدراسات السابقة في هذا المجال ومواقع اإلنترنت. وتتلخص االستنتاجات والتوصيات في 

عرض مفهوم المدينة الذكية المستدامة وامكانية تطبيقها على مدينة وادمدنى والتي كان أهمها المحافظة على 

جوانب المدينة الذكية وعناصر االستدامة فيها بطرق حديثة لتكون أول مدينة في السودان  مدينة وادمدنى وابراز

 يتم الحفاظ عليها من ناحية تاريخية وبيئية الى جانب ربطها باألنظمة الحديثة.

( بعنوان: "مفهوم المدن الذكية حال لمشكلة التدهور البيئي 2107، وآخرون) وك  وتناولت دراسة

اإلحاطة باألبعاد المعرفية العامة في بيان ماهية المدن الذكية من خالل حصرها باطار  حجموالحضري". 
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الحل ( مبينا أن مفهوم المدن الذكية ليس مصطلحا  –المشكلة  –معرفي مؤلف من ثالث مفردات ) األهداف 

ل ري مقابألجل الترف الفكري ، بل كانت للمدن الذكية حاجة ماسة في ظل تسارع عمليات التوسع الحض

التدهور البيئي ، في خضم مناخ التقدم التقني الرقمي والمعرفي التي شكلت محورا يمثل الحلول للمشاكل 

الحضرية التي تواجه انسان القرن الحالي ،  حيث استندت مصادر البحث بشكل اساس على ثالثة مصادر 

لمروجين الرئيسيين لفكرة المدن ( االتحاد الدولي لالتصاالت )احد اITUرسمية عالمية هي: منشورات )

لوضع استراتيجيات بناء المدن  European Parliamentالذكية( ، وكذلك خطط وسياسات االتحاد األوربي 

الذكية )احد المؤسسات المنفذة للمدن الذكية ( ، وايضا بعض منشورات البنك الدولي ، وأبرز ما توصلت إليه 

ر بمدن المستقبل، واهمية تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في ربط الدراسة ضرورة إعادة النظر في التفكي

انحاء البنية الفيزيائية واالجتماعية والبصرية واالدراكية للمدن الذكية المعاصرة والمستقبلية خصوصا وفق 

ين ب رؤية مورفولوجية جديدة تراعي السياقات المختلفة المحيطة بالمكان وتتجه نحو بناء العالقات التصميمية

 المباني واالحياء ومحيطها الحضري اكثر من تركيزها على الشكل البصري الفيزيائي المعماري او الحضري.

 األجنبية: . الدراسات06.2

 Public space and the challenge of“بعنوان( Mandeli, 2019أ ارت دراسة )

urban transformation in cities of emerging economies: Jeddah case study” 

ى أن التخطيط العمراني وإرشادات التصميم وممارسات اإلدارة الجيدة ادى إلى تغيير جذري في المساحات إل

العامة في العديد من البلدان، ومع قرارات التنمية الجديدة، قد يؤدي ذلك إلى تحسين األماكن وزيادة الرخاء 

الل أهمية استغ. تساهم هذه الدراسة في النقاش حول وتوسيع توقعات التحديث والتطور في العديد من المدن

 المساحات العامة في المدن الرئيسية من خالل اتباع الطرق الحديثة للتخطيط والتصميم عالية الجودة. وقد

 ، ورغماستخدم الباحث مدينة جده باعتبارها مدينة لها اقتصاد سريع النمو اعتمادا على موقعها ومساحتها

ات العامة الغير مستخدمة إال أنه لم يتم استغالها بالتالي فشلت في تلبية احتياجات وتطلعات امتالكها للمساح

الناس اليومية. واستناًدا إلى مراجعات األدبيات والتحليالت الوثائقية والمسح المورفولوجي والمسوحات 

لجودة االستباقي لتعزيز ا الفوتوغرافية والنوعية، والتي من خاللها تم التوصل إلى دور التصميم العمراني

البيئية، والذي يساعد على حل التحديات المتعددة التي تواجه المساحات العامة وذلك لتلبية احتياجات ورغبات 

 سكان المدينة. 

ecure the city, revitalize the zone: Sبعنوان: (Wiig, 2018)كما عرضت دراسة 

Smart urbanization” in Camden, New Jersey”   

"المدينة الذكية" للحوكمة القائمة على تكنولوجيا  وخطط إلى أنه غالبًا ما تتوافق جداول أعمال

اتخذت هذه الدراسة مدينة كامدن في  .األمني في الدولة المعلومات مع جهود التطوير العمراني التخطيط

طق معينة الستكمال اعمال مليار دوالر في منا 0نيوجيرسي نموذجا حيث قامت الدولة باستثمار ما يقارب 

 انشاء شبكة مراقبة متعددة األجهزة على مستوى المدينة، 
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تعتمد هذه الشبكة على التقنيات الذكية التي تدعم مهام الشرطة لحفظ األمن العام في المدينة، وأدى استخدامها 

بع ب اجهزة المراقبة والتتوأكدت الدراسة على أهمية اعادة االستثمار في تركي الى التقليل من نسبة الجرائم.

 الرقمية التي تقدم فرص لتحقيق العمران األمني في المدن.

 The (in)security of smart“التي بعنوان:(Kitchin, Dodge, 2017)وتهدف دراسة 

cities: vulnerabilities, risks, mitigation and prevention”  

أمن المدن الذكية، وأنه على الرغم من المميزات  إلى التعرف على الوضع الحالي فيما يتعلق بقضية

التي تقدمها تقنيات المدن الذكية كوسيلة فعالة إلدارة الخدمات ومواجهة خطر التطور العمراني بكفاءة وفعالية، 

إال أنها تخلق نقاط ضعف وتهديدات أمنية تجعل من البنية التحتية والخدمات غير آمنه ومعرضة للهجوم 

استعراض خمس من أهم نقاط الضعف التي تتعلق بالمدن الذكية وهي ضعف برامج األمان  والقرصنة. وتم

وتشفير البيانات، واستخدام األنظمة القديمة غير اآلمنة وسوء الصيانة، وجود عديد كبير من الثغرات الهجومية 

رر ت مع بعضها بحيث اي ضالمتداخلة والمعقدة، اآلثار المتتالية الناتجة عن ترابط وتداخل االنظمة والتقنيا

او هجوم على أحد األنظمة يؤثر على اآلخر، األخطاء البشرية وسوء تصرف الموظفين عند استخدام األنظمة. 

ضرورة االعتراف بوجود مخاطر تهدد أمن المعلومات في المدن  :كما قدمت هذه الورقة بعض التوصيات منها

للتخفيف من تلك المخاطر والتهديدات ومنعها. باإلضافة إلى الذكية مع االلتزام بوضع استراتيجيات ومناهج 

 التركيز بشكل أكبر على إنشاء مدن ذكية آمنة.

“ Citizens’ Perception of Urban Problems and:بعنوان (Laura,2015) وهدفت دراسة 

Possibilities for Smart City ”Solutions. Case Study from Sopron, Hungary 

 لى تصور سكان مدينة شوبرون للمشاكل الحضرية وإمكانيات تطبيق حلول المدينة الذكية، تكونتللتعرف ع

سنة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من  02( مواطن تزيد أعمارهم عن 42.054عينة الدراسة من )

. ومن أبرز 750للتقييم خالل استبيان تم تصميمه ونشره من خالل االنترنت حيث بلغ عدد االستبيانات القابلة 

ما توصلت إليه هذه الدراسة: أن غالبية االختيار فيما يخص أكثر المشاكل التي تعاني منها المدن وقع على 

 مشكلة االزدحام المروري وعدم توفر مواقف السيارات باإلضافة إلى تراجع السالمة العامة واألمن في المدينة.

 ساهم في تحسين الحياة في مدينة فقد كانت الحلول التالية هي األكثر اختيارا:وأما ما يتعلق بالحلول الذكية التي ت

استخدام الكاميرات األمنية لتحسين السالمة العامة وأنظمة المرور الذكية من أجل تجنب زحمة السير وكذلك 

لعامة(. نظام إدارة الشكاوى عبر اإلنترنت )مثل التخلص غير المشروع من النفايات، وأعطال اإلضاءة ا

( من المستجيبين لديهم جهل بمصلح المدينة الذكية. وقد أوصت %57.1وكشفت نتائج الدراسة أيضا أن )

الدراسة على أهمية التخطيط لتطبيق مفهوم المدن الذكية واالستفادة من الحلول التي تقدمها من أجل التنمية 

 الحضرية المستدامة وزيادة العوائد المالية للدولة.

 Smart city policies: A spatial“بعنوان: Angelidou, 2014)(دراسة  تستعرضو       

approach” ،العوامل التي تميز سياسات تطوير المدن الذكية 
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في محاولة لتقديم رؤية واضحة للخيارات االستراتيجية التي تظهر عند رسم مثل هذه االستراتيجيات. تبدأ  

استراتيجية على أساس األدبيات والتجارب الحديثة للمدن الذكية،  تأربعة خياراالورقة بمراجعة وتصنيف 

كذلك استعراض مزايا وعيوب كل خيار استراتيجي. في الجزء الثاني من الدراسة، يتم توضيح الخيارات 

السابقة الستراتيجية المدينة الذكية لحاالت من جميع أنحاء العالم. يتضمن الجزء الثالث من الدراسة على 

تاجات المجمعة لألجزاء السابقة لتطوير المدن الذكية والتي أهمها أنه من أجل إنتاج استراتيجيات مدينة االستن

ذكية، فإن مشاركة أصحاب المصلحة أمر هام لما يوفر مشاركة أصحاب المصلحة رؤى قيّمة حول أصول 

اء" المدينة إلى مستوى شامل، المدينة واحتياجاتها، وزيادة القبول العام لمشروع المدينة الذكية ورفع "ذك

واالستفادة من رأس المال البشري والذكاء الجماعي. عالوة على ذلك، أهمية الجمع بين الخدمات الرقمية مع 

الخدمات المادية والمؤسسية المستهدفة، وتحقيق اقتصاد ناجح من خالل المشاريع المتكاملة. باإلضافة إلى أن 

معالجة قضايا التنسيق السياسي بين مستويات اإلدارة المختلفة ومعالجة  مشاريع المدن الذكية لها دور في

 القضايا األخالقية مثل الفجوة الرقمية والشفافية والخصوصية واألمن. 

  On the revitalized“بعنوان: (Kostopoulou, 2013)دراسة وكان الدافع وراء 

waterfront: Creative milieu for creative tourism” 

الهدف المتمثل في المساهمة في فهم أفضل لكيفية عمل الواجهات البحرية التي أعيد تنشيطها وتطويرها  هو

يمكن لمدن الموانئ تعزيز مساحاتها  كأوساط إبداعية لجذب السياح المبدعين ودعم االقتصاد العمراني. حيث

ها ميناء التاريخية ليس فقط إلبراز طابعاإلبداعية، وبالتالي قدرتها اإلبداعية، من خالل الحفاظ على مناطق ال

ويمكن  المميز، ولكن أيًضا الستخدام البيئة المبنية على الواجهة البحرية الستيعاب الصناعات اإلبداعية. 

لألنشطة اإلبداعية والثقافية أن تكون بمثابة وسيلة قوية إلعادة التنمية المتنوعة على الواجهة البحرية، ليس 

البحرية  وبالتالي، فإن الواجهات ة وفرص العمل، ولكن أيًضا لترقية صورة المنطقة والمدينة. فقط لتوليد الثرو

التي أعيد تنشيطها وتطويرها كأوساط إبداعية، يمكن أن تكون بمثابة محفزات للتجديد االقتصادي العمراني 

ط ناطق المرفأ التاريخية ليس فقوتنمية السياحة اإلبداعية، مما يمكن المواطنين والزوار من إعادة االتصال بم

 لألعمال التجارية أو التبادل االجتماعي أو الترفيه، 

ولكن أيًضا للمشاركة في األنشطة اإلبداعية والثقافية.  وتستعرض الدراسة أوالً الطرق التي تطورت بها 

ادة االنتقال إلى دراسة إع العالقة بين الواجهات المائية والوظائف العمرانية لمدن الموانئ مع مرور الوقت، قبل

تطوير الواجهات البحرية التاريخية كأوساط إبداعية الستضافة الصناعات اإلبداعية. وكذلك الصعوبات 

 ات إعادة تطوير الواجهة البحرية.األساسية التي تنطوي عليها مخطط

 

 الدراسات:التعقيب على  .06.3

  لتالي:من خالل مراجعة اإلنتاج الفكري السابق يتضح لنا ا
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( و 0212بشكل عام، كدراسة )القاضي والعراقي،  بحث أغلب الدراسات مفهوم المدن الذكية وخصائصها -

( بينما تناقش الدراسة الحالية مدى وعي ومعرفة عينة الدراسة بالمفاهيم 0212، وآخرون)عبد هللا 

 طوير الواجهات البحرية.والمصطلحات المرتبطة بالمدن الذكية والتي يتم تطبيقها واستخدامها في ت

استعرضت أغلب الدراسات دور التقنيات الذكية المستخدمة لتطبيق مفهوم المدينة الذكية في حل العديد من  -

مشاكل التطور العمراني والبيئي وكذلك تسهيل خدمة المستفيد في المدن بشكل عام كدراسة )وهيبة وعمر، 

مجتمع مدينة جده بأهمية  إدراكاسة الحالية بدراسة ( وحيث قامت الدر0215( و )شوك وآخرون، 0219

 تطبيق التقنيات الذكية في تطوير الواجهات البحرية.

بعض المخاطر التي تهدد أمن المعلومات الناتج عن تطبيق  (Kitchin, Dodge, 2017)استعرضت دراسة  -

مفهوم المدن الذكية، حيث تقوم الدراسة الحالية رصد درجة مخاوف مجتمع مدينة جده عند تطبيق التقنيات 

 الذكية في تطوير الواجهات البحرية.

ة ت متنوعة، مثل دراسأجريت غالبية البحوث حول تطبيق مفهوم المدن الذكية في بلدان مختلفة، ومجتمعا-

التي كانت في مدينة كامدن، ( Wiig, 2018) ( حيث كانت في مدينة دبي، ودراسة0219)كواش وكلثوم، 

ولذا تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات األولى التي طبقت على الواجهة البحرية في مدينة جده حيث من 

اسة ما فيما يتعلق بمجتمع الدراسة، فقد اتفقت هذه الدرالمتوقع الخروج بنتائج مختلفة نظرا الختالف البيئة، ا

 ، في حين اختلفت مع باقي الدراسات في مجتمع الدراسة.  (Mandeli, 2019مع دراسة )

تناولت أغلب الدراسات التي بحثت موضوع المدن الذكية باستخدام مناهج مختلفة، ومن خالل متغيرات -

ع الدراسة الحالية، فقد بحثت بعض الدراسات موضوع أهمية إعادة واتجاهات مختلفة كذلك، اختلفت  فيها م

تطوير الواجهات البحرية في المدن الساحلية واستغاللها بشكل عام لجذب المواطنين والسياح كدراسة 

(Rahmat, et.al, 2015 )و(Kostopoulou, 2013( باإلضافة لدراسة ، )Angelidou, 2014 التي )

يجية في تطبيق المدن الذكية باستخدام المنهج الوصفي المسحي، كذلك دراسة )كواش درست الخيارات االسترات

 ( التي استخدمت نفس المنهج الستعراض تجربة تطبيق المدن الذكية في الدول العربية، 0219وكلثوم، 

 وى( المنهج التاريخي لرصد التطور التاريخي على مست0219أيضا استخدمت أحد الدراسات )وهيبة وعمر،  

واخرون،  د هللاعبالمفاهيم والظواهر الستخدام تقنيات االتصال االلكتروني في المدن الذكية، فيما اتفقت دراسة )

 .مع المنهج المستخدم في هذه الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي )Laura,2015(و  (0212

 

 الدراسة:نتائج   .07

 الدراسة:خصائص عينة . 0710

، وصفاً لعينة الدراسة والتي تختص بالمعلومات الشخصية ألفراد العينة. حيث لوحظ (6يعرض الجدول التالي )

( تقريباً، كما أن معظم المشاركين كانت أعمارهم %66) أن عدد المشاركين من االناث فاق عدد الذكور بنسبة

 ( من نسبة المشاركين.%66سنة وقد مثلوا ) 44الى  07بين 
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( والتي مثلت أعلى نسبة من اجمالي المشاركين، ثم من هم دون %72 (وكانت نسبة حملة البكالوريوس

 (. %12( تقريباً، فحملة الماجستير بنسبة )%00البكالوريوس بنسبة )

 البيانات الشخصية لعينة الدراسة 6 جدول

 النسبة % التكرار المتغيرات الفئوية وترميزها

 %122 725/725 الجنس

 %04.1 150 = ذكر1

 %67.9 004 = أنثى0

 %122 725/725 بالسنوات العمر

 %17.2 22  07= أقل من 1

 % 41.6 011 04الى  07= من 0

   %07.4 109 44 الى 07= من 0

 %10.4 62  74الى  47= من 4

% 19 سنة فأكثر 77=7 0.5  

 %122 725/725 المؤهل العلمي

 %01.5 112 = دون البكالوريوس1

 72.2% 094 لوريوس= بكا1

 %12.0 90 =ماجستير0

 0.2% 12 = دكتوراه0

 

 (، كما هو موضح %90ن السعوديين )أما نسبة المشاركي    

 

 نسبة المشاركين وفقا  للجنسية 0 ك  

 

   

سعودي
92%

غير سعودي
8%
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تقييم معرفة مجتمع مدينة جده بتقنيات المدن الذكية واحتياجاتهم منها لتطوير الواجهات البحرية  .07.2

 إدراكهم بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن ومخاوفهم من تطبيقهاوتقييم 

 

ان تقييم المحاور الرئيسية للدراسة اعتمد على حساب المتوسط الحسابي المرجح لكل محور، بحساب       

جابات، الحسابي لكل سؤال وذلك لتحديد درجة تمركز اإل المتوسط بعد حساب متوسط إجابات أسئلة كل محور.

ر عن تم التعبيومن خالل االنحراف المعياري تم التعرف على تشتت الدرجات عن المتوسط الحسابي. حيث 

 التالية:بالخيارات  الدرجات باالعتماد على مقياس ليكارت الخماسي

 درجات القياس الخماسي ليكارت 7جدول 

 جدا   منخفضة منخفضة متوسطة عالية عالية جدا  

 الاوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

7 4 0 0 1 

              

 4 حيث ،  (7\4)حاصل  عن عبارة وهي أوالً  الفترة طول وقد تم تقييم المتوسط الحسابي المرجح بحساب

 4و من  لثة،ثا مسافة 4 إلى 0 ومن ثانية، مسافة 0 إلى 0 مسافة أولى، ومن 0إلى  1 من المسافات عدد تمثل

 (2.22 (ويساوي الفترة طول ينتج 7 على 4 قسمة االختيارات. وعند عدد تمثل 7رابعة. و مسافة 7 إلى

 :كالتالي تقييم المتوسطات وفقاً للفترات لتضاف على بداية كل فترة، وهكذا حتى يصبح

 لمقياس الخماسيفترات تقييم المتوسط الحسابي المرجح المستوى ل 8جدول 

 المقياس السلبي اإليجابيالمقياس  المقياس طول الفترة

 بشدة أوافق اوافق بشدة ال منخفضة جداً  1.59 إلى 1 من

 أوافق أوافقال  منخفضة 0.79 إلى 1.2 من

 محايد محايد متوسطة 0.09 إلى 2.60 من

 أوافقال  أوافق عالية 4.19 إلى 0.42 من

 فق بشدةأوا ال بشدة أوافق اُ عالية جد 7 إلى 4.02 من
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 درجات ونسب معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن:( تم عرض 9في الجدول التالي )

 تقييم معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن 9جدول 

  

كانت  معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن(، أن 9لنتائج في الجدول السابق )اأظهرت    

، كما أن انحرافات اإلجابات (0.55رجح للمحور الرئيسي األول )الية، وذلك من نتيجة الوسط الحسابي المع

 عن كل سؤال صغيرة جداً بالتالي فان االنحراف المعياري يدل على عدم وجود تشتت في اإلجابات لكل سؤال. 

لذكية ية، تليهم معرفتهم بالشبكات امن معرفتهم بالشاشات الذكبالتطبيقات الذكية أعلى وقد كانت معرفتهم 

في النتائج السلبية التي  (Laura,2015)وأخيراً البطاقات الذكية. حيث اختلفت النتيجة الحالية مع دراسة 

 أوضحت جهل مجتمع سكان مدينة شوبرون بمصطلح المدينة الذكية.

 

 

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 منخفضة

 جدا  

 0 

 منخفضة

 2 

 متوسطة

3 

 عالية

4 

 عالية جدا  

 5 

 المحور األول

1.25 

 

0.47 

 

01 49 150 162 26 
 البطاقات الذكية .1

6.1% 9.5% 04.1% 00.1% 15.2% 

.25 4.20 

0 17 101 197 150 
 التطبيقات الذكية .0

2.6% 0.2% 00.9% 02.7% 04.1% 

.91 

 

0.92 

 

4 02 101 159 150 

 ذكيةالشاشات ال .0
2.2% 0.9% 07.2% 07.0% 04.1% 

1.20 0.60 

 الشبكات الذكية .4 114 167 161 74 10

0.6% 12.5% 01.2% 00.7% 00.7% 

 المتوسط الحسابي المرجح عالية 3.77 80.
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 :نيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية(، استعرض احتياجات مجتمع مدينة جده من التق12أما الجدول التالي ) 

 احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية 01جدول 

 

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 ال

أوافق 

 بشدة

0 

 ال أوافق

2 

 محايد

3 

 أوافق

4 

 اوافق بشدة

 5 

 المحور الثاني

69 

 

4.45 

 

0 0 01 124 026 
الشاشات الذكية لعرض  .1

 .معلومات الطقس

2.6

% 
2.6% 6.1% 06.0% 76.4% 

61 4.75 

1    0 15 152 016 
شاشات طلب وسائل  .0

 النقل.
2.0

% 
2.6% 0.4% 00.7% 60.0% 

79 

 

4.60 

 

1 0 12 140 044 
اشارات الشواطئ الذكية  .0

)أعمدة تعطي اشارات 

ضوئية للتحذير من 

 .لمياه(اارتفاع منسوب 

2 

   

2.0

% 

2.4% 0.6% 02.2% 65.9% 

51 4.79 

1 2 07 112 070 
شواحن األجهزة الذكية  .4

عن طريق الطاقة 

2.0 .الشمسية

% 
1.6% 6.97 01.5% 69.6% 

52 

 

4.44 

 

0 11 47 170 096 
كاميرات بث مباشر  .7

2.4 .لتوجيه وخدمة الجمهور

% 
0.0% 2.9% 02.0% 72.4% 

21 4.44 

البطاقات الذكية لمواقف  .6 022 170 42 5 5

1.4 .السيارات

% 
1.4% 5.9% 02.0% 79.0% 

60. 
4.65 

 

التقنيات الذكية لرصد  .5 050 122 01 7 1

المخالفات في الموقع 

مباشرة )كرمي النفايات 

في غير أماكنها 

المخصص، أو سلوكيات 

 غير الئقة(.

2.0

% 
1.2% 4.1% 01.0% 50.4% 

56. 4.46 0 2 40 170 020 
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(، الموافقة بشدة من مجتمع مدينة جده على احتياجات التقنيات الذكية 12لنتائج في الجدول السابق )اأظهرت    

(، كما أن 4.71الحسابي المرجح للمحور الرئيسي الثاني )وذلك من نتيجة الوسط ، لتطوير الواجهات البحرية

انحرافات اإلجابات عن كل سؤال صغيرة جداً بالتالي فان االنحراف المعياري يدل على عدم وجود تشتت في 

في فهم أفضل لكيفية عمل  (Kostopoulou, 2013)اإلجابات لكل سؤال. وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة 

ة التي أعيد تنشيطها وتطويرها كأوساط إبداعية لجذب السياح المبدعين ودعم االقتصاد الواجهات البحري

 العمراني.

( تم عرض إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور 11وفي الجدول التالي )    

 المدن وتحويلها الى مدن ذكية:

 مدينة جده اهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن  كيةإدراك مجتمع  00جدول 

2.6

% 
1.6% 2.0% 02.2% 79.6% 

الشبكات الذكية في ادارة  .2

االجهزة في الموقع مثل 

)التحكم في اإلضاءة، وفي 

دورات المياه، وأماكن 

 االستحمام(.

52. 4.00 
1 

0%. 
10 

04% 

77 

12.2% 

190 

05.9% 

045 

42.4% 

تفعيل خاصية تجربة المستفيد 

لمعرفة اهتمامات المستفيد وسرد 

يهمه من أنشطة وخدمات  كل ما

عند استخدام متصفح وتطبيقات 

 الهاتف الذكي.

 المتوسط الحسابي المرجح أوافق بشدة 4.50 .44

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

منخفض 

 جدا  

 0 

 منخفض

 2 

 متوسط

3 

 عالي

4 

 عالي جدا  

 5 

 المحور الثالث

05. 

 

4.45 

 

0 12 09 151 097 
ان تفعيل التقنيات الذكية  .9

سيؤثر على تحسن 

ات الخدمات السنو

 %72.0 %00.5 %7.5 %0.2 %2.4 القادمة.

59. 4.05 
0 

2.4% 

17 

0.2% 

40 

2.0% 

120 

07.9% 

066 

70.7% 

توفر التقنيات الذكية  .12

المعلومات الكافية حول 

الموقع والخدمات 

المتاحة دون الحاجة الى 

 الرجوع الى موظف.
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( أن إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن 11النتائج في الجدول ) تظهر    

وتحويلها الى مدن ذكية كان عالياً جداً، وذلك من نتيجة الوسط الحسابي المرجح للمحور الرئيسي الثالث 

(، كما أن انحرافات اإلجابات عن كل سؤال صغيرة بالتالي فان االنحراف المعياري يدل على تقارب 4.40)

ووعي المجتمع  إدراك(، من حيث 0216وعودة،  )شاهينفي اإلجابات لكل سؤال. والتي توافقت مع دراسة 

سب المخاوف من تطبيق التقنيات ( تم عرض درجات ون10أما في الجدول التالي )  بأهمية بناء المدينة الذكية.

 :الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة

 المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة 02جدول 

62. 

 

4.77 

 

التقنيات الذكية تصدر  .11 000 170 06 7 0

ه تم التوجتنبيه في حال 

 %60.7 %02.2 %7.1 %1.2 %2.4 لألماكن الخطرة.

52. 4.09 

1 10 77 027 000 
التقنيات الذكية تساعد  .10

في تقديم رحلة تخيلية 

 ذاتية ارشادية للمكان.

2.0% 0.6% 12.2% 42.4% 46.2% 

67. 

 

4.49 

 

يساعد استخدام  .10 026 122 02 7 2

البطاقات الذكية في 

لومات تحديد مواقع المع

التي تهمك )كموقف 

 السيارة(.

2% 1.2% 7.7% 05.1% 76.4% 

50. 4.04 

تساعد التقنيات الذكية  .14 006 014 71 4 0

في تفعيل خاصية تجربة 

المستفيد لمعرفة 

اهتمامات المستفيد 

وسرد كل ما يهمه من 

أنشطة وخدمات عند 

استخدام متصفح 

وتطبيقات الهاتف 

 الذكي.

2.4% 2.2% 12.1% 40.0% 46.7% 

 المتوسط الحسابي المرجح عالي جدا   4.40 .49

االنحراف 

 المعياري

المتوس

 ط

 الحسابي

أوافق  ال

 بشدة

5 

 ال أوافق

4 

 محايد

3 

 أوافق

2 

اوافق 

 بشدة

0 

 الرابع المحور

95. 0.17 9 49 59 042 102 
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(، أن مجتمع مدينة جدة كانوا غير موافقين على المخاوف من تطبيق 10لنتائج في الجدول )أظهرت ا        

(، 0.22وذلك من نتيجة الوسط الحسابي المرجح للمحور الرئيسي الرابع )، التقنيات الذكية في الواجهة البحرية

 معياري يدل على تقارب في اإلجاباتكما أن انحرافات اإلجابات عن كل سؤال صغيرة بالتالي فان االنحراف ال

  لكل سؤال.

 ملخصاً لتقييم متغيرات الدراسة الرئيسة:  (10) وتظهر النتائج في الجدول التالي       

 متوسطات متغيرات الدراسة الرئيسة 03 جدول

 المتوسط التقييم

 المحور

 0.55 عالية
 المعرفة

 أوافق بشدة
4.71 

 جاتاالحتيا

 عالي جداً 
4.40 

 االدراك

  

1.2% 9.5% 17.6% 45.0% 07.6% 

عدم توفر التجهيزات  .1

المادية مثل )االجهزة 

والحساسات والبطاقات 

 الذكية ..الخ (.

97. 0.10 
2 47 20 044 102 

عدم توفر التجهيزات  .0

البرمجية في نظام الموقع 

 %07.7 %42.1 %16.0 %2.9 %1.6 التي تدعم هذه التقنية.

99. 

 
0.10  

12 

0.2% 

44 

2.5% 

29 

15.6% 

002 

40.4% 

144 

02.4% 

عدم المعرفة من غالبية  .0

 المجتمع بالتقنيات الذكية.

1.11 0.50 

00 104 102 179 54 
صعوبة استخدام تطبيقات  .4

 التقنيات الذكية.

4.0% 
04.7

% 
07.0% 01.4% 14.6% 

97. 

 

1.96 

 

التقنيات الذكية  التفاعل مع .7 159 001 61 42 6

يتطلب االتصال بالوايف 

 %07.0 %40.6 %10.2 %5.9 %1.0 اي الموجود في الموقع.

99. 0.22 
استخدام المعلومات وعدم  .6 161 022 96 42 12

وجود االمن المعلوماتي 

%0.2 لألفراد.  5.9%  12.9%  09.4%  01.2%  

 المتوسط الحسابي المرجح أوافق ال 0.22 .62
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 0.22 ال أوافق
 المخاوف

 

 الفرضيات:اختبار . 07.3

تم دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة من خالل افتراض فرضيات، واختبارها باستخدام معامل بيرسون 

احتياجات تابع )ال لدراسة االرتباط بين المتغيرات الكمية والذي يفسر قوة واتجاه االرتباط للعالقة بين المتغير

وكل متغير مستقل من متغيرات الدراسة مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ( 

معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات )

، وأخيراً المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية

 (:14كما في الجدول التالي ) لمدينة جدة(،

 

 العالقة بين معرفة وإدراك ومخاوف مجتمع جدة نحو تقنيات المدن الذكية باحتياجاتهم منها 04جدول 

 سةمتغيرات الدرا مخاوف إدراك احتياجات معرفة

1 .196** .144** -.212 
االرتباط  معامل

 بيرسون
 عرفةم

 222 .221 .694 
مستوى الداللة 

 االحصائي

.196** 1 .650** .-006** 
معامل االرتباط 

 بيرسون
 احتياجات

.222  .222 .222 
مستوى الداللة 

 االحصائي

.144** .650** 1 .-042** 
معامل االرتباط 

 بيرسون
 إدراك

221 .222  .222 
مستوى الداللة 

 االحصائي

-.212 .-006** .-042** 1 
معامل االرتباط 

 بيرسون
 مخاوف

.694 222 222  
مستوى الداللة 

 االحصائي

، * توجد عالقة ذات داللة      إحصائية عند 2.21** توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=

 2.27مستوى معنوية=
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 القة بين معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن الفرضية األولى: توجد ع

واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية  ات داللة إحصائية 

 (..α =27 )عند مستوى معنوي 

ياجات ر المدن واحتال توجد عالقة بين معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوي(: H1الفرض الصفري )

 α مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي )

=27.). 

توجد عالقة بين معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن و احتياجات (: H0الفرض البدي  )

 α طوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي )مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لت

=27.). 

أشارت النتيجة الى وجود عالقة بين )المعرفة( و )االحتياجات( وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصائي حيث 

الى  ، أشار(r=0.196)(، كما أن معامل االرتباط بيرسون 2.21( أقل من مستو الداللة المعنوي )2.22كان )

أن تلك العالقة كانت طردية ضعيفة أي كلما زادت المعرفة بتقنيات المدن الذكية كلما زاد االحتياج اليها، بالتالي 

نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل بوجود عالقة بين معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية 

الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية لتطوير المدن و احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات 

 .(.α =27 عند مستوى معنوي )

  الفرضية الثانية: توجد عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده اهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور

 المدن وتحويلها الى مدن  كية واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات

 (..α =27 )البحرية  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوي 

ال توجد عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور (: H1الفرض الصفري )

المدن وتحويلها الى مدن ذكية واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات 

 .(.α =27 لة إحصائية عند مستوى معنوي )دال

توجد عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور (: H0الفرض البدي  )

المدن وتحويلها الى مدن ذكية واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات 

 .(.α =27 ى معنوي )داللة إحصائية عند مستو

أشارت النتيجة الى وجود عالقة بين )االدراك( و )االحتياجات( وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصائي حيث 

، أشار (r=0.672)(، كما أن معامل االرتباط بيرسون 2.21( أقل من مستوى الداللة المعنوي )2.22كان )

راك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في أي زاد إد متوسطةالى أن تلك العالقة كانت طردية 

 تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية كلما زادت االحتياجات لها،
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بالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل بوجود عالقة بين إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية  

ن ذكية و احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مد

 .(α =27الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي )

  الفرضية الثالثة: توجد عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة

كية لتطوير الواجهات البحرية  ات داللة إحصائية جدة واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذ

 ..(α =27 )عند مستوى معنوي 

ال توجد عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة (: H1الفرض الصفري )

د ئية عنجدة واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصا

 .(.α =27 مستوى معنوي )

توجد عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة (: H0الفرض البدي  )

واحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .(.α =27 معنوي )

الى وجود عالقة بين )المخاوف( و )االحتياجات( وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصائي أشارت النتيجة 

، (r=-0.236)(، كما أن معامل االرتباط بيرسون 2.21( أقل من مستوى الداللة المعنوي )2.22حيث كان )

الواجهة  كية فيضعيفة أي كلما زادت المخاوف من تطبيق التقنيات الذ عكسيةأشار الى أن تلك العالقة كانت 

البحرية لمدينة جدة قلت احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ، بالتالي 

نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل بوجود عالقة بين المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في 

ه من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية ذات الواجهة البحرية لمدينة جدة واحتياجات مجتمع مدينة جد

 .(.α =27 داللة إحصائية عند مستوى معنوي )

المعادلة التنبؤية لتأثير المعرفة واالدراك والمخاوف نحو تقنيات المدن الذكية على االحتياجات  .07.4

 من التقنيات الذكية لتطوير المدن

لى المتغير التابع باستخدام معامل االنحدار الخطي المتعدد كما هو تم دراسة تأثير المتغيرات المستقلة ع    

(، حيث أشارت النتيجة الى وجود تأثير متوسط وذلك من قيمة معامل االرتباط 17موضح في الجدول رقم )

معرفة المجتمع بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، إدراك )للمتغيرات المستقلة الثالثة معاً  (R=0.68)الكلي 

مجتمع بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن، المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في المدن( على ال

 . R)2(0.47=( وذلك من قيمة %45المدن( بنسبة ) المتغير التابع )االحتياجات من التقنيات الذكية لتطوير

تأثيراً على زيادة االحتياجات ومن ثم المعرفة أما قيم معامالت االنحدار، فقد أشارت بأن االدراك األعلى      

 وهما يؤثران ايجابياً عليها.

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                       414  

ISSN: 2706-6495 

 
وبالتالي أن معرفة المجتمع بالتقنيات الذكية وزيادة ادراكهم بأهمية التقنيات الذكية في تطوير المدن يؤثران  

(. 0216دة، )شاهين وعو ايجابياً على زيادة االحتياجات للتقنيات الذكية لتطوير المدن. والتي توافقت مع دراسة

 أما معامل انحدار المخاوف فقد كان تأثيره سلبياً على االحتياجات.

 المجتمع نحو تقنيات المدن الذكية على احتياجاتهم منها وإدراك ومخاوفتأثير معرفة  05جدول 

 المتغيرات

 معامالت االنحدار

t 

مستوى 

الداللة 

 االحصائي

R 

رتباط معام  اال

 الكلي

R2 

 درجة التأثير

B 

الخطأ 

 المعياري

 الثابت 1
1.901 172، 10.166 222، 

2.620 2.465 

 معرفة
276، 212، 0.102 220، 

 إدراك
760، 202، 12.224 222، 

 مخاوف

249_، 200، 0.076_ 207، 

 

 ر التالية:كما يكننا التنبؤ بهذه العالقة مستقبالً من خالل معادلة االنحدا

+ SE3X3+ a2X 2+ a 1X 1Y= B+ a 

: Y المتغير التابع ،X ،المتغير المستقل :B:  :،معامل الثباتa  ،قيمة معامل المتغير المستقل: SE   معيار

 الخطأ

 +(SEالمخاوف(- 3a )االدراكa +2 )) المعرفة(B+a =1 ( االحتياجات)

 2.172+(المخاوف) 2.249 -(دراكاال) 2.760 +) المعرفة( 2.276+1.90 =( االحتياجات)

 2.249 -(4.40) 2.760 +) (0.55 2.276+1.90 =( االحتياجات)

 العالقة بين متغيرات الدراسة الرئيسية بالبيانات الشخصية لمجتمع الدراسة .07.5

لواجهات ااحتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير تم اختبار العالقة بين متغيرات الدراسة )     

البحرية، معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات 

 التقنيات الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية،
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لعمر، ابالبيانات الشخصية وهي ) وأخيراً المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة( 

باستخدام معامل سبيرمان لدراسة االرتباط بين المتغيرات الفئوية والذي يفسر قوة واتجاه  والمؤهل العلمي(،

 االرتباط للعالقة. 

( الى وجود عالقة ارتباطية عكسية ضعيفة بين كال من العمر 16أشارت النتائج في الجدول التالي )      

( وذلك من قيمتي مستوى الداللة االحصائي ومعامل 2.21لة معنوي )و)المعرفة، والمخاوف(، عند مستوى دال

ما قلت زاد العمر كلبالتقنيات الذكية لتطوير المدن، كذلك كلما االرتباط فكلما زاد العمر كلما قلت المعرفة 

 .من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدةالمخاوف 

 للتقنيات الذكية لتطويرارتباطية طردية ضعيفة بين العمرو االحتياجات كما أشارت الى وجود عالقة      

( وذلك من قيمتي مستوى الداللة االحصائي ومعامل 2.27، عند مستوى داللة معنوي )الواجهات البحرية

  .للتقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحريةكلما زاد االحتياج  زاد العمر فكلما .االرتباط

 احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحريةعالقة بين المؤهل العلمي وأما ال       

( وذلك من 2.21فقد أشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة، عند مستوى داللة معنوي )

 زاد المؤهل العلمي فكلما .(p value=0.000, r=0.155)قيمتي مستوى الداللة االحصائي ومعامل االرتباط 

  .للتقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحريةكلما زاد االحتياج 

إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور  وكذلك العالقة بين المؤهل العلمي و    

لة دية ضعيفة، عند مستوى دال، فقد أشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية طرالمدن وتحويلها الى مدن ذكية

 .(p value=0.027, r=0.098)( وذلك من قيمتي مستوى الداللة االحصائي ومعامل االرتباط 2.21معنوي )

إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطور المدن كلما زاد  زاد المؤهل العلمي فكلما

( Flynn,  & Valverde, 2019يد من الدراسات منها دراسة )كما أشارت العد .وتحويلها الى مدن ذكية

( أن أهم مقومات نجاح المشاريع السياحية Gretzel, 2018(، ودراسة )Gretzel, et. al, 2016ودراسة )

ما أهي اعتمادها على التقنيات الحديثة سواء في البنية التحتية للمشروع أو في الخدمات التي يقدمها المشروع. 

 الدراك فلم تكن بينهما عالقة، كذلك المؤهل العلمي لم تكن له عالقة بالمعرفة وال بالمخاوف.العمر وا

 عالقة متغيرات الدراسة الرئيسية بالبيانات الشخصية لمجتمع الدراسة 06جدول 

 العمر مخاوف إدراك احتياجات معرفة

 المؤهل

 العلمي

معامل 

 االرتباط

 المتغير

21.22  199**،  164**،  - 277،  022-**  276،  
معامل 

 سبيرمان
 معرفة
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. 222،  222،  015،  222،  025،  داللة العالقة 

199**،  1.222 501**،  020،-**  122*،  177**،  
معامل 

 احتياجات سبيرمان

222،  . 222،  222،  217،  222،  داللة العالقة 

164**،  501**،  1.222 099،-**  224،  292*،  
معامل 

 إدراك انسبيرم

222،  222،  . 222،  279،  205،  داللة العالقة 

277،-  020،-**  099،-**  1.222 **-،106 212،  
معامل 

 مخاوف سبيرمان

015،  222،  222،  . 227،  215،  داللة العالقة 

022،-**  122*،  224،  106،-**  1.222 104**.  
معامل 

 العمر سبيرمان

222،  217،  279،  227،  . 220،  قةداللة العال 

276،  177**،  292*،  212،  104**،  1.222 
معامل 

 العلمي المؤهل سبيرمان

025،  222،  205،  215،  220،  داللة العالقة 2 

، * توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 2.21** توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=

 2.27مستوى معنوية=

 ختالف سكان داخ  وخار  جدة، الجن  والجنسيةتقييم متغيرات الدراسة وفقا  ال .07.6

احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية، لدراسة وجود فرق معنوي في )    

معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتطوير المدن، إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات 

المدن وتحويلها الى مدن ذكية، والمخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية الذكية في تطور 

، تم استخدام اختبار)ت( وهو من )السكن، الجنس، الجنسية وفقاً الختالف البيانات الشخصية ) لمدينة جدة(

اختبار ليفين، أما في حال ب االختبارات المعلمية للعينتين مستقلتين في حال تحقق التجانس لبيانات المجوعتين

استخدام االختبار الالمعلمي )مان وتني( لدراسة الفروق بين آراء مجتمع مدينة جده عدم تحقق التجانس فقد تم 

 (: 19،12،15)كما الجداول التالية  )السكن، الجنس، الجنسية )بناء على 
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 الختالف السكن دراسة اختالف متغيرات الدراسة وفقا   07جدول 

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

 سكان جدة
 قيمة ت

 الحرجة

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي 

 الختبار ت

 المتغيرات

75 0.21 65،  ال 
400،  727 

650،  

(NS) 

 معرفة

472 0.56 20،  نعم 

75 4.70 40،  ال 
290،  727 

906،  

(NS) 

 احتياجات

472 4.71 44،  نعم 

75 4.41 45،  ال 
160،-  727 

251،  

(NS) 

 إدراك

472 4.40 72،  نعم 

75 0.41 60،  ال 
0.422 727 

210،  

(SS*) 

 مخاوف

472 0.15 62،  نعم 

 

 (2.27ذات فروق إحصائية عند مستوى داللة معنوي )(، أشار الى وجود اختالفات 15الجدول السابق )      

 ،ية في الواجهة البحرية لمدينة جدة وفقا الختالف السكن في جدة أو خارجهاللمخاوف من تطبيق التقنيات الذك

( أقل من 2.210وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصائي الختبار )ت( حيث كان مستوى الداللة االحصائي )

 ( كما لوحظ أن متوسط المخاوف أعلى لدى السكان من خارج جدة. أما بقية2.27مستوى الداللة المعنوي )

 المتغيرات فلم يكن هناك اختالف فيها بين سكان جدة وخارجها.  

 (:12ولتقييم االختالف لمتغيرات الدراسة وفقاً للجنس، من الجدول التالي ) 

 دراسة اختالف متغيرات الدراسة وفقا  الختالف الجن  08جدول 

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري
 الجن 

 قيمة ت

لحرجةا  

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي الختبار 

 ت

 المتغيرات

150 0.24 52،  1.407 ذكر 

 

727 

 

177،  

(NS) 

 معرفة

004 0.50 20،  أنثى 

150 4.76 44،  1.260 ذكر 

 

727 

 

262،  

(NS) 

 احتياجات

004 4.49 40،  أنثى 

150 4.46 72،  1.041 ذكر 

 

727 

 

122،  

(NS) 

 إدراك

004 42.4  49،  أنثى 

 المتوسط العدد
رتبة 

 المتوسط
 الجن 

قيمة مان 

 وتني

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي الختبار 

 مان وتني

 المتغير
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150 0.02 054.25 
 ذكر

07419 
020.2

4 

206،  

(SS*) 
 مخاوف

004 0.41 004.62 
 أنثى

 

للمخاوف من تطبيق  (2.27توى داللة معنوي )ذات فروق إحصائية عند مسوالذي أشار الى وجود اختالفات 

ائي وذلك من قيمة مستوى الداللة االحصالتقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة وفقا الختالف الجنس، 

( كما 2.27( أقل من مستوى الداللة المعنوي )2.206الختبار مان وتني حيث كان مستوى الداللة االحصائي )

 اوف أعلى لدى الذكور عن االناث.لوحظ أن متوسط المخ

 (: 19أما تقييم االختالف لمتغيرات الدراسة وفقاً للجنسية، من الجدول التالي )

 دراسة اختالف متغيرات الدراسة وفقا  الختالف الجنسية 09جدول 

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري
 الجن 

 قيمة ت

 الحرجة

درجات 

 الحرية

ى الداللة مستو

االحصائي الختبار 

 ت

 المتغيرات

40 0.65 29،  
 غير

 سعودي
221،-  

 

727 

 

404،  

(NS) 

 معرفة

464 0.52 59،  سعودي 

40 4.42 45،  
 غير

 سعودي
704،-  

 

727 

 

621،  

(NS) 

 احتياجات

464 4.71 40،  سعودي 

40 0.20 64،  
 غير

 سعودي
1.510-  

 

727 

 

225،  

(NS) 

 مخاوف

464 0.01 62،  سعودي 

 المتوسط العدد
رتبة 

 المتوسط
 الجن 

قيمة مان 

 وتني

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي الختبار 

 مان وتني

 المتغير

40 4.42 074.72 
 غير

 45.417 9974.7 سعودي
921،  

(NS) 
 إدراك

 سعودي 070.97 4.40 464

 

لجميع المتغيرات  (2.27عند مستوى داللة معنوي )ذات فروق إحصائية والذي أشار الى عدم وجود اختالفات 

 وفقاً للجنسية.
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 تقييم متغيرات الدراسة وفقا  الختالف المؤه  العلمي .07.7

احتياجات مجتمع مدينة جده من التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية، لدراسة وجود فرق معنوي في )    

وير المدن، إدراك مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات معرفة مجتمع مدينة جده بالتقنيات الذكية لتط

الذكية في تطور المدن وتحويلها الى مدن ذكية، والمخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية 

( One Way Anova، تم اختبار ذلك بتحليل التباين األحادي )المؤهل العلميوفقاً الختالف  لمدينة جدة(

باختبار ليفين كما في الجدول التالي  ها مصنفة ألكثر من مجموعتين، بعد التأكد من تجانس البياناتطالما أن

( لجميع 2.27الى عدم وجود اختالفات ذات فروق إحصائية عند مستوى داللة معنوي ) أشار(،  والذي 02)

المؤهل،  قد اختلفت وفقاً الختالفمن التقنيات الذكية لتطوير الواجهات البحرية فالمتغيرات، ماعدا االحتياجات 

. فقد اختلفت االحتياجات معنوياً بين ما دون البكالوريوس وحملة (4( والشكل )01كما هو موضح في الجدول )

 الماجستير، كذلك بين البكالوريوس والماجستير فقد كان أعلى للماجستير.

 ة وفقا  الختالف المؤه  العلميدراسة اختالف متغيرات الدراس 21جدول 

 رتبة المتوسط المتوسط العدد
المؤه  

 العلمي

مربع قيمة 

 كاي

 الحرجة

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

االحصائي 

كراسكال الختبار

 والي  

 المتغيرات

112 0.5726 076.01 
 دون

 البكالوريوس

7.645 0 
2.102 

(NS) 
 بكالوريوس 040.04 0.5126 094 معرفة

 ماجستير 022.72 0.9194 90

 دكتوراه 096.17 4.2072 12

112 4.4111 019.16 
 دون

 البكالوريوس

14.056 0 
2.220 

(HS**) 
 بكالوريوس 074.44 4.7220 094 احتياجات

 ماجستير 096.10 4.6416 90

 دكتوراه 000.72 4.7222 12

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعياري

المؤه  

 العلمي

 قيمة ف

 الحرجة

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

 االحصائي الختبار

تحلي  التباين 

 األحادي

 المتغيرات

112 4.0059 42009، 
 دون

 البكالوريوس

1.299 0 
109، 

(NS) 
 بكالوريوس ،71121 4.4007 094 إدراك

 ماجستير ،46170 4.7206 90

 دكتوراه ،09422 4.4165 12

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                       420  

ISSN: 2706-6495 

 

112 0.0261 51609، 
 دون

 البكالوريوس

094، 0 
202، 

(NS) 
 بكالوريوس ،64420 0.1240 094 مخاوف

 ماجستير ،56000 0.0240 90

 دكتوراه ،45150 0.0200 12

 

 دراسة اختالف االحتياجات وفقا  الختالف المؤه  العلمي 20جدول 

(I) المؤه  العلمي (J)  العلمي المؤه 

 الفرق بين المتوسطين

(I-J)  

مستوى الداللة االحصائي الختبار 

 3دانيت تي 

 ،022 -،29502 بكالوريوس البكالوريوس دون

 ،222 *-،00245 ماجستير

 ،902 -،22229 دكتوراه

 ،022 ،29502 البكالوريوس دون بكالوريوس

 ،200 *-،10006 ماجستير

 1.22 ،22201 دكتوراه

 ،222 ،*00245 البكالوريوس دون اجستيرم

 ،200 ،*10006 بكالوريوس

 ،760 ،14172 دكتوراه

 ،902 ،22229 البكالوريوس دون دكتوراه

 1.222 -،22201 بكالوريوس

 ،790 -،14172 ماجستير
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 متوسطات االحتياجات وفقا  للمؤه  العلمي 0 ك  

 :ائجالنت .08

 ظهرت نتائج الدراسة الميدانية:أ

نتائج إيجابية عن معرفة مجتمع مدينة جدة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن بمستوى عالي، بوسط  -

( من %4031(، وقد كانت معرفتهم بالتطبيقات الذكية هي األعلى بنسبة )0.55حسابي مرجح )

 عينة الدراسة.

لتطوير الواجهة البحرية، أسفرت من خالل الدراسة  أن احتياجات مجتمع جدة للتقنيات الذكية -

( للوسط الحسابي المرجح، وتلك الموافقة زادت مع ازدياد 4.71على الموافقة الشديدة لها بقيمة )

 العمر والمؤهل العلمي.

اإليجابية في إدراك مجتمع مدينة جدة بأهمية التقنيات الذكية في تطوير المدن، فقد كان عالياً  -

( وكلما زاد المؤهل العلمي كلما زاد إدراك 4.40ك بنتيجة الوسط الحسابي المرجح )جداً، وذل

 مجتمع مدينة جده بأهمية تطبيقات التقنيات الذكية في تطوير المدن وتحويلها الى مدن ذكية.

أن معرفة المجتمع بالتقنيات الذكية وزيادة ادراكهم بأهمية التقنيات الذكية في تطوير المدن  -

 يجابياً على زيادة االحتياجات للتقنيات الذكية لتطوير المدن. يؤثران ا

لم يوافق المجتمع على المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية لتطوير الواجهة البحرية، بوسط  -

 (،0.22حسابي مرجح )
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وكلما زادت المخاوف من تطبيق التقنيات الذكية في الواجهة البحرية لمدينة جدة قلت  

يات الذكية، وقد أسفرت النتائج عن عالقة عكسية للمخاوف مع العمر فكلما زاد االحتياجات للتقن

العمر قلت تلك المخاوف. كما أن المخاوف كانت أعلى لدى الساكنين خارج جدة عن الساكنين 

 داخلها، وكانت أعلى لدى الذكور عن االناث.

لذكية لك االحتياجات للتقنيات االمعرفة بالتقنيات الذكية واالدراك بأهميتها في تطوير المدن وكذ -

في تطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة لم تختلف وفقاً الختالف )الجنس، الجنسية، السكن داخل 

 جدة أو خارجها(

 

 التوصيات:. 09

ضرورة تبني نشر المعرفة بالتقنيات الذكية لتطوير المدن مما لها األثر الفعال في التجاوب مع  -

 كب عالمياً للمدن الذكية.التطور التقني الموا

خلق بيئة مجتمعية معرفية تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة ومواكبة للتطور العالمي المستمر،  -

 وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة الستدامة بناء المدن الذكية وتطورها.

ن م وضع استراتيجية لترسيخ مفهوم التقنيات الذكية وأهميتها، والوعي ببرامجها وتطبيقاتها -

خالل ورش العمل التدريبية المجانية للمجتمع في أماكن تجمعاتهم ومن خالل اإلعالنات 

 التوعوية، واستضافة المؤتمرات العالمية في مجال التقنيات الذكية.

ضرورة تبني حمالت توعوية تزيد من مهارات المجتمع التقنية التي تتيح التفاعل مع الخدمات  -

 ها.الذكية وتحقيق االستفادة من

أهمية وجود خدمة عمالء في األماكن السياحية مختصة باإلرشاد ونشر الوعي بخصوص  -

 التقنيات الذكية وتطبيقاتها، ونشر المنشورات االرشادية.

اعتماد نهج تشاركي، من خالل دمج أفراد المجتمع في مراحل التطوير باعتبارهم محورا   -

 للتنمية.

ى فكرة الدراسة وصوال لتطبيق عملي وتطوير ابعاد متابعة البحث في هذا السياق للبناء عل -

 .استخدامه
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 ملخص البحث

 قضية التحول الكيميائي وهي تحول العين من حال إلى حال والتي من خاللهايدور مضمون البحث حول 

 . يتغير حكمها الشرعي من الحالل إلى الحرام والعكس

هو في جانب الضروريات  والتي منها ما ،ض القضايا المتعلقة بهذا الموضوعتناولت فيه بع     

ل الطبي أو الحاجيات  كاستخدام المواد المحتوية كاستخدام المواد المحتوية على نجاسة أو محرمات في المجا

 أو محرمات كاستخدام المواد المحتوية على نجاسة أيضا ُ ات،التحسينجال الطعام ونحوه، أو على نجاسة في م

ومن ثم ختمت البحث في ذكر بعض أنواع التفاعالت الكيميائية  ،في المجال التجميلي كالتعطر أو الترفيه ونحوه

كالتفاعالت الحاصلة بين األدوية بعضها مع بعض أو بين األدوية مع األعشاب أو األدوية مع  ،الغير مقصودة

ومن ثم أنهيته بذكر خاتمة محتوية على أهم النتائج التي توصلت  ،في موضوع البحث نظرا ً لعالقتهااألغذية؛ 

  وباهلل التوفيق. ،إليها وأهم التوصيات

 .انقالب ،نجاسة ،قضايا ،تداخالت ،استحالة ،تفاعالت ،يكيميائ ،تحول: المفتاحيةالكلمات 
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Prepared by: Dr. Fatima Ibrahim Muhammad Al-Uhaidib 

Assistant Professor at Majmaah University, Department of Islamic Studies College 

of Sciences and Humanities in Ramah, Saudi Arabia, Riyadh 

Mobile (0553663345) 

 

Abstract: 

The content of the research revolves around the issue of chemical transformation، 

which is the transformation of the eye from state to state through which Its legal 

ruling changes from permissible to forbidden and vice versa. 

In it، I dealt with some issues related to this topic، including what is in the 

aspect of necessities such as the use of materials containing impurity or forbidden in 

the medical field or needs such as the use of materials containing impurity in the 

field of food and the like، or improvements، such as the use of materials that contain 

impurity also or prohibited in the field Cosmetic، such as perfuming or 

entertainment، etc.، and then concluded the research by mentioning some types of 

unintended chemical reactions. 

Such as interactions between drugs with each other or between drugs with herbs 

or drugs with food; Given its relationship to the topic of the research، and then I 

ended it by mentioning a conclusion containing the most important findings that I 

reached and the most important recommendations، and God is success. 
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 المقدمة

 فال من يهده هللا ،تهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناونس هستعيننوإن الحمد هلل نحمده 

عبده ورسوله أما  اً وأشهد أن محمدشريك له  وحده الإله إال هللا  له وأشهد أن ال هاديومن يضلل فال  ،له مضل

 بعد:

 فتحت  ن؛ حيثمرنة صالحة لكل زمان ومكا جعلها أحكاماً  شرع أحكامه أن دعن فإن من رحمة هللا بعباده

من مصالح مرسلة  بشتى أنواعه ألحكام عن طريق القياس واالجتهادمجاالت متعددة إلصدار ا علمائنالدى 

والسيما في هذا الزمن والذي تهاطلت  ،عند عدم وجود النص  ونحوه_ ،للذرائع أو االستحسان أو العرف اً أوسد

عادلة عليها  ن البد من ضبطها وإصدار أحكاماً فكا ،طول المطره ،قضايا جديدة لم ينص على حكمها علينا

هي  ،هي في تطورات مستمرة وتفرعات عديدة والتيومن ضمن هذه القضايا  ،عنها محيدهغير  ثابتةبضوابط 

أسأل هللا ف ،وما يتعلق به قدر المستطاع ،لذلك جعلت مضمار بحثي حوله ،مسألة أو قضية) التحول الكيميائي(

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،إخراجه بأحسن صورة وأبهى حلهالكريم أن يعينني على 

 

 أهمية الموضوع:

د والذي ق ،الكيميائيةظهور القضايا الفرعية الناتجة عن التحوالت  ،من حيث تكمن أهمية هذا الموضوع

مية من األهفكان  ،أو حرمة استخدامه وإباحة ،من حيث اختالف نوعية التحول ومادته ،فيهاتختلف األحكام 

ها وحكم وضبطها ،لتطورها ج إلى التوسع فيها قدر المستطاع؛طرح مثل هذه الموضوعات والتي تحتا بمكان

 .بحسب مقاصد الشرعية أو تحت منظورها مجحفغير  بحكم عادل

 الهدف من البحث:

 وذلك بطرحها ،القضايا والمسائل المندرجة والتي تتفرع عن هذا الموضوع أهممحاولة استقصاء وجمع 

 .إن وجدتفيها  من خالل عرض أقوال العلماء ،ومن ثم بيان حكمها ،أمكن لي ذلك اوبيان أصلها وجذورها م

 أسباب اختيار الموضوع:

 إن من األسباب التي دعتني إلى اختياره هي:

 في هذا الزمن. عاتالموضو هذه/ مسيس الحاجة إلى مثل 1

الستنباط امما ينمي ملكة  ،فية الحكم عليهاوكي لحديثةاكيفية طرح العلماء للموضوعات والقضايا / بيان 2

 ومن ثم محاولة النفس المشاركة في إصدار مثل هذه األحكام.

 أصل وجذور قديمة على الكثير األغلب.أو توضيح أن لكل قضية معاصرة / بيان 3

 بحث:مشكلة ال

في كل عين قد تحولت  ،وتتمثل في بيان الحكم الفقهي من حيث الصحة والفساد والطهارة والنجاسة

فمن  ،من مسألة )االستحالة( والذي يعد هذا نابعاً  ، كحال النجاسة إلى حال الطهارة،من حال إلى حال كيميائياً 

على اختالفه أيضاً في الحال التي يمكن أن تستخدم  فضالً  ،لذلك خالل حال العين المتحولة يختلف الحكم تباعاً 

 لته.بأمث وهذا كله موضحاً  ،؟أم التحسينات ؟أم الحاجيات ؟في جانب الضرورياتأكان ، فيها هذه العين المتحولة
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 الدراسات السابقة:

إال أنني قد وقفت على  ،لم أقف على دراسات سابقة بنفس موضوع البحث وال شاملة لموضوعاته

 منها:و ،الدواءواستخدام النجاسات في الغذاء و دراسات ذات الصلة في الموضوع وهي فيما يتعلق باالستحالة

منشور بمجلة  ،د الدكتور: ياسين بن ناصر الخطيبإعدا حالة وأحكامها في الفقه اإلسالمي،/االست1

 م2003السنة الرابعة عشرة_ العدد السادس عشر عام  ،المجمع الفقهي للرابطة

 م.2002 طبعة دار النفائس باألردنالغنائم ، قذافي عزت وأحكامها في الفقه اإلسالمياالستحالة /2

ة منشور بمجلة البحوث الفقهي ،عبد الفتاح محمود إدريس ،/ استخدام الكحول في الغذاء والدواء والتعقيم3

 م.1992عام  33المعاصرة العدد 

فالجديد في موضوعي إرجاع كل قضية متحولة  ،حيث تناولت هذه البحوث جانب يسير من موضوعي 

 وقفت عليه. وعات متحولة لم يتم التطرق إليها بحسب ماإضافة إلى التطرق لموض ،إلى أصلها قديماً 

 

 منهج البحث:

ومن  ،وعالمتعلقة بالموضوذلك بمحاولة استقصاء وجمع المسائل  التطبيقي،المنهج االستقرائي التحليلي 

 من أحكام. ورد فيهاما سرد وتوضيح أمكن حتى يتم  ثم تحليلها ما

 

 التمهيد

 التطهر وإزالة بوجوب ،صلى هللا عليه وسلم _فلقد أمر نبيه( 4، )المدثرابك فطهر""وثي: قال هللا سبحانه وتعالى

فإن هللا يحب التوابين  ،إزالة النجاسة من الثوب والبدنب اء العبادات المشروعةوهذا هو الواجب عند آد الدنس،

  تي:وتوضيح ذلك من خالل اآل ،وكانت طرق إزالة النجاسات كثيرة ومتنوعة ،ويحب المتطهرين

 وأنواعها: ،التعريف بإزالة النجاسة :أولا 

 أ/ التعريف بإزالة النجاسة:

 ،ليابن أبي الفضل البع ينظر:) نحيته بمعنى ،وزلته زياالً  يقال أزلت الشيء إزالة ،التنحية هي ،اإلزالة

 (23 ص ،2003

نجس أي  شيءو ،يدل على خالف الطهارة فالنون والجيم والسين أصل صحيح ،جمع نجس والنجاسة:

 (.393 ص3 ج ،1929 ،أحمد ابن فارس :ينظر)قذر 

 (.203 ص1 ج ،1992،مفلح  )ابن "تطهير موارد األنجاس الحكمية"النجاسة: وإزالة 

 ب/ أنواعها:

 تنقسم النجاسة إلى قسمين:

 وهي على نوعين: : نجاسة حقيقة:أولا 

 (.423ص 1911 ،حامد صادق ،)محمد رواس أ/ نجاسة مغلظة: كالبول والغائط والدم والميتة

 (.423ص 1911 ،حامد صادق ،)محمد رواس يؤكل لحمه كبول ماب/ نجاسة مخففة:  
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سل وهي الحدث األكبر الموجب للغ ،حكمها وأعطاهألحقه الشرع بالنجاسة  : وهي ماحكميةنجاسة  :ثانياا  

  (.423ص 1911 ،حامد صادق ،محمد رواس)للوضوء والحدث األصغر الموجب 

 :ينقسم إلى نوعين أيضاا  المتصف بالنجاسة من األشياءأما 

 ،حامد صادق ،محمد رواس)والخنزير يقبل التطهير كالبول والغائط والدم والميتة  ال وهو ما ،أ/ نجس العين

 . (423 ص 1911

س جكالماء المتن ويقبل التطهير صله ولكنه اكتسب النجاسة من غيرهكان غير نجس في أ : وهو ماب/ المتنجس

 (.423 ص 1911 ،حامد صادق ،)محمد رواس والثوب المتنجس

 

 طرق إزالة النجاسة: :ثانياا 

 وسأعرضها بشيء من اإليجاز كاآلتي: النجاسة،اختلف العلماء في بعض طرق إزالة 

 إزالتها بالمائعات:: أولا  

 :منها على عدة أقوال اختلف العلماء في ذلكحيث 

فتزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل  ،الماء الطهور والطاهر على حد سواءتجوز إزالتها ب القول األول:

 ص 1 ج ،1992،مفلح  )ابن وبعض الحنابلة (13 ص ،1914 ،محمد السغدي )ابن يراه الحنفية ما ونحوه وهو

203).  

 ،ةرعمي ،قليوبي)الشافعية ذهب إليه بعض  وهذا ما ،تجوز إزالتها بغير الماء الطهور ال القول الثاني:

 ص1 ج ،1992، مفلح )ابن الحنابلةوقطع به كثير من  ،اإلمام أحمد مطلقاً مذهب  ( وهو12 ص 1 ج ،1993

203.) 

سيما عند عدم توفر الماء وال األول،يراه أصحاب القول  والذي يترجح من ذلك والعلم عند هللا هو ما

 .كل مائع طاهروفي هذا الرأي تيسير على المكلف وحثه على إزالة النجاسة بالطهور 

 : إزالتها بغير المائعات: ثانياا 

 وهي على عدة أنواع منها:

 أ/ إزالتها بالشمس:

لو أنك رأيت النجاسة قد أصابت طرفاً من األرض الذي تصلي عليه، ثم هذا الموضع أصابته وذلك فيما  

 سميه العلماء: )المكان المتطهرالشمس أياماً أو فترة من الزمن، وجئت ووقفت عليه فلم تَر أثراً للنجاسة فهذا ي

 ذلك؟فما حكم  ،أي: زال أثر النجاسة عنه بالشمسبالشمس( 

 اختلف العلماء فيه على قولين:

لى ويرجع إ هارة ذلك المكانبط حكم ،إذا زالت النجاسة بالشمس ولم يبَق لها أثر في الموضع :القول األول

بن عبد  محمد)تيمية واختاره شيخ اإلسالم ابن  ،(203 ص1 ج )السرخسي، وهذا مذهب اإلمام أبي حنيفة ،أصله

 (.12ص2ج ،الوهاب
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نا ، فلما كان حكم()أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً استدلوا بدليل العقل، فقالوا: القاعدة في الشرع: 

الشمس، زالت ببنجاسة الثوب مبنياً على وجود النجاسة فيه؛ فإنه ينبغي أن يزول هذا الحكم بزوال النجاسة وقد 

محمد بن عبد الوهاب  ،361 ص2 ج ،1992 ،فيستوي عندنا أن تزول بالشمس أو بغيرها )ابن عابدين الدمشقي

 (.12ص2ج

 ،)ابن المنذرأنه البد من صب الماء ولو زال أثر النجاسة بالشمس، وبه قال جمهور العلماء،  :الثانيالقول 

 (.123 ص2 ج ،1913

لو أن إنساناً أصابت النجاسة ثوبه ثم عرض ثوبه للشمس، وجاء بعد أيام فلم  ،لسبق من أقوا فبناء على ما 

   ،فيحكم بطهارتها عند أصحاب القول األوليجد ال لون النجاسة وال ريحها وال أثرها، 

 البد من الغسل.بالطهارة بل  الحكم فيرون عدمالقول الثاني  أما أصحاب

هريرة من قصة األعرابي، أنه لما بال في المسجد قال عليه  استدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي

 ،"باب صب الماء على البول في المسجد ،2003،)البخاري  "أريقوا على بوله َسجالً من ماء "الصالة والسالم: 

 قالوا: لو كانت األرض تطهر بالشمس إذا زال أثر النجاسة أو ذهب ما يدل عليها (30ص 1ج  ،220حديث رقم )

ب )محمد بن عبد الوها بأن يتكلفوا صب الماء على الموضعالصحابة  _صلى هللا عليه وسلم_ا أمر النبي لم ،

 (.12ص2ج

: األمر وذلك ألمرين: أنه البد من صب الماء؛ والقول الراجح في هذه المسألة واألقوى واألقرب لألصول

إلى األصل، فهل األصل في النجاسة أنها  األول: أنه إذا اختلف في شيء هل هو الزم أو غير الزم؟ فإنه يرجع

تغسل أو تشمس؟ األصل أنها تغسل، وبناًء على ذلك: نحن شككنا في زوالها بالشمس: هل هو موجب لرجوعها 

إلى كونها طاهرة أو نبقى على اليقين من كونها نجسة؟ فكان هذا بمثابة القرينة على رجحان القول الذي يعتمد 

قد أمر بصب الماء على ذلك الموضع، وقد كان مسجد  _صلى هللا عليه وسلم_والنبي  ،ةالغسل إلزالة تلك النجاس

 منه ما هو في الشمس ومنه ما هو في الظل._صلى هللا عليه وسلم _النبي 

فلو قال قائل: يحتمل أن هذا الموضع الذي أُمر بصب الذنوب عليه كان في الظل، لقلنا: هذا مردود؛ ألن 

جالس في الحلقة، ومما هو معلوم أنه لو أراد  _صلى هللا عليه وسلم_دخل والنبي  -لصحيحكما في ا-األعرابي 

أن يقضي حاجته فإنه سيتلمس أبعد المواضع عن الجالس، وهذا أمر واضح بدليل االستقراء للعرف، فإنه لن 

ناًء ظل أو في الظل، وبيأتي ويبول قريباً منهم، ومن عادته عليه الصالة والسالم أن يكون في أقرب المواضع لل

على ذلك: فإن الغالب من صورة الحال أن يكون بوله في موضع ال ظل فيه، وهذا هو األرفق واألقرب، وإذا 

أمر بصب الماء عليه، فلو كانت إصابة الشمس تطهر الموضع، لما  _صلى هللا عليه وسلم_ثبت هذا فإن النبي 

ى ذلك الموضع ولتركه للشمس تطهره؛ ولذلك ال شك أن األصل أمر الصحابة أن يتكلفوا إحضار السجل وصبه عل

هو كون الماء مطهراً لم يرد دليل صحيح يدل على أن الشمس تطهر، فنبقى على داللة األصل خاصةً على مسلك 

الجمهور الذين يقولون: إن تطهير النجاسة في بعض المواضع فيه شبهة التعبد، فتطهير النجاسة في بعض 

ا من الشرع فيه شبهة التعبد، ومثل هذا يقوى فيه البقاء على األصل، وإلغاء األوصاف المعللة المواضع ألفن

 (.12ص2محمد بن عبد الوهاب ج)بالقياس والنظر
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 ب/ إزالتها بالريح: 

ثوبه نجاسة فنشره، فجاءت الريح وعبثت بالثوب حتى لم يبق للنجاسة أثر أن إنساناً أصابت  فيما لووذلك 

محمد ) حينئٍذ نقول: إن جريان الريح ال يوجب زوال الوصف المستيقن كونه نجساً، بل البد من الغسلفي الثوب؛ ف

جفاف األرض طهورها،  وقيل:وقال أبو حنيفة ومحمد: تطهر إذا أذهب أثر النجاسة.   (12 ص2بن عبد الوهاب ج

 "رّشون شيئاً من ذلكألن ابن عمر روى: "أن الكالب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، فلم يكونوا ي

 .(36ص1ج  ،124رقم  حديث ،اإلنسان"باب الماء الذي يغسل به شعر  ،2003،البخاري)

 

هو حكم الصالة في األرض النجسة  ،الخالف من الثمار الذي ممكن أن تجنى من هذا فإن ذلكوبناء على   

 يؤثر في حكم هذا وهللا تعالى أعلم. فاختالفهم فيما سبق ،أو بناء المساجد عليها أو الريح ،المتطهرة بالشمس

 :ج/إزالتها بالستحالة

قال: أم ال؟ في ،فهل يحكم بطهارتها ،شيء آخر واستحالت إلىإذا تغيرت النجاسة الموضوعة في اإلناء  أي   

 النجس إلى طاهر لها أحوال:  استحالتإن 

 : أن يُكاثر بطاهر.الحالة األولى

 ه.بنفس: أن يستحيل والحالة الثانية

: فإن كانت استحالة النجس بتكثير، كأن يكون عندك سطل من الماء وقع فيه بول، لكن األمر فيه تفصيل

ها أثر، عين النجاسة وأثرها فلم يبق ل تفتغير لون الماء، فجئت بثالثة سطول وصببتها على هذا السطل حتى ذهب

راً، وإذا كان الماء الذي صب طهوراً فقد حكمنا ال طعم وال رائحة وال لون، فحينئٍذ نقول: إن الماء قد أصبح طاه

هنا، وإن  ليس هو المعنيباستحالة هذا الماء من كونه نجساً إلى كونه طاهراً أو طهوراً بحسب ما خالطه، وهذا 

: أن سبقكان اإلطالق يدل عليه؛ لكن المراد االستحالة الذاتية، واالستحالة المؤثرة بنفسها، وصورة ذلك كما 

وهذا الشراب تنجس بنجاسة، وبعد أيام تبخرت هذه النجاسة أو وضعت في موضع  عاء شراب،إناء أو ويكون في 

فأصابته الشمس وبخرت ما فيه من النجاسة وأصبح ماًء نقياً، أو بالتقطير كما هو موجود اآلن، فهل يحكم بكونه 

 : طاهراً بناًء على أنه رجع إلى أصله أو ال يحكم؟ للعلماء قوالن في ذلك

 (.33ص ،)محمد الشوكاني : يحكم بكونه طاهراً القول األول

: ال يحكم بكونه طاهراً، أي: يبقى على أصله من كونه نجساً، فإن النجاسة قد تتحلل في أجزاء القول الثاني

ى يُستحال حتالشيء، فتخفى بعض الخفاء، ولما كان األصل واليقين أنه نجس، فنبقى على هذا األصل واليقين 

 . (12ص2)محمد بن عبد الوهاب ج ثرة الطهور عليهبمكا

 ._بإذن هللا تعالى_ يدور عليه محور بحثي األخير هو ماوهذا النوع 

 :أنواع الستحالة :ثالثاا 

 حيثيات مختلفة إلى أقسام شتى: االستحالة منتنقسم  

 إلى قسمين: : من حيث الفعل وعدمهأولا 

 .بعد دبغه بالمواد الدابغة جلداً  كاإلهاب يصير ،اإلنسانأ/ استحالة بفعل 
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ير والحيوان يقع في مالحة فيص ،من غير فعل أحد ب/ استحالة بغير فعل اإلنسان كالخمر إذا تركت فصارت خالً 

ه بحث" االستحالة في الفق ،السادس عشر العدد ،اإلسالمي)مجلة المجمع الفقهي  والميتة تصير دوداً  ،ملحاً 

 (.190اإلسالمي"  ص

 إلى قسمين: من حيث الفساد والصالح: ثانياا 

 .هاب يصير جلداً واإل صالح كالدم يصير لبناً  أ/ استحالة إلى

 ،مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي)قيحاً ير صوالدم ي ب/ استحالة إلى نتن وفساد كالطعام يصير غائطاً 

 (.190بحث" االستحالة في الفقه اإلسالمي"  ص ،العدد السادس عشر  

 إلى قسمين: يث نوع الستحالةثالثاا: من ح

 لدم.افاللبن مختلف عن  ،أ/ استحالة تغيير وتبديل كالدم يصير لبناً 

 ،رالسادس عش العدد ،اإلسالميمجلة المجمع الفقهي )جلداً هاب يصير إلب/ استحالة من غير تبديل وتغيير كا

 (.190" صبحث" االستحالة في الفقه اإلسالمي

 وعدمها:: من حيث السيولة رابعاا  .

 .أ/ استحالة إلى سيوله كالطعام يصير دماً 

 ب/ استحالة إلى جماد كالمني يصير مضغة.

وقد  ،بغير فعله ويستحيل إلى صالح اإلنسان أويكون التخليل بفعل  فقد ،بعضهاوهذه األنواع قد تتداخل مع 

مجلة )كذلك  ونال يكوقد  وتبديلن بتغيير ويكو ،أو بغير فعله بفعل اإلنسانوقد يكون  ،حيل إلى فساديست

 (.190 بحث" االستحالة في الفقه اإلسالمي"  ص ،السادس عشر العدد ،اإلسالميالمجمع الفقهي 

 ويمكن اختصار هذه األقسام إجمالا في اآلتي:

 إلى خل. الخمر وتحولهاكما في تخليل  ،أول: الستحالة بالتخليل

_)ابن يوسف _ماعدا أبا)حيث يطهر عند الحنفية ،إلى رماد اركتحول النجاسة بالن ،ثانيا: الستحالة بالنار

)إمام  وبعض الشافعية (93ص1ج،1992 ،المعتمد ) أبو عبد هللا الحطاب والمالكية على ( 243ص1ج،نجيم 

وبخار النجاسة  ،رماد النجاسة ودخانها إذا احترقت ،كومن أمثلة ذل (492 ص3ج ،2002 ،الحرمين الجويني

 والزيت المتنجس يصير بالنار دبسا.ً  ،والطين المتنجس يصير بالنار فخاراً  ،ها بالنارالمتصاعد من طبخ

  .وسقوط ميتة في بئر وانقالبها طيناً  ،النجاسة إلى تربهكانقالب  ،ثالثا: الستحالة بالختالط والتقادم

هللا  هذا البحث بإذن أغلب من مسائل فرعية في سيكون أمثلته ماومن  ،رابعا: الستحالة بالعمل الكيميائي

 (.223ص،)محيي الدين القرداغي  تعالى
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 الفصل األول  

 الجانب النظري( ) ول الكيميائيحالتعريف بقضية الت

 المبحث األول: المراد من التحول الكيميائي

ء قد يجي ،التصريف باب االستفعال قول أصحابفي  التحول: المراد به المطلب األول: تعريفه لغة:

د يكون ق ثم التحول ،لتحول الفاعل إلى الفعل نحو استحجر الطين أي تحول إلى الحجر وصار حجراً  للتحول إنه

 أي صار كالنسر في القوة ،كقول: استنسر البغاث ،أو من صفة إلى صفة أخرى من حقيقة إلى حقيقة أخرى

 (.119 ص 1ج ،2000 ،)األحمد نكري

 المعادن علىض عوكان يراد بها عند القدماء تحويل ب ،الحيلة والحذق :وهي ،الكيميائي: من الكيمياء 

ة جديدة يوجلب خاص سلب الخواص من الجواهر المعدنية يعرف به طرق عندهم علموعلم الكيمياء  ،بعض

 المادية والقوانين التي خواص العناصريبحث فيه عن  المحدثين: علموعند  ،إليها والسيما تحويلها إلى ذهب

وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض التركيب أو تخليص بعضها من بعض  ،لمختلفةتخضع لها في الظروف ا

  (.101 ص2ج ،)مجمع اللغة العربية في القاهرة التحليل

 

في المواد  هو تغير في صفات المواد المتفاعلة وظهور صفات جديدة :تعريفه اصطالحاا  المطلب الثاني:

بحث  ،أحمد بن حسن مسلم( الناتجةالمواد  روابط جديدة في كسر روابط المواد المتفاعلة وتكوين أو .الناتجة

أو هو أن ثؤثر مادة في مادة أخرى   .(2ص )http://www.jalaan.com/book/show.phpالكتروني

مجمع اللغة ) أثير الحرارة أو الكهرباء ونحوهمافتغير تركيبها الكيميائي أو هو تغيير كيميائي يحدث في المادة بت

 (. 101 ص2ج ،العربية في القاهرة

ا ميمكن التعرف على التحول الكيميائي من خالل  على التحول الكيميائي: التعرفطرق  المطلب الثالث:

 :ييل

 بعض األفراد تختفي والبعض اآلخر يظهر.ف التركيب جملة/تغير في 1

 كتغير الضغط ودرجة الحرارة واللون. ،ر الفيزيائية/ تغير في بعض المعايي2

 استعمالبكالكشف  ،يمكن معرفة تكون أفراد كيميائية جديدة ،وبطريقة تجريبية/باستعمال الكواشف 3

 ( نحو هذاو الكلسأو باستعمال رائق  ،أو باختبار االحتراق كبريتات النحاس المائي أو باستعمال نترات الفضة

   (2ص )http://www.jalaan.com/book/show.phpبحث الكتروني ،أحمد بن حسن مسلم

 :الكيميائية التفاعالتأنواع : المطلب الرابع

 تنقسم إلى عدة أقسام منها:

دون تغيير في شحنة  ناتوهي التي تحدث نتيجة تبادل بين األيو(Ionic Reaction) التفاعالت األيونية /1

 . األيونات

وهي التي تحدث نتيجة فقدان أو  (Oxidation-Reduction Reaction )تفاعالت األكسدة واالختزال /2

 . اكتساب اإللكترونات
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زمن قصير كثواني أو دقائق مثل  إلىوهي التفاعالت التي تحتاج :( Quick Reaction )التفاعالت السريعة/3

  لذرات والجزيئات البسيطة.يونات وااأل تفاعل

 أو سنين. أيامكساعات أو  زمن أطول إلىوهي التي تحتاج :(Slow Reaction) التفاعالت البطيئة /4

 0العضوية وتكوين النفط  مثل التفاعالت

المواد  وهي التفاعالت التي تكون فيها حالة: (Homogeneous Reaction )التفاعالت المتجانسة/ 3

 . جة حالة واحدة فقطالمتفاعلة والنات

وهي التفاعالت التي تكون فيها المواد : (Heterogeneous Reaction )التفاعالت الغير المتجانسة/6

 . والناتجة أكثر من حالة واحدة المتفاعلة

وهي التفاعالت التي يمكن للمواد الناتجة أن تتحد مع  (Reversible Reaction )التفاعالت العكسية /2

 . المتفاعلة مرة ثانية )) في اتجاهين (( ) حالة االتزان تكون الموادبعضها البعض و

 يمكن للمواد الناتجة أن تتحد هي التفاعالت التي ال:(Irreversible Reaction )عكسية التفاعالت الغير /1

 ). مع بعضها لتكوين مواد مرة ثانية )) في اتجاهين (( ) حالة عدم اتزان

 . حرارة لحدوثهالل هي التفاعالت التي تحتاج(:( Endothermic Reaction ارةالتفاعالت الماصة للحر /9

هي التفاعالت التي تعطي ) تنتج ( حرارة عند ( (Exothermic Reaction التفاعالت الطاردة للحرارة /10

 . حدوثها

مادتين  إلى هي تفاعالت تتفكك )تتحلل( فيها مادة: (Dissociation Reaction)التحلل_تفاعالت التفكك/11

 ،نبيل شيخ قريوش ،ياسر حورية ،نوري بسيسو ،)محيي الدين البكوش أو أكثر أو للعناصر المكونة للمادة

 . (2ص )http://www.jalaan.com/book/show.phpبحث الكتروني ،أحمد بن حسن مسلم ،،193ص

  

 

 ثانيالمبحث ال

 وبيان جذورها ،عرض القضية

 :عرض القضية المطلب األول:

حتى و نحوه؛ أ كيميائياً  وتحللها بها تحلالً  بتركيبة بعض المواد جاسات أو المحرماتالن استخدام تتمثل في 

وح فكما لو تحول الدم المس ،عما كانت عليه كلياً  متغيرة تغيراً  ،ينتج من هذا مادة أخرى طاهرة المظهر واالسم 

 لياً كفقد تتغير هذه المواد النجسة أو المحرمة تغيرا ً ،إلى بعض المواد إلى أحدى مستحضرات التجميل بإضافته

 ا بما لوومن ذلك أيض ،وتبقى سماتها السيئة يتغير إال المظهر فقط وقد ال ،التفيباح استخدامها في بعض الحا

 كما سيأتي في آخر مباحث البحث. ،بين المواد الطاهرة أنفسها حدثت تفاعالت غير مقصودة

 جذور القضية: المطلب الثاني:

ع تكون من جذور ومنبوالذي باإلمكان أن  ،في كتب الفقهاء المتقدمين من المسائل والتي عرفت قديماً  إن 

 هي:هذه المسألة 
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 تخليل الخمر:

 ابن) شدتها المسكرة ا يذهبمشدتها المسكرة من نبيذ أو غيره أو يصنع بها  ما يذهبإليها  يضاف بأنوذلك 

 (.433ص1ج ،2009 عثيمين،

لو فال تخ-بمعنى: استحالت وصارت َخالً -مر لو أن إنساناً علم أن هذا الوعاء فيه خمر، فتخللت هذه الخف 

 صيرورتها إلى الَخل من حالتين: 

 : أن تتخلل بنفسها.الحالة األولى

 : أن تتخلل بفعل المكلف.والحالة الثانية

ومن األدلة الدالة على ( 321 ص3ج ،1992 ،)البيهقي فإنها تطهر وتعتبر طاهرة ت بنفسها؛فإن تخلل

 ذلك:

إلدام ا )نعمالشرع، كما في الصحيح من حديث مسلم أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  : مناألولالدليل  

 .(1612ص3" ج2031حديث رقم " ،"بابل فضيلة الخل والتأدم به ،2004،)مسلم  الَخل(

، والثناء يدل على أصل اإلباحة، فأجاز لك أن تأتدم بالخل، على الخل مالصالة والسال النبي عليه ىأثنفلقد 

 والخل أصله خمر،

 ص 6ج ،1932 ،)عبد الرؤوف المناوي وإذا ثبت هذا فإنها إذا تخللت بنفسها طهرت على ظاهر هذا الحديث 

213.) 

على الخل مطلقاً، سواء تخلل بنفسه أو تخلل بفعل  وسلم أثنى صلى هللا عليه_: إن النبي وقد يقول قائل

) أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، فإنه لما ُسئل عن تخليلها نهى عن ذلك،  فجوابه المكلف؛ 

وأمر أبا طلحة (   1323ص3ج ،"1913حديث رقم " ،"باب تحريم تخليل الخمر  ،2004 ،)مسلموقال: ال ( 

نَّانفي خم  ،جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك "باب ما ،1923 ،)الترمذي ر األيتام أن يريقها وأن يكسر الدِّ

ومعلوم أن هذا مال أيتام، فلو كانت الخمر تتخلل بفعل  -وهي: أوعية الخمر- (310 ص3ج ،"1293حديث رقم "

 ،24ص ،1ج ،1993 )السرخسي  الحهالمكلف لقال له: خللها؛ ألنه مال يتيم يحفظ وال يراق إذا أمكن استص

 (.133 ص1ج ،1994 ،موفق الدين ابن قدمة

 الدليل الثاني:

فوجب أن تطهر كالماء الذي  نجاسة خلفتهازال ذلك من غير  المسكرة وقد هي لشدتهاإنما  أن نجاستها

 (.133ص1ج ،1994 ،قدمهموفق الدين ابن  ،24ص ،1ج ،1993 )السرخسيتنجس بالتغيير 

 على ثالثة أقوال: فقد اختلف العلماء في ذلك بفعل المكلف وإن تخللت

المشهور من  وهو ،المسكرةال يحكم بطهارتها وال بجواز االنتفاع بها حتى مع زوال شدتها  :القول األول

  (.433ص1ج،2009،ابن عثيمين  ،133ص1ج ،1994،)موفق الدين ابن قدمة مذهب اإلمام أحمد

وافقهم وابن حزم ومن  ،والمالكية( 2ص24ج ،1993 )السرخسي أبو حنيفةوهو ما يراه  :القول الثاني 

 بعدة أدلة منها: واوهو القول بجوازها واستدل (444ص1ج ،1911،ابن رشد)
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ن ولم يفرق بي الخل(قول الرسول صلى هللا عليه وسلم :) نعم اإلدام استدلوا بما سبق من : الدليل األول

 ،)البيهقي في الكبرى كما يحل الخل الخمر( من الميتة يحل إن الدباغ) :هللا قالماروت أم سلمة أن رسول 

 وإباحته. يلهاوهذا نص في تخل(32ص6حج،11202حديث رقم " ،20003

 ،لتشريفالتفضيل وايستحق  إباحته ال مختلفاً فيلفظ تفضيل وتشريف و ما كان  ،قوله نعم ونوقش: أن

إباحة  صد بهقفضالً على أنه إنما  ،في عموم لفظ ينافيه يكون داخالً فلم يجز أن  إباحته،وتخليل الخمر مختلف في 

ه طهارة ما طرأت علي دليالً فيأن يجعل  البعض لمعنىتنجيس  اختلف فييجز إذا  مباح فلموالجنس  الجنس

 (. 112ص6ج ،1999 ،النجاسة الماوردي

الدباغ به جلد الميتة حيث يطهر وأصل آدمي،فجاز ان تطهر بفعل  نجست لعارض: ألنها عين الدليل الثاني

 بالغسل.النجس حيث يطهر  والثوب

بأن قياسكم على الدباغ في جلد الميتة فباطل بلحم الميتة؛ ألنه السبيل إلى طهارته وإن كانت  ونوقش:

ا كان ولم ،فجاز أن يطهر به ،ثم المعنى في دباغ جلد الميتة أنه يستباح بفعل غير محظور ،نجاسته لعارض

 (. 112ص6ج ،1999 ،الماوردي) بهل محظوراً لم يجز أن يطهر التخلي

 

اآلدمي كالبيض المحضون إذا نجس  يطهر بفعلجاز أن يطهر بغير فعل آدمي جاز أن  : أن ماالدليل الثالث

عل جاز أن يطهر بف بخاصية،ا بغير فعل آدمي إما بنفسه أو وعلقة لما جاز أن يطهر فيصير فرخً  بأن صار دماً 

 .أن تطهر بفعله آدمي جازمن غير فعل  باستحالتها خالً جاز أن تطهر  الخمر لماكذلك  اآلدمي

قط فبكونه طاهراً يس اآلدمي،ونوقش: بأن هذا قد اختلف فيه هل هو نجس أم ال؟ بناء على اختالفهم في علقة 

ر لفعل في البيض غيففيه يفرق بين البيض والخمر من وجهين أحدهما: أن ا ،وأما على الوجه الثاني ،الدليل

والثاني: أن ما هو نجس البيض لم يحدث  ،محظور فجاز أن يطهر به وفي الخمر محظور فلم يجز أن يطهر به

 وليس كذلك الخمر النجس؛ ألن فعل ،فجاز أن يطهر به كما يطهر الخمر باالستحالة ،كان في غيره فعل وإنمافيه 

 (.112ص6ج ،1999 ،)الماوردي التخليل حادث فلم يجز أن يطهر به

 ها ووجوبمتناولي إلى تفسيق وتحريمها أدى: أن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها فلما كان تنجيسها الدليل الرابع

 ،2014 ،أبحاث هيئة كبار العلماء ،112ص6ج ،1999 ،)الماورديمن هذا  كان التخليل مانعاً  ،الحد على شاربها

 (.112ص6ج

وأما قياسهم على سقوط الحد وزوال التفسيق فيقال  الخل،الت وإنما بقي نجاسة أن نجاسة الخمر قد زب ونوقش:

 112ص6ج ،1999 ،)الماوردي زالت وإنما بقيت نجاسة أخرى وهي نجاسة الخل الخمر قدألن نجاسة  ؛بموجبه

.) 

إن إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب_ اليهود والنصارى_ حلت وصارت طاهرة و :القول الثالث

والنصارى وعلى هذا يكون الخل اآلتي من اليهود  أقرب األقوال،وهو  نجسة،خللها من التحل له فهي حرام 

 ،)ابن عثيمين من شرب الخمر نال يمنعو حله ولذا وجه يعتقدونعلى  فعلوا ذلكألنهم  ؛طاهرا ً حالالً 

 والبد في هذا من معرفة: (434ص1ج،2001
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 مكلف وبغير فعله:ليل الخمر بفعل الالفرق بين تخ

 فلما ،كانت طاهرةألنها إذا كانت عصيرا ً ؛وهي الشدة الُمطّربة ذا خللت بنفسها زالت علة نجاستهاأنها إ

 ،ها ينجسل بمالقاتهفإنه  الف فيما لو خللت بما يُلقى فيهابخ ،فإذا زالت العلة تبعها معلولها ،حدثث هذه نجست

 (.23ص،2012،)عبد الرحيم الزريراني قافافتر ،فإذا زالت نجاستها خلفتها نجاسة

 :أيضاً  ،ومن فروع ذلك

 المسائل أو القضايا الحديثة. ألحدوالذي سيأتي ذكرها كأصل  الجاللة:حكم 

 الجانب التطبيقي( ) فروع القضية

دة ع بل على واحدة؛ رتبة ليست على ،أو المصالح في الشريعة اإلسالمية الشريعة اإلسالمية إن أحكام

 في: الذي تتمثلومراتب 

ي لذلك آثرت تفنيد مسائل بحث ،التحسينيات وتتماتها ومكمالتهما ورتبةالحاجيات رتبة الضروريات و

سائل أوالً _قبل الشروع في الم قصود بكل رتبة منهافال بد من معرفة الم ،لألولويات تباعاً  الترتيببحسب هذا 

  كما اآلتي:_

 ؛نة مقاصد الشريعةبد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وصياوهي المصالح الذي ال :الضروريات :أولا 

هللا حفظ  شرع ؛وللمحافظة على المقاصد الضرورية ،تفسد تختل أوالحياة  فإن ؛أو فقد بعضها بحيث إذا فقدت

 (.1000ص2ج،1999 ،)عبد الكريم النملة الدين والنفس والعقل والنسب والمال

إذا  بل؛ تتوقف عليها الحياة واستمرارها التي ال والتصرفات األعمالالمصالح ووهي : الحاجيات ثانيا:

فهي أعمال  ،ولكن مع الضيق ؛فالحياة تتحقق بدون تلك الحاجيات ،تختل وال تفسد الحياة اإلنسانية تركناها ال

 وسعكالت ،وتصرفات شرعت لحاجة الناس إلى التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة

 (. 1001ص2ج،1999 ،عبد الكريم النملة ،421ص ،1911 ،)محمد حسن هيتو في بعض المعامالت كالسلم

 ،ال تختلتفسد و وال يهاتتوقف الحياة عل وهي المصالح واألعمال والتصرفات التي ال :ثالثا: التحسينيات

التيسير ورعاية و التجميل ن وفهي من قبيل التزيي ،وبدون أي ضيق فيها ،فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات

يليق والتنزه عما اليليق من المدنسات التي تألفها  فتكون من قبيل استكمال ما ،أحسن المناهج وأحسن الطرق

 (.1003ص2ج،1999 ،عبد الكريم النملة،421ص ،1911 ،)محمد حسن هيتو الراجحاتالعقول 

 ونحوه؛ن هذا مكمل للضروري أو الحاجي عليها فقط دون التطرق لكو التي سأعتمد وهذه األقسام هي

ي لجواز دخوله ف ،غير منتمي لهذه األقسام رابعاً، إال أنني قد وضعت مبحثاً  لباحث مثلي. التفنيدلمشقة هذا 

من مواد  الحاصلة من جرائه قد تكون غالباً  على أن التحوالت أو التفاعالت فضالً  ،جميعها بحسب الحالة

 هللا تعالى_. اآلتية بإذنح من خالل المباحث وهذا سيتض ،خالصة الطهارة
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 لمبحث األولا

   فروع جانب الضروريات

 تخدامهاسوكان  ،إلى شيء طاهرفإنني أعني بهذا المبحث بيان أحكام المسائل التي استحالت فيها النجاسة 

ي األدوية ف يتمثلوهذا  ،ديل عنه خالص في طهارتهوجود ب ندرة أو وال سيما مع عدم ،للضرورة الماسة

 والعالجات بأنواعها:

وية "باب في األد ،أبي داوود راجع سنن) هللا عليه وسلم_ النبي صلىفإن التداوي عمل مشروع نبه عليه 

وبين أن هللا سلبها  ،التداوي بالمباحات  منع من التداوي بالمحرمات عفحين شر، (2ص4ج،2009 ،المكروهة

 (616ص،1939 ،محمد علي البار ) وي  بأشياء محرمة أو نجسةوقد اشتهر في هذا الزمن  التدا ،الشفاء

لحفاظ عليها  مواد من تدخل في صناعتها واقد  والذي  والسيما بأن موضوع األدوية واألغذية أكثر تعقيداً 

حث_بإذن هللا_ مبوسأحاول في هذا ال( 223ص ،2006 ،علي المحمدي ،داغي)محيي الدين القر أصول محرمة

 .ذكر األهم منها

 أصل مسائل هذا المبحث: المطلب األول:

وسأورد هذه  ،(أو بالنجس التداوي بالخمر حكم)هو  ،ترجع لها مطالب هذا المبحثالذي إن من األصول 

 االختصار: بشيء من المسألة

)أبو  حيث لم تدع ضرورة وال حاجة ،العادية األحوالحرمة التداوي بالنجس في  ىعل الجمهور اتفق

 اختلف العلماء في ذلك على قولين: فلقد ،الضرورةأما في حال  ،(134ص2ج ،2003 ،الطيب الحسيني

 ،)إمام الحرمين الجويني  الشافعيةو (23ص24ج،1993 ،)السرخسي بعض الحنفية يرى :القول األول

مع عدم وجود  ،على جواز التداوي بالنجس حال الضرورة إذا أخبر بذلك طبيب مسلم (23ص6ج ،2002

 ألدلة التي استدلوا بها:اومن  ،مباحةالبدائل ال

نا اجتوينا المدينة وعظمت أتوا إلى رسول هللا فقالوا: إ عرينهمن  إن رهطاً "قال:  مالك، أنس بنحديث 

ا براعي فلحقو ألبانها وأبوالها،فأمرهم النبي أن يلحقوا براعي اإلبل فيشربوا من  ،وارتهشت أعضادنا ،بطوننا

"باب إذا حرق المشرك ،2002،)البخاري "بطونهم وأبدانهمصلحت  وألبانها حتى أبوالهامن  اإلبل فشربوا

 (.62ص4ج ،3012المسلم"حديث رقم 

كس بع ،لعدم وجود البدائل لعالج هذا الداء ،الرسول صلى هللا عليه وسلم لهم بذلك ولكن قد يكون إباحة

  وهللا تعالى أعلم. ،عليه اآلن نما نح

بعض   وهو مايراه ،اوي بالنجس حال الضرورة كما هو محرم في االختيارحرمة التد :القول الثاني

 ،2003،)صالح بن فوزان (429ص11ج،1991 ،) ابن رشدالمالكية و (21ص1ج،1193 ،)الزيلعي الحنفية

 ومن األدلة التي استدلوا بها على ذلك:( 22ص

يه وسلم_ قال:)إن هللا لم يجعل : إن رسول هللا _صلى هللا علعنها قالتعن أم سلمة رضي هللا  ما روي

ولكن النووي قد  ( 110ص2ج ،"باب شراء الحلواء والعسل ،2002 ،)البخاري  (فيما حرم عليكم شفاءكم

 ،بأن النهي محمول  على حال عدم الحاجة  إلى التداوي بالمحرم ،أجاب عن هذا الدليل ومثله
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ومن هذه األدوية المحتوية على  ،و ،(663ص،1939 ،علي البار )محمد المباحوالخبيث لوجود البديل  

 نجاسات:

 استخدام الصمامات الخنزيرية في العالج البشري: :الثانيالمطلب 

إن البديل ف ،استبدالهاواحتاج إلى  هللا وإياكم_ القلب عافانالت عنده بعض صمامات وهبي تخص فيمن تعط

 واحد من ثالثة أمور: لديه

 ال يتفاعلأو صمام معدني مصنوع من معدن خاص  ،شخص متوفىأن يكون صمام بشري منقول من  إما

أو غشاء التامور  ،قد تكون من قلب الخنزير ،أو صمام بيولوجي نسيجي مصنوع من أنسجة حيوانية ،مع الدم

وتعالج هذه األنسجة  بوضعها في محلول  كيميائي  معين يقتل الخاليا في هذه  ،أو غشاء  تامور الحصان ،البقري

بأن البديل  فنجد  ،البدائلوعند النظر بدقة وتمعن في هذه  ،ة لتصبح كالجلد في عملية تشبه دبغ الجلوداألنسج

هو مما ف وأما البديل الثاني ،في االنتظارالمرضى المسجلين  حاجةفال يغطي إال القليل من  قليل الوجود األول

لمريض دم ا  الدواء المسيل للدم والذي يمنع مما يترتب على استعماله االستمرار في تناول ؛يزهد المرضى فيه

يترتب على ذلك  من نسيان  أخذ الدواء   السيما ما  وفي هذا من المشقة على المريض ،من رفض الجسم الغريب

هذا  فيها ال يكونبحيث تجعلهم يبجثون  عن بدائل أخرى  ؛لمرضى امن مخاطر الجلطات  المقلقة لكثير من 

 دودولكن عمره االفتراضي مح ،ما سبقإلى  ال يحتاجفعادة   أما البديل الثالث  ،ول العالجناااللتزام المستمر بت

كون قد ت ،ت كما سبقوهذه الصماما ،_بحوالي العشر سنوات_ مما يجعل هناك حاجة على تغييره في المستقبل 

 ،وقد تكون نجسة كالخنزير طاهرة كالبقر

بل قد تكون هي  ،من الخنزير هي األفضل الصمامات المصنوعةبينما يرى مجموعة من جراحي القلب أن  

الحيوانات النجسة والمحرمة والتي نص  الخنزير منكون  بالرغم من ،لبعض المرضى الوحيد المناسبالبديل 

 . (663ص،1939 ،علي البار )محمد القرانعليها 

 حكمها:

موضوعها والتي كان  ،بالمغرب 1411عام البيضاء  وة الفقهية الطبية التاسعة المنعقدة بالداردالن لقد نقل عن

وكان من ضمن توصياتها: استعمال هذه الصمامات  لبعض المشكالت الطبية المعاصرة( إسالمية رؤية)

 .(666ص،1939 ،علي البار محمد)للحاجة فقالت بجوازها شرعا  ،الخنزيرية

في حكم طهارة النجاسة راجع إلى اختالفهم  ألةن اختالف العلماء في هذه المسأ هنا إلىومما ينبغي اإلشارة 

 .السابقة الذكر باالستحالة

حتى ولو كانت أنسجة  ،األبقار أنسجةكاستخدام  ،طاهراً  فإنه مادام قد وجد بديالً  ،ولكن ومن وجهة نظري

الجات ية والعهذا إلى انتشار األدو ال يؤدي كي ؛فاألولى استخدامها  ،الخنازير هي األفضل في نظر الطب

فإذا قيل بأن هذا الشيء المحرم مباح  ،فيكون من باب سد الذرائع ،في مجاالت شتى المصنوعة من محرمات

 الفقد يستخدمه من  ،فمصطلح الضرورة قد يختلف من وقت إلى وقت بل ومن شخص إلى شخص ،للضرورة

ة في دوال سيما الوار  ،في هذا وأحاديث الرسول صريحة ،بإباحته لهذا السببمتذرعا ً ؛له في استخدامه ضرورة

  ،وي بالخمرةاحكم التد
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ا مفندع  ،فإني أرى أن نترك الشبهات طالما قد وجدت البدائل ،فالضرورة هنا وهناك تكاد تكون واحدة

كما  ،حددهم السيما بأن هذه الصمامات لها فترةو ،ومن ترك شيئا هلل عوضه هللا أحسن منه ،ما ال يريبناإال  يريبنا

على  فاظالحفتستخدم من باب  ،إال إذا لم يتقبل جسم المريض غيرها ،إذن ليست بالحل الجذري لهذا الداءف ،قيل

 هذا وهللا تعالى أعلم.  النفس.

 :أو المحرمات : استعمال العقاقير المحتوية على النجاساتالثالثالمطلب 

 يلي: ومنها ما

 استخدام األنسولين:: أولا 

 التعريف به:

ن م ،تعرف بجزر النجرهانز والتي ،يفرز من خاليا )بيتا( عبارة عن هرمون بروتيني   ،واألنسولين

داخل ن لترتيب معيوفقا ً داخل الجسم من األحماض األمينية في شكل سلسلتين وتتم صناعته ،غدة البنكرياس

ه يحدد ألن؛ داً وذلك الترتيب مهم ج ،في عضي يسمى )الجين( وهو المسؤول عن تصنيع اإلنسولين ،نواة الخلية

ناتج من حرق منها أنه يسهل مرور الجلوكوز ال ، اإلنسانولإلنسولين وظائف هامة في جسم  ،نوع الهرمون

بشكل  ولتخزينه ،التي يتناولها اإلنسان إلى داخل الخاليا الستقالبه والحصول على الطاقةالمواد الكربومائية 

د من أهم المصادر التي تعوض نقص السكر في الدم في حالة والذي يع ،كوجين في الكبد والخاليا العضلية جال

 (.321ص،2003 ،)حسن الفكي افتقار الغذاء إلى المواد السكرية والنشوية

 مصادره:

وط وفيه نوع مخل ،هي: اإلنساني والخنزيري والبقري ،يصنف من حيث مصادره إلى ثالثة أنواع رئيسية

 اني نوعان:اإلنس واألنسولين والخنزيري،من البقري 

ذي وال ،الحمض األميني الوحيد الخنزيري باستبدالحيث يحضر من األنسولين  نصف مخلق ما هومنها 

ج إنتاين المسؤول عن عن طريق انتزاع الج مخلق كامل ما هوومنها  اإلنسان،عن انسولين  يكون فيه مختلفاً 

نيع بروتيناتها تقوم بتص البكتيريا عندماث أن بحي ،من اإلنسان وزرعه في خاليا بكتيرية بصورة معينة اإلنسولين

م يستخلص ث ثم يتم تكثيرها بشكل كبير ،واتهالوجود الجين اإلنساني بن ضمناً؛الخاصة تصنع معها األنسولين 

  (.321ص،2003 ،)حسن الفكي وسائل معقدة األنسولين بواسطة

 حكم استخدامه في الدواء:

السيما و قيل أنه يأخذ حكم نقل األعضاء ،نساني منهفاإل ،ألنسولينيبنى على نوع ا الشرعي فيه إن الحكم 

 ،ن مريض السكر تتحقق فيه حالة الضرورةأومما الشك فيه  ،ألنه جزء من آدمي ؛نقل الدم

بجامع كونهما جزء من  ،فيجوز له ذلك كما جاز بالدم ،فمريض السكر مضطر إلى العالج بهذا الدواء 

ي فهو وأما الخنزير ،عتبر من باب التداوي بالحرام فال يحل إال عند الضرورة المتحققةفإنه ي ،أما البقري ،آدمي

 ولم يجد غيره جاز للضرورة. بلد مامسلم في  فإن اضطر ،أشد حرمة وأعظم خبثاً 

في علم األدوية  ،خبراءمن هذه اإلشكاالت أن يكون لهم فريق من ال والواجب على المسلمين خروجاً 

 ،عيةمراعين الضوابط الشر ،ل طريقة لتحضير مثل هذه األدويةن أمثيبحث عوصناعتها 
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سوى  ياناً أح لها ال مبرر التي من هذه التبعية بدالً  دينهم،وتتم لهم الحيطة في  فيأمن المسلمون على أبدانهم 

 (. 321ص،2003 ،)حسن الفكي الغفلة والبعد عن دين هللا

 : األدوية المحتوية على الجيالتين:ثانياا 

 تعريف الجيالتين: ولا أ

حم تعني طعام يتخذ من ل ،وهي كلمة مولدة ،هالم() تقابل باللسان العربي كلمة ،هي كلمة أعجمية الجيالتين

المادة  تستخلص من ،بها لون أصفر خفيف ،بيضاء اللون : مادة بروتينية صلبةوالجيالتين هو. عجلة بجلدها

شبه  ةهي ماد"أو  (321ص،2003 ،)حسن الفكي .بطرق كيميائية ،ةألنسجة الجلود أو العظام الحيواني الالصقة

 "وأنسجته بإغالئه الطويل في الماء في الماء تستخرج من عظام الحيوانزاللية لينة لزجة غير قابلة للذوبان 

 (.130ص1ج ،)مجمع اللغة العربية

 : مكوناته:ثانياا 

 ،)حسن الفكي والخنزير ،واإلبل والبقر ،موأهم مصادره الغن ،ونباتي ،حيواني ين نوعان:إن الجيالت

 (. 333ص،2003

 : حكمه:ثالثاا 

عظام الخنزير  ( ألن31 ص6 ج ،1933،)ابن حزم  ؛حرمة الجيالتين المكون من الخنزيريرى العلماء ب

على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو تعالى" قل ال أجد في ما أوحي إلي محرما ً داخلة في عموم قولهوجلده 

  (143 ،أهل لغير هللا به" )األنعامفإنه رجس أو فسقا ً ،أو لحم خنزيرا مسفوحا ًدم

وحرمة االنتفاع بأي  ،ولقد ظهر من ذلك أن المسلمين مجمعون على حرمة تناول أي شيء من الخنزير 

د ه بعكما أنهم متفقون  على نجاسة جميع أجزائ ،عن بعضهم من جواز االنتفاع بالشعر ما ذكرإال  ،منه ءشي

ومعلوم أن جيالتين  الخنزير الذي يستخدم في الدواء  ،غير أن بعض المالكية يرون تطهير جلده بالدباغ ،الموت

كون فال يخلو إما أن ي ،أما غيره من جيالتين الحيوان ،باتفاق المسلمين محرماً فيكون نجسا ً ،يتم أخذه بعد موته

)فتاوى اللجنة  ألصله من ميتة فهو حرام تبعاً  كانوإن  ،كالفإن كان من مذكاة فال إش من ميتة أو من مذكاة 

 (.  332ص،2003 ،حسن الفكي ،260ص22ج،1031أحمد عبد الرزاق رقم الفتوى  ،الدائمة

 : حكم تناول األدوية المشتملة على الجيالتين:رابعاا 

تولي المسلمين  وهذا مما يؤكد ضرورة ،الخنزير في صناعة األدوية استخدام أجزاءخالف في حرمة  ال

سوالت في صناعة كب قت الذي دخل فيه جيالتين الخنزيروالسيما في هذا الو ،ما أمكنلصناعة أدويتهم بأنفسهم 

يستخدم كما و ،وتغليف بعض األقراص لمنع الذوبان السريع ،وفي بعض األقراص التي تتناول بالمص ،الدواء

 ،فهذه األدوية المشتملة على الخنزير أدوية محرمة بال شك ،ونحو هذا ف نزيف الدم في األعمال الجراحيةإليقا

امة فيدخل ت أما لو استحالة ،تامة استحالةوهذا الحكم فيما إذا كان جزء الخنزير لم يستحل  ،وإتالفها افيجب رفضه

 أن جيالتين الخنزير يرون لكن بعض أهل الخبرة في مجال الدواء ،فيه الخالف المتقدم في مسألة االستحالة

حسن ) بخصائص يعرف بها أصله الذي استخلص منه بل يبقى محتفظاً  ال يستحيلالمستخدم في األدوية اآلن 

 (.321ص،2003 ،الفكي
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 ،فكيف نلجأ إليه عند أمس الحاجة للعالج ،إال وفيه مضرة لنا بأن هللا سبحانه لم يحرم شيئاً  :وإن كنت أرى

  ،؟أن تجد له بديالً  ،الج من دهن الخنزير أو أي شيء محرمفهل يصعب على هذه العقول الذي ابتكرت هذا الع

درى واأل فهم أهل الخبرة واالختصاص ،البتةفال أرى هذا من المستحيل  ،بصناعة دواء خالص في طهارتهوذلك 

 فال يمنع من استخدام الناس ،فإذا دخلت هذه الدهون والمحرمات ونحوها البالد اإلسالمية بحجة التداوي بها ،بذلك

 هذا يعد  قدل ب ،فال يستطيع أي شخص التفريق بينها ،لها في أمور أخرى فتنتشر المحرمات وتختلط بالمباحات

"باب  ،2002 ،)البخاري فجملوها"حرمت عليهم الشحوم  ،لعن هللا اليهود " ،صلى هللا عليه وسلم ما قالهمن قبيل 

 . (120ص4ج ،3460ذكر عن بني إسرائيل "حديث رقم ما

 تتمة:

عند  كما هي المستخدمة بعالج تأخر الحمل ،الحقن المحتوية على نسبة من النجاسة القسم،قد يلحق بهذا و

ويمكن  المرأة،وهي دواء للخصوبة يستخدم لتحفيز عملية اإلباضة عند "الحقنة التفجيرية"  أمثال ،النساء

عين من الجماع أو في أثناء ويمكن أن تؤخذ في وقت م للخصوبة،استخدامها بمفردها أو مع أدوية أخرى 

  عمليات الحقن المجهري أو التلقيح الصناعي.

"أوفيدرال" هي االسم التجاري لهرمون الخصوبة وحيدة ألفا لهرمونات البروتين السكري وهذا الهرمون  و

وهذا العقار يصنع في مختبرات تستخدم تكنولوجيا الحمض  اإلنسان،موجه للغدد التناسلية المشيمية في 

 وهذا الهرمون يشبه الجسم،وهي تشبه في تركيبها الجزيئي نفس تركيب الهرمونات الموجودة في  لنووي،ا

ة النشر )ينظر حيث يتم استخراج هذا الهرمون من بول النساء الحوامل المحفز لإلباضة.اللوتيني  الهرمون

 (. "Ovidre"الطبية المرفقة مع حقنة

عالى هذا وهللا ت ،بناء على ماسبق استحالة النجاسة استحالة تامة بقدر الضرورة وبقدر افيقدر استعماله

 أعلم.

 فإن المنهجية ،به عليم ما هللالمسائل الطبية وغيرها فيها من التعقيد  بأن هذهوبعد أن ثبت  ،وأخيراا 

 تتمثل في: ،الصحيحة فيها

وأن  ،المحظوراتالضرورات تبيح ف/ رعاية مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد 2

 الضرورة تقدر بقدرها.

من النتائج اإليجابية أو السلبية حسب  ،على االستعمال للغذاء والدواء وما يترتب/ رعاية فقه المآالت 2

 .(221ص،2006 ،)محيي الدين القرداغي الخبراءشهادات 
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 المبحث الثاني

 فروع جانب الحاجيات

 المعتمدة على األعالف المختلطة: ،وحيواناتها حكم أكل لحوم دجاج المزارع المطلب األول:

 ،ن تفرعهام األساسبيان أصلها والذي قد يكون هو  يتمثالن في ،وسأتناول هذه المسألة بتقسيمها إلى جزئين

 كاآلتي: ومن ثم عرضها وبيان حكمها

 : أصل المسألة:أولا 

 ي:ه ن المنابع األساسية لهذه المسألةقد تكون م إن من المسائل التي

 حكم أكل الجاللة:

 صاروسأعرضها بشيء من الخت ستحالة الخمرة _السابقة الذكر_وهذه المسألة متفرعة من مسألة ا

 فأقول: ،كاآلتي

 أ/ التعريف بالجاللة:

 ؛ذرةفوضع موضع الع ،جلت الدابة الجلة فيه والجلة البعر :يقال ،مبالغة في جالة ،وزن حمالةعلى  :الجاللة

 والجلة: البعرة. ،حتى أنتن لحمها ؛التي تأكل القذرة وال تأكل غيرهاهي  األصلألن الجاللة في 

 ،2002 ،)ابن أبي الفضل البعلي  طاهراً  كخروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبناً  ،كانت أم بهيمةطائرا ً 

 (.311 ص4ج،2003 ،أبو النجا المقدسي ،230ص،1916 ،محمد البركتي ،312ص

 هارتها:ب/ اختالف العلماء في ط

 لقد اختلف العلماء في طهارتها على عدة أقوال منها:

 المذهب الحنبلي وهو علىمن النجاسة_  الطاهر وتمنعبمعنى تطعم  تحرم حتى تحبس : أنهااألولالقول 

 (.311ص4ج،2003،)أبو النجا المقدسي

"باب ،2009 ،داوود )أبيا نهى عن أكل الجاللة وألبانه_صلى هللا عليه وسلم _النبي واستدلوا على ذلك بأن 

)ابن قدامة  ولو طهر باالستحالة لم ينه عنه( 412ص3ج ،3212النهي عن أكل الجاللة وألبانها" حديث رقم

 (.223ص10ج،1936المرداوي ،66ص1ج،1961،المقدسي

النجاسة قبل ذبحها ها بمعنى لم يمض على أكل ،قبل حبسهابأن نهيه لربما كان  ،ويمكن أن يُجاب عن هذا

 وهللا تعالى أعلم. ،لتخلص جسمها منها ال تكفي ال مدة يسيرةإ

وكره أبو حنيفة لحومها والعمل  والشافعي، ،هو قول اإلمام أحمدو ،: أنها تكره وال تحرمالقول الثاني

ابن قدامة  ،233ص1ج،1993 ،السرخسي)وألبانها العمل في لحومها  تحبس، ورخصعليها حتى 

 .(.223ص10ج،1936 ويالمردا ،66ص1ج،1961،المقدسي

س بتنجي ال يحكمبدليل أن شارب الخمر  ،بأكل النجاسات ال ينجسالحيوان  أن واستدلوا على ذلك بأن

ولو  ،االغتسالبوال  باإلسالمولو نجس لما طهر  ،نجساً  ال يكونأعضائه والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات 

  (.66ص1ج،1961،مقدسي)ابن قدامة ال  ؟تنجست الجاللة لما طهرت بالحبس
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ألن نمو  ؛بنجاسة أعضائه ال يحكمفإن شارب الخمر  ،قياس مع الفارق بأنه ،ويمكن أن يجاب عن هذا

 كلياً مادا ًتعتمد اعت لتيال لسد حاجته من طعام ونحوه كالجاللة ا إنما للمتعةله  فشربه ،جسمه لم يكن بسبب الخمر

 ؟إلنسانيقاس على ا ففكي ،هو أكل لحمها فقط فكان المراد ،الوضوء ولم يقال بأن لمسها ينقض ،على أكل النجاسة

 _هذا وهللا تعالى أعلم_. من كل وجه مع الفارق قياسهو ف

 : عرض المسألة:ثانياا 

 ،بنجاسات األعالف المختلطةعلى في طعامها  باعتماد الدجاج أو الحيوانات ،لةتتمثل هذه المسأ

من والذي قد نمت على جزء كبيرا ،؟تج من تناول وطهارة لحوم هذه الحيواناتفما هو الحكم النا ،كلياً اعتمادا ً

 باألعالف؟هذه النجاسات المختلطة 

 حكمها:

 _ ،اآلنوالذي منها مانحن بصدده _ النتفاع بالنجاسات في وجوه كثيرةبأنه لما كان ا لقد ورد في حكمها:

األدلة الذي استدل بها على  ومن ،(.66ص1ج،1961 ،)ابن قدامة المقدسي بطهارتها عليها يكونفإن الحكم 

 :ذلك

 : من المنقول:أولا 

إني  ،فقال: إني حلفت أن الآكله ،فتنحى / عن أبي موسى األشعري أنه" جاء رجل وهو يأكل دجاجاً 1

 ،2001)أحمد بن حنبل. فقال: ادنُهُ. فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأكله"قذراً  رأيته يأكل شيئاً 

 (. 323ص32ج ،3010حديث رقم  

على إباحة وحل ذلك حتى  صريحاً  دليالً  ل يعدبأنه  يُجاب عن الستدلل بهذا الحديث: يمكن أن ،ولكن

ة أو أنه لم يأكل النتن إال مر ،فقد يحتمل أنه رآه مرة واحدة  ،()إني رأيته يأكل نتناً  ألنه عند قوله ؛ولو كان مباحاً 

مع اغتذائة بمجرد مرة أو مرتين   يكون  لحمه قد نما من قذارة أو نجاسة ال الفعلى هذا االحتم ،احدةو

فقد يكون قد رآه يأكل أرز فاسد لمرور الوقت  ،ال النجسبقوله) نتن( الشيء الفاسد   ويحتمل أيضاً  ،بالطاهر

  تعالى أعلم.هذا وهللا ،داللتهوإذا وجد في الدليل احتماالت فقد يضعف جهة  ،ا إذنفال يكون نجسً  ،وهكذا

وعلى هذا يبقى الحكم على  نافع اإلباحة وفي المضار الحرمة"الم األصل فيأن ": / القاعدة الشرعية2

لو فالدجاج باق على إباحته األصلية و ،تغيير ذلك الحكم دليل علىحتى يقوم  ،الحال الذي كان عليه الشيء قبالً 

 (.10ص ،2001،)محمد فالح مطلق لم يكن هناك نص على إباحته

 ثانياا من المعقول:

لى عشرة ع ال تزيد ة التي تقدم للحيوانات أو الدجاج/ أن نسبة المركبات النجسة إلى مجموع الخلطة العلفي1

وقد بينت الدراسات أن األعالف البروتينية كالمساحيق والدم  ،حكم األغلبية ال تأخذوهي نسبة قليلة  ،من مائة

 من مجموع كمية المواد األخرى. ستة وثالثين ألف طني والعظام والحوافر وغيرها تساو

ن نسبتها عن عشرة بالمية م ال تزيدوالتي  / أن األعالف التي تحتوي على مركبات الدم والعظم والحوافر2

فيها  للمكروبات الضارةأثر  ال يبقحتى  ؛تعالج بطحنها وطبخها على درجة حرارة عالية ،المركبات البروتينية

 (.10ص ،2001،)محمد فالح مطلق عالج بالوسائل العلمية المتطورةثم تجفف وت
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 ويمكن أن يجاب عن هذا:

ألدى هذا إلى إباحة المأكوالت التي استخدم فيها  ؛بأن علة اإلباحة والتحريم لو كانت بزوال األثر فقط

 لم.ع تعالى أوهللا  ء فيها!؟!ولما اختلف العلمالخمرة التي خللت بفعل المكلف اوألبيحت  ،الخنزير بجميع مشتقاته

و وه ،فإن غالب عيشها على الجيف ،المزارع وحيواناتها تقاس على إباحة لحم الضباع إباحة دجاج/ إن 3

صلى هللا _مستندين في ذلك إلى حديث النبي  ،( 263ص2ج،1990،الشافعيالعلماء )بعض  عند مباح مع ذلك

 ،1994،)أبو جعفر الطحاوي إذا صاده المحرم( حيث قال:) الضبع صيد يؤكل وفيه كبش _عليه وسلم

 (.119ص4ج

حديث رقم  ،1999،)ينظر: أبي داوود روي هذا الحديث بطريق آخر لم يذكر فيه كونه يؤكل ولكن قد

ا فأكل لحوم الضباع قد اختلف فيه ،على أن االحتجاج بحكم مختلف فيه قد يضعفه فضالً  ،(333ص3ج ،3101

 .وهللا تعالى أعلم ا؟ على مسألة مختلف فيهختلف فيها دلياًل فكيف يعد مسألة م ،العلماء

بين الصفا  يأكلونه ويبيعونهالشافعي أن الناس كانوا  اإلمامورد عن  بما اا واحتجوا أيض

)محمد فالح  فهذا فيه داللة على إباحة لحوم الدجاج والحيوانات هذه( 263ص2ج،1990،)الشافعيوالمروة

 (.10ص ،2001،مطلق

 هي: ة من هذه المسألة أو المكملة لهاائل المتفرعومن المس

 الصناعية والعقاقير الطبية؟ باألطعمةحكم أكل الدجاج الذي يتم إطعامه 

ي  حرج ففال نجس،إذا لم تشتمل األطعمة الصناعية والعقاقير الطبية على شيء ضار أو أنه  :ورد في جوابه 

 .كتابيمسلم أو  من شرعياً  ، إذا ُذبح ذبحاً أكل الدجاج المغّذى بها

حرم إطعامها للدجاج ،  - مثالً -بحيث تصيبه باألمراض  ؛األطعمة والعقاقير ضارة باإلنسانأما إذا كانت تلك 

إن هللا يحب المحسنين"  اوأحسنو ،"وأنفقوا في سبيل هللا وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تعالىلقوله وحرم أكله ، 

 2013)ابن ماجهاَل َضَرَر َواَل ِضَراَر(قضى أن  _صلى هللا عليه وسلم _هللا لوحديث ) أن رسو (193 ،)البقرة

 نجسة كلحوم. وإذا كانت تلك األطعمة  (214ص2ج ،2340حديث رقم  ،يضر جاره "باب من بنى في حقه ما،

لعلف يتكون هل أكثر ا فيه:، فإنه ينظر ذلك مما قد يجعلونه في العلف ونحو ،المسفوحأو الدم  الميتة،نات الحيوا

، وال حرج كثر العلف طاهراً جاز أكلهافإن كان أ ونحوها؟من تلك النجاسات أو من األشياء الطاهرة كالحبوب 

وال يجوز أكلها حتى تحبس  _كما سبق_وإن كان أكثر علفها النجاسة )فهذه يسميها العلماء الجاللة( ذلك.في 

، ومن بين ن الدجاج يغذونه بمأكوالت مختلفةة لإلفتاء : إوسئلت اللجنة الدائم  ،وتعلف طاهراً يطيب به لحمها

، فهل هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حالل أم ين لحوم الحيوانات الميتة، وفيها لحم الخنزيرهذه المأكوالت: طح

ضه أكل لحمه وبي، ففي ا كان الواقع كما ذكر من التغذيةفأجابت : " إذ بيضه؟حرام ؟ وإذا كان حراماً فما حكم 

جسة طهرت باستحالتها إلى ألن األغذية الن ؛وجماعة : إن أكل لحمه وبيضه مباح، فقال مالك خالف بين العلماء

، لحم وبي  
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بعد ذلك بطاهر وذهب جماعة منهم الشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها إال إذا غذيت 

، وإن ان أكثر علفها النجاسة فهي جاللة، فال تؤكلإن ك وقيل:، أكلها وبيضها وشرب لبنها فأكثر فيحلثالثة أيام 

لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه  بالتحريم،، وقال جماعة ن أكثر علفها طاهراً أكلكا

وهو  ،بالتفصيلوالراجح القول  وألبانها.عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن أكل الجاللة 

  (.322 ص32، جالرزاقأحمد بن عبد  ،اللجنة الدائمة )فتاوى انتهىالثاني فيما تقدم " 

  الميت أو الخنزير: إنفحة الحيوانالمطلب الثاني: حكم الجبن الناتج بسبب 

 )أبو عبد فإذا أكل فهو كرش يأكل،كرش الحمل أو الجذي مالم  ،مخففةبكسر الهمزة وفتح الحاء  اإلنفحة هي:

تكون إال لذي كرش وهو شيء يستخرج من بطن ذيه أصفر يعصر في  ال وقيل ،(313ص،1999 ، الرازيهللا

 (.23ص3ج،201 ،)ابن أحمد الهروي صوفة مبتلة من اللبن فيغلظ كالجبن

 حكمها:

كانت كذلك فقد حكم بطهارتها عند  مذبوح فإذاما أن تكون من حيوان طاهر فهي إ ،يختلف الحكم بحسب الحال

قال الغزالي:) ومنهم من حكم  (102ص 21ج ،1912،ابن تيمية  ،43ص3ج،2001 ،)الكاساني كثريناأل

إذا كانت من إنفحة و (139ص1ج،1996)الغزالي واألولون لم يحترزوا منه( ،إذ بها يجبن اللبنبالطهارة 

 فقد اختلف فيها العلماء على قولين: ،الحيوان الميت

 ،)الطحاوي وهو قول جمهور الفقهاء ،يحل الجبن المنعقد بها يث البح ،الحكم بنجاستها القول األول:

 (.232ص4ج،1996

)فخر الدين  وهو رأي أبو حنيفة ،فيحل أكل الجبن المنعقد بها ،الحكم بطهارتها القول الثاني:

 ،رجحها ابن تيمية في رواية ،(3994ص1ج،2002،)أبو يعقوب المروزي وأحمد ،(26ص،1193،الزيلعي

 ،وروي أنها طاهرة ،يعولبن الميتة وإنفحتها  نجسة في ظاهر المذهب وهو قول مالك والشاف" دامة:قال ابن ق

ن ) موفق الدين اب" نفحةإلألن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل با ؛وداودوهو قول أبي حنيفة 

 (.246ص1ج،1961،قدامة

 :ئيةم استخدامات الجيالتين الغذاحك :المطلب الثالث

 األغذيةي فإنه يستخدم ف ،فكما أنه قد تم استخدامه في األدوية ،لقد سبقت اإلشارة إلى التعريف بالجيالتين

غروائية واقية أو  ، أو كشرائح رقيقة يغلف بها الطعام، أو كمادةاألغذيةهالمي أو لزيادة سماكة  ، كوسطغالباً 

 .كمادة الصقة، أو كمادة مثبتة... الخ

والفطائر، والبسكويت، والعلكة، والمعجنات،  ، مثل الحلوى،تي تحتوي على الجيالتين متعددة جداً المركبات الو

 الزواج.. الخ والوجبات السريعة، وكعكة العيد أو كعكة
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 :حكمه

هـ. السؤال: هل الجيالتين 1403/  1/  21وتاريخ  1039فتوى برقم  ،وهو كما ورد في مجلة البحوث اإلسالمية

 ؟ حرام

 : بالجوا

، أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام . وقد خنزيرمن شيء محرم كال الجيالتين إذا كان محضراً 

ء من ادته شي، وإن لم يكن داخل في تكوين الجيالتين ومأن شحم الخنزير داخل في التحريم أجمع العلماء على

دارة ة العامة إلالرئاس)حمد وآله وصحبه وسلم على نبينا م. وباهلل التوفيق وصلى هللا المحرمات فال بأس به

 العدد العشرون(. ،"مجلة البحوث اإلسالمية والدعوة واإلرشاد واإلفتاءالبحوث العلمية 

 :المصنوعة من فضالت الحيوان حكم القهوةالمطلب الرابع:  

 لقد ظهرت وبرزت هذه القهوة في اآلونة األخيرة من خالل نوعين كاآلتي:

  ،رائحة وطعم مميزين لها ذات الثمن،وهي قهوة إندنوسية نادرة وباهظة : "باد"قهوة الز/ 1

 القهوة بعداستخدامها لعمل  " ثموهي تصنع من طريق حيوان "زباد النخيل " عن طريق إطعامه حبوب "البن

 بانكالياتقدم هذه القهوة في بعض دول العالم  ،وتنظيفها من المخلفات األخرى خروجها من جسم اإلنسان

 وبعض الدول األوروبية وفي مناسبات خاصة جدا وللطبقة المترفة من المجتمع  ،اوأمريك

هي العالمة التجارية من القهوة والتي تنتجها شركة "بالك إفوري كوفي" المحدودة  : قهوة العاج األسود""/2

م هذه القهوة  يتأثر طع ،فضالتهافي شمال تايالند من حبوب البن "أرابيكا" التي تستهلكها الفيلة ويتم جمعها من 

قل  وكلما ،العوامل األساسية لمرارة القهوة وهو أحد ،حيث تكسر بروتين القهوة ؛باإلنزيمات الهاضمة للفيلة

ات أخرى مختلفة داخل ساعة  مع مكون 20إلى  13يتم هضم بذور البن في غضون  ،البروتين قلة المرارة

ة من فإن الفيل ،وعلى عكس قطط الزباد التي تأكل اللحوم ،ذا المنتجمما يضفي نكهة خاصة له ،بطون الفيلة

الموسوعة الحرة  اويكبيدي)الحيوانات العاشبة  التي تستخدم التخمير للمساعدة في كسر السليولوز 

ar.m.wikipedia.org) 

 حكم هذه القهوة:

 ،سةوال يتشرب النجا ،يتحلل في باطنه وال ،لباً كما هويخرج من الحيوان ص بما أنه  أن ثمر البن :يرى العلماء

 وأما إذا  تم ،فبذلك يصير طاهراً ويجوز االنتفاع به في عمل القهوة ،إنه يغسل بما علق به من النجاساتف

ى وتتشرب النجاسة وال تبقى صلبة عل ،ن الحيوان  بما يفرزه من إنزيماتافتراض أن هذه الثمار تتأثر في باط

المشرف العام الشيخ محمد صالح   ،)موقع اإلسالم سؤال وجوب قهوة  المصنعة منهافال يجوز شرب ال ،حالها 

  ،  (263293سؤال رقم ) ،المنجد
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)ابن عابدين  ذهب إليه العلماء قديماً في حكم ما إذا أكلت البهيمة  حباً وخرج من بطنها صحيحاً  وهذا ما

 (.323ص2ج،النووي،103ص1ج ،1992،أبو عبد هللا الرعيني،349ص1ج،1992،

 

 :: حكم السماد العضويالخامسالمطلب 

 :التعريف به

)مجمع اللغة  المادة العضوية: هي عبارة عن كل مادة يرجع أصلها إلى بقايا نباتية أو حيوانية مهما صغرت 

 (6ص ،1922،محمد كيوان ،يوسف كنج،611ص2ج، 2004،العربية

ادة نسبة المادة العضوية فيها وتشكيل المواد واألسمدة العضوية هي: كل مادة عضوية تضاف لألرض لزي 

حمد م ،يوسف كنج) نتيجة تحلل هذه األسمدة داخل األرض بفعل بعض األحياء الدقيقة ؛الدبالية في التربة

 (.6ص ،1922،كيوان

 مكوناتها:

 العضوية ومتوسط احتوائها من عناصر غذائية كيميائية تعطيها للنبات: بيان األسمدةوفيما يلي  

 : ما يلييحوي وسطياً ن النوع المبين أدناه حد طن سماد عضوي موا 

 

 المادة

 
كغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  

       آزوت

 ك  بوتاس            ك  فسفور

زبل بلدي خليط 

                متخمر

4  2 3 

 1 2،3 3                                  زبل بقر

 3 6 1                                زبل غنم

 3 3،3 3                              خيولزبل 

 20 40 20                               زبل دجاج

 40 40 10                            قمامة مدن

 10 10 24                       سماد المجاري

 2 20 100                            دم مجفف

 3 60 20               مسحوق لحم مجفف

 2 300 20 مسحوق العظام

مخخخلفخخخات مخخخذابح ومسخخخخخخخخخالخ 

   ومدابغ

90 10 4 

 3 3 120                        قرون وحوافر

 3 3 90                            شعر وريش

 30 20 40                           قش حبوب

 30 13 30                           قش حبوب
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مد مح ،)يوسف كنج وفيما يلي بيان حكمهد النجسة في هذا النوع كمية هذه الموا ل هذا الجدول تبينتومن خال

 . (6ص ،1922،كيوان

 حكمها:

 هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم هللا على قولين:  النجسة؟فما حكم تسميد النباتات واألشجار بهذه باألشياء 

 ،111261فتوى رقم  ، 1912)ابن تيمية قول جمهور العلماء وهوأس به  : أن هذا جائز وال ب القول األول

 (.613ص1ج

 أن األصل في ذلك اإلباحة وأن هذا مما جرت به عادات الناس ولم يرد في الشرع المنع من ذلك .ب واستدلوا:

ى حبوب ، فمثل هذه النجاسات كالعذرة ونحوها تستحيل إلولهم أن النجاسة تطهر باالستحالةومما يؤيد ق

 ،111261فتوى رقم  ، 1912)ابن تيميةسبق_ كما_وتستحيل إلى ثمار و النجاسة تطهر باالستحالة 

 (.613ص1ج

 بأن هذا جائز وال بأس به . :فإذا كانت هذه األشياء تطهر باالستحالة وال يترتب على ذلك ضرر فنقول

،وكذلك أيضاً هذه كما سبق  باالستحالة تطهر  -على القول بنجاستها  -وأيضاً اإلجماع قائم على أن الخمر 

  (.613ص1ج ،111261فتوى رقم  ، 1912)ابن تيمية تطهر باالستحالة.األشياء 

 .،وهذا المشهور من مذهب الحنابلة : ال يجوز أن تدمل الزروع واألشجار بالعذرة أو النجاسات  القول الثاني

 1912ة)ابن تيميال بأس به جائز  ،بالفضالت النجسة تسميد الزروع واألشجار بالعذرة أو والصواب في ذلك أن

  (.613ص1ج ،111261فتوى رقم  ،

 : حكم  شرب أو استخدام مياه الصرف الصحي:السادسالمطلب 

  التعريف بمياه الصرف الصحي:

علق بالغسيل هو عبارة عن مياه ناتجة عن استخدام اإلنسان للماء في األنشطة الحياتية العادية مثل ما يت 

  ،الصرف الزراعي تأثير مسمد الماء ولمياه الصرف الصحي وبعض ،والتنظيف واالستنجاء

ال أنه بزيادة التسميد يتكثف نمو الطحالب والنباتات المائية بطريقة معدل اإلنتاج لألحياء المائية إل إذ تزيد من

انات آكلة األعشاب والتي حيث تقل أو تزول األنواع التي تكون غذاء الحيو طبيعتها؛مزعجة كما يغير من 

 (.300ص،2019،)عبد الرحمن عبيد  بدورها تغذي األسماك في المنطقة

 طرق تطهيره:

 أن الصرف الصحي لكي يطهر ويعود لحالته األولى يمر بمراحل : 

 ويسمونها مرحلة ما قبل المعالجة وهذه تشتمل على ثالثة أمور :  المرحلة األولى :

 واألجسام الكبيرة مثل األخشاب والحديد والمواد البالستيكية .  إزالة المواد الطافية – 1

 إزالة الرمل الناعم عن طريق الترسيب .  – 2

 . عن طريقة تعويمها في أحواض خاصةإزالة الشحوم  – 3
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المعالجة األولية وهي تقوم بترسيب المواد العضوية )فضالت اإلنسان( وغير العضوية المرحلة الثانية : 

 وهذه هي مرحلة الترسيب األولى . ،الترسيب الخاصة بطريقة

المعالجة الحيوية : بعد أن يتم هذا الترسيب للمواد العضوية وغير العضوية تُنَمَّى نوع من المرحلة الثالثة : 

 البكتريا الهوائية تتغذى على هذه المواد التي رسبت . 

فيه شيء من المواد العالقة بعد المرحلة الحيوية فيقام مرحلة الترسيب الثاني : الماء يبقى  المرحلة الرابعة :

 بمرحلة ترسيب مرة أخرى خاصة . 

بالمرشَّحات الرملية وهذه المرحلة عبارة عن إزالة ما تبقى  مرحلة المعالجة الثالثية وتسمى المرحلة الخامسة :

 من المواد العالقة من خالل مرشحات رملية . 

 غاز الكلور نقيم وهي المرحلة األخيرة حيث يتم تعقيم هذا الماء عن طريق حقمرحلة التع المرحلة السادسة :

 ،1993ابن تيمية ،60ص،2012،ناصر عبد الطيف،33ص ،2000)ممدوح فتحي في األحواض

  .(613ص21ج

 

  المياه:حكم هذه   

 من حيث الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين :الست المراحل  هذه

  نهائية.تنقية  – 2       ثنائية.تنقية  – 1

تكون قبل مرحلة المعالجة الثالثية )المرشحات الرملية( يعني بعد المراحل األربعة ولتنقية الثنائية : ا

، وبعد  %93بمقدار  فإذا طبقت بكاملها حسب نظمها التعليمية فإن الماء يعود إلى حالته الطبيعية  األولى 

لقته إلى خو ود إلى حالته األولى قولون بأن الماء في الغالب يعمرحلة المعالجة الثالثية والمرشحات الرملية ي

 األولى . 

 :الحكم الشرعي بالنسبة للتنقية الثنائية يختلف باختالف استخداماتهو

 %3ألنه حتى اآلن لم يطهر مادام أنه بقي عليه ؛أوالً: استخدامه في الشرب والطهارة : غير جائز ومحرم 

 تزال باقية فيه . وحتى اآلن صفة النجاسة ال 

استخدامه في سقي الزروع واألشجار: هذه المسألة مبنية على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم هللا وهي  ثانياً: 

حكم تسميد النباتات واألشجار باألشياء النجسة مثالً بفضالت بني آدم أو بفضالت الحيوان الذي ال يؤكل مثل 

أس أن ال ب صرف الصحي في مرحلته الثنائية هذا ال أن ب على هذا يتبين ف ،  _السابقة الذكر _،إلخ الحمار..

 تسقى به الزروع واألشجار . 

ه وال ولم يعد إلى خلقت ةالثنائيثالثاً: استخدامه في ري المنتزهات والحدائق بماء الصرف الصحي في مرحلته 

كتب عليها أنه سقي بمياه الصرف  ولهذا تجد بعض المنتزهات ؛تزال صفة النجاسة فيه وهذا يحدث كثيراً 

 الصحي لكي يحذر الناس من الجلوس .
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  قسمين:هذا قسمه العلماء إلى 

مسطحات خضراء ال يحتاج الناس إلى الجلوس فيها وإنما هي للتجميل فمثل هذا العمل جائز وال بأس به  -1

 ألن هذا الضرر ال يتعدى إلى الناس .؛

للجلوس فيها . هذا ينبني على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم هللا وهي  اس حدائق و منتزهات يحتاجها الن  -2

 ،2002،الحرمين الجويني المياه )إمامحكم قضاء الحاجة في أماكن جلوس الناس أو في طرقهم أو في موارد 

( 61ص1ج،2003 ،عبد الرحمن الجزيري ،121ص1ج، 1961،موفق الدين ابن قدامة ،101ص1ج

ف بمياه الصر سقي هذه الحدائق التي يجلس عليها الناس  فإن هذا  وعلى لتحريم وعدم الجوازا فيهاوالصواب 

 للعانانا. قالوا : وما  اللعانين" اتقوا ليل ذلك : حديث الصحي بعد المرحلة الثنائية نقول بأنه محرم وال يجوز ود

"باب النهي عن التخلي في الطريق ،مسلم ) "في طريق الناس أو في ظلهم خلىيت  الذيقال : "  يا رسول هللا ؟ 

تعالى )واللذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا  وقوله( 326ص1ج ،269حديث رقم  ،والضالل

 (.31 ،( )األحزابوإثما مبيناً  فقد احتملوا بهتاناً 

ذا ه الجوفية، هله المياه لو حقن هذا الماء في األرض وغذيت ب كمااستخدامه في تغذية المياه الجوفية  رابعاً 

ألن األرض والتراب  ؛والصواب أنه جائز وال بأس به المتأخرين.ن بيهذا موضع خالف  جائزاً؟أوليس  جائز

 وقوله صلى هللا عليه وسلم :(6،( )المائدة طيباً  قوله تعالى) فتيمموا صعيداً  طهور وهو مطهر والدليل على ذلك

 "291ص،23ج،2001 ،)أحمد بن حنبل الماء عشر سنين "  لم يجد  ن سلم وإمللالصعيد الطيب وضوء  إن  "

ذكر جملة من الباحثين أن األرض والتراب والرمل إذا تخللها هذا الماء فإنه وأيضاً  حديث أبي ذر الغفاري(

وجل ويقوم ذلك مقام المرحلة الثالثة وهي مرحلة المعالجة الثالثية وهي ما تسمى  يتطهر بإذن هللا عز

 رشحات الرملية.بالم

 يقولون بأن الماء حيث الحكم الشرعي الثاني ما يتعلق بـمياه الصرف الصحي بعد مرحلة المعالجة الثالثة 

 ولى :يعود إلى حالته الطبيعية األ

قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن الماء بعد مرحلة  ومنها وقد صدرت في ذلك قرارات 

ثالثية أنه إذا عاد على خلقته فإنه ال بأس أن يستخدم في الطهارة وفي الشرب وكذلك أيضاً في سقي المعالجة ال

 إلخ .  المزارع وفي تغذية المياه الجوفية ..

مجمع الفقهي في هيئة رابطة العالم اإلسالمي أنه بعد مرحلة معالجة الثالثية ال بأس أن الوكذلك أيضاً قرار 

 ،مجموعة من المؤلفين  ،216ص11ج،1992،)ابن عثيمين  رب والطهارة إلى آخرهيستخدم في األكل و الش

 .(32ص ،2004
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 وتتلخص في: ،لتنقية التامة بكافة المراحلابعد  ،ولقد وردت فتوى في هذا

ورائحة، فإنه يصبح طهوراً، وذلك لما  ولوناً ه وتنقيته من آثار النجاسة طعماً بأن الماء النجس إذا تمت معالجت

ه أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو بطول قرر

 ،ىموقع ن مركز الفتو) مكث ونحوه، فبزوال علة النجاسة وهي التغير يصبح طهوراً، والحكم يزول بزوال علته

 (التصنيف: أحكام المياه ،49242رقم الفتوى:  2004-6-10- 1423ربيع اآلخر  21الخميس 

عبد ). الصحيفالمواد الغذائية قد تتلوث باألحياء الدقيقة المسببة لألمراض ومن هذه المسببات مياه الصرف 

 (.300ص،2019،الرحمن عبيد

 ،ف الصحيعباره عن مياه الصر كانت سابقاً  ،نه إذا علم بأن هذه المياه الذي أمامنابأ ،ومن وجهة نظري ،لكنو

إال  ،هكذاو نجاسات سابقاً لذي كانت تحويه من ا لتخيل العقل ما طبيعتها؛ وذلكفإن النفوس قد تستقذرها بحسب 

  هذا وهللا تعالى أعلم. ،من اضطر إليها فليس لديه خيار آخر

 

 المبحث الثالث

 جانب التحسينياتفروع 

 تضمينها تحت هذا المبحث هي: التي باإلمكانومن المسائل 

 المطلب األول: حكم استعمال الكحول في العطور:

 : أصل المسألة:أولا 

 وهي: متفرعة من مسالة أخرى إن هذه المسألة

 مسألة وجوب اجتناب الخمر:

)إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم  :زيلهحيث قال في محكم تن ؛أمر هللا سبحانه وتعالى باجتنابها فلقد

ففي قوله)فاجتنبوه( من أشد ألفاظ التحريم  ،(90 ،رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون( )المائدة 

)ابن  وما حرم اقترابه حرم اقتناؤه ،في الشراب أو االستعمال  أو الدواء أو غير ذلك عنه مطلقاً  ابتعدوا_أي  

وال سيما في   ،وهذه المسألة من المسلمات فال أرى ضرورة اإلطالة فيه،(16ص،2010،يقاسم الضمير

ولكن ومع هذا فقد اختلف العلماء في نجاستها  ،اإلشارة الغنية عن ذلك الفرعية ففيالتعريج عليها في المسألة 

وهي كالتالي: ،على قولين  

http://www.ajrsp.com/
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 :حكم نجاسة الخمر

لتحق بها كل ما كان مؤثراً في العقل ولو كان جامداً، سواء كان الخمرة تكون مائعة في األصل، ولكن ي  

ي إذا أكل أثر ف النباتات، فإنهمصنعاً كما هو الموجود اآلن في بعض حبوب المخدرات، أو كان طبيعياً كبعض 

رادهم مالعقل، أو الخشخاش الذي هو أصل األفيون، فكل ذلك يعتبر في حكم الخمر، لكن العلماء إذا أطلقوا الخمر ف

لعلماء ا الثمار، فاختلفبه: الشراب المائع الذي يكون من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من غيرها من سائر 

 ،(16ص،2010،)ابن قاسم الضميري بالحكم في نجاستها على قولين

 القول األول:

 ،)بدر الدين العيني:بأدلة واستدلوا على ذلك ،يراه جمهور العلماء ما بنجاستها، وهذاأن هذه الخمرة محكوم 

 (.332ص1ج،2003 ،ابن مفلح،234ص1ج،1941الرملي،13ص1ج،2004،ابن رشد ،333ص13ج،2000

)إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون(  في قوله تعالىكما 

لشرع أصله النجس، وقالوا: خرجت األزالم، أما : هو القذر في أصل اللغة، والقذر في افالرجس ،(90 المائدة،)

األنصاب فإنها نجسة؛ ألنها كانت حجارة يذبح عليها، فيكون الدم المسفوح النجس قد أصابها فهي بذلك نجسة 

 بال إشكال.

 

أما األزالم فقال العلماء: خرجت بداللة الحس وبقي ما عداها على األصل، وأما بالنسبة للخمر فليس هناك 

 حس على طهارتها، فإنها مستقذرة، فتبقى على وصف الرجس في الشرع من كونها نجسة.داللة 

 ،أنس )ينظر: مالك بن لوعاء الخمر كما في قصة المزادتين _صلى هللا عليه وسلم_إراقة النبي فضالا على 

خمر من فإنه أمر الصحابي أن يريق ال ( 13ص3ج،221"باب تحريم الخمر وما يكره من األشربة"حديث رقم 

 . (16ص،2010،ابن قاسم الضميري ، 332ص1ج،2003 ،)ابن مفلح المزادتين، قالوا: ولم يأمره بغسلهما

عن  _صلى هللا عليه وسلم_كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم، فإن سكوت النبي  ،نظرا وقيل في هذ

المزادة لبناً وأرقت اللبن فمعلوم بداهة أمره بغسل مزادة الخمر إنما هو للعلم به بداهة، فإنك إذا وضعت في هذه 

 أنك ستغسلها، فسكت عليه الصالة والسالم لعلم الصحابي بذلك بداهة.

: لو قيل: إن ظاهر سكوت النبي صلى هللا عليه وسلم يدل على طهارتها وقال بعض العلماء في جوابه

هللا عليه  صلى_فيها لبناً؛ ألن النبي  الحتج بذلك محتج وقال: يجوز لمن أخذ مزادة الخمر بعد تفريغها أن يصب

لم يأمر بغسلها، فيكون الجواب بأنه سكت عن األمر بغسلها للعلم به بداهة، وكما أننا في المشروبات نقول:  وسلم

سكت عنه للعلم به بداهة، كذلك في العبادات فهي نجسة، وأما صبها في سكك المدينة فقد بين العلماء أن هذا ال 

رض ي على األفإن المش سكك المدينة ومشوا عليها بالنعالألن الصحابة إذا صبوها في  تها؛ وذلكيدل على طهار

، ولو أن امرأة جّرت ثوبها على خمرة مراقة ثم مضت بعد ذلك إلى أرض يبسة؛ فإنها تطهره اليابسة يطهر النعال

ابن  ، 332ص1ج،2003 ،)ابن مفلحبعضعليه البذلك الجر، وبناًء على ذلك: ال يعتبر هذا دليالً قوياً كما نبه 

ابن  ): القول بطهارتها: وهو قول لبعض العلماءالقول الثاني (16ص،2010،قاسم الضميري

 (13ص1ج،2004،رشد
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 ٱ (21 ،اإلنسان)طهوراً( )وسقاهم ربهم شراباً  تعالى بقولهذلك مستدلين على 

كم بأن خمر اآلخرة ال غول فيها، والَغول: وأجيب عنه: بأنه قد فاته أن هللا ح ،فوصف الخمر بكونها طهور

هو أساس نجاسة الخمر في الدنيا، فنجاسة الخمر في الدنيا مبنية على وجود هذه المادة التي تستحيل عند الخل، 

ولذلك لما استحالت هذه المادة في الخمر حكمنا بطهارتها، ولما كانت خمر اآلخرة طاهرة من جهة عدم وجود 

وقلب بعض العلماء هذا االستدالل فقال: ( 42،)الصافات )ال فيها غول وال هم عنها ينزفون( الىالغول فيها قال تع

)ال فيها غول وال هم عنها ينزفون( بل هو دليل على نجاستها؛ ألنه لو كانت خمر الدنيا واآلخرة مستويان لما قال

 (.42،)الصافات

 مع الفارق.  بأن قياسكم هنا يعد قياساً  ويمكن أن يقال

كثر فيها األخذ والرد والنقاش أن الخمر نجسة  وعلى هذا فإن الراجح من قول أهل العلم في هذه المسألة التي

 (.329ص1ج،2003 ،)ابن مفلح ن.العي

 الفرعية:: عرض المسألة ثانياا 

عبوة  في يوضع أن  فالمعتاد غالباً  تتمثل في إضافة مادة الكحول إلى التركيبات العطرية بنسبة كبيرة_ وهي

في حال كون العبوة مركزة_ وهي   ،بالمية عطر خام 10بالمية كحول ونسبة  90نسبة  سعتها عشرة بالمية

  ،المذهب للعقول ،أي خمر ،مادة مسكرة

"باب بيان ،1992،)مسلم حرام( مسكر:)كل مسكر خمر وكل _صلى هللا عليه وسلم_حيث قال رسول هللا 

أما تغيريهم السمه وتسميته)  ،(1312ص3ج ،2003رقم  أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام" حديث

روي عن رسول اله صلى هللا عليه  ومن ذلك ما ،يغير من حقيقته شيء وال حتى في حكمه بالكحول( فإن هذا ال

 ،"حديث عبادة بن الصامت، 2001،)أحمد بن حنبل طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه( ليستحلنوسلم:) 

فالتجارة بهذه  العبوات وبيعها  إنما هو في حقيقة األمر وواقعه تجارة في  ،(312ص32ج،22209رقم الحديث

ها  تسميت ،فالصحيح من تسمية هذه العطور ،مصانع الخمور ال أرباحبيع الكحول وأرباح هذه التجارة  تعود 

 (.13ص،2010،)ابن قاسم الضميري بالخمور المعطرة

 :حكمهاب/ 

فيتحد الحكم  ،لكون الكحول عبارة عن خمر ،دالة على بيان حكمها ،ستفيضةلقد وردت أدلة كثيرة وم

 ومن هذه األدلة: ،بل التحاد األصل من باب أولى ؛التحاد العلة

لذين آمنوا إنما )يأيها ا كما في قوله تعالى ،: األدلة الدالة على وجوب اجتناب الخمر وعدم مقاربته مطلقاأولا 

وقال شيخ  (3 ،المائدة)تفلحون( ألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم الخمر والميسر واألنصاب وا

ابن )أصال( وال يكون في بيت مسلم خمرا  ،باجتناب الخمر فال يجوز اقتناؤهااإلسالم:) إن هللا أمر 

)ابن  (الخمر فإنها مفتاح كل شر ال تشربوقال صلى هللا عليه وسلم) ( 413ص21ج،1912،تيمية

(.1119ص2ج3321اب الخمر مفتاح كل شر" حديث رقم "ب،2009،ماجه  

 األدلة الدالة على وجوب إراقة الخمر: :ثانياا 

: فقال ،صلى اله عليه وسلم _: جاء ابو طلحة إلى النبيقال ،عنهمن حديث أنس رضي هللا روي  ما منها:
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الخمر واكسر الدنان( فأعاد  )أهرق عليه وسلم:له النبي صلى هللا  فقال ،حجري خمراً في  اشتريت أليتامإني 

 وغيره ماففي هذا الحديث  (310ص3ج ،"باب ماجاء في بيع الخمر،1923،)الترمذي ذلك عليه ثالث مرات

إبراهيم بن  ،430ص11ج ،2003 ،)محمد ابن مفلح على وجوب إراقة الخمر وعدم إمساكه لحظة واحدة يدل

 (.262ص3ج ،1992محمد 

بكل وجه فال يقارب ول يصاحب ول يستعمل  والملعون يجتنب لخمرا على لعن: األدلة الدال ثالثاا 

 ومن ذلك: ،ويهجر

 ،)أحمد بن حنبل (.بعينها ةلعنت الخمر ،قوله صلى هللا عليه وسلم:) لعنت الخمرة على عشرة وجوه

 رفأحاديث النبي_صلى هللا عليه وسلم_ في لعن الخمر تبين وتفس( 403ص1ج ،مسند عبد هللا بن عمر ،2001

 (.29ص،2010،)ابن قاسم الضميري (فاجتنبوه) أمر هللا سبحانه وتعالى بقوله

 : اإلجماع على تحريم تجارة الخمر:رابعاا 

لعلم وأجمع أهل ا ،فلقد تواتر نهي النبي _صلى هللا عليه وسلم_ عن تجارة الخمور وبيعها وتحريم ثمنها

 ،م)مسل إن الذي حرم شربها حرم بيعها(وسلم_:) الرسول _صلى هللا عليه ومن ذلك حديث ،على تحريم الخمر

 ةوغير هذا من األحاديث الكثير (1206ص3ج ،1329"باب تحريم بيع الخمر" حديث رقم  ،2006

 (.30ص،2010،ابن قاسم الضميري ،296ص2ج،2002،)يحي بن هبيرة والمستفيضة

 ،رهذه العطو تحريم مثلفي وغير صريحة الخمر خاصة بأن هذه األحاديث في  فال يستطيع أحد أن يقول

وعلى افتراض عد هذا شيء وهذا شيء فبالقياس بينهما  ،واحداً  وال سيما إذا علم كون الخمر والكحول شيئاً 

 هذا وهللا تعالى أعلم. ،وإال ألدى هذا إلى إباحة المخدرات لعدم وجود دليل صريح في تحريمها ،يتحد الحكم

 عماله فياستباب أولى أن يكون  التداوي فمنفي ي تحريم استعماله ف سيماوال  ،فبناء على هذا كله وغيره

صلى  ولسوالتي أمرنا الر ،ع وجود البدائلم عنه والسيما منهياً  التعطر والتزين به ،التحسينية الكماليةاألمور 

ر عطوبأن ال فلقد ظهر  ،وبعد عرض أدلة التحريم  ،كالمسك ونحوه. وأخيراً  ،هللا عليه وسلم_ بالتطيب به

 يجوز وال ،فثمنها كسب خبيث ،أو تركيبها أو حتى االتجار بها ،تصنيعها ال يجوز ،المضاف إليه كحول

 هراقها امتثاالً إومن تاب وعنده شيء  منها فليسارع في اجتنابها و  ،إهدائهااستعمالها وال اقتناؤها  وال حتى 

 ،عنها ًفليجعلها بديال ،المتوفرة  كحول لمن البدائلوإن في استعمال العطور الخالية من ال ،ألمر ربه وسنة نبيه

 بل واألعجب (42ص،2010،)ابن قاسم الضميري وإن لم يجد فال حاجة له البتة من استخدامها وال حتى اقتنائها

ى هذا دليال قاطعا علفالمعروفة_  كالكلونيا_ ض لمثل هذه العطور كمسكر فيشربهامن هذا واألغرب اتخاذ البع

 ذلك.

 المسائل المتعلقة بهذه المسألة هي:ومن 

 المطلب الثاني: حكم استخدام زيت الحشيش:

 :أولا: تركيبته

يستخلص هذا الزيت من نبات القنب بالمذيبات العضوية التي تتبخر بعد ذلك لتتبقى هذه المواد الفعالة 

 مركزة فيها، وتَُعدُّ الهند أكبر مناطق إنتاج لزيت الحشيش.
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ت د بزيصله المن قريب وال من بعي أيليست له  األسواقأن زيت الحشيش الذي يباع في إال أنه قد قيل ب

في و ،التجار على هذا الزيت زيت الحشيش أطلقولجذب الكثير من الزبائن ،الحشيش او الحشيش األصلي 

انها و االسم إالشيء اسمه حشيش في هذه الزيوت  ال يوجده أنإحدى المختبرات المتخصصة اثبتت التحاليل 

 عباره عن مجموعة زيوت مخلوطة وتباع بهذا االسم فقط لجذب الزبون .

في الدول العربية منه اال القليل ممن يستطيعون  ال يوجدوبالطبع زيت الحشيش له نتائج مذهله ومبهره ولكن 

 ؛المخدرات نفسها تعد من النبتةألن  ؛ممنوع في الدول العربية  إال أن األصلي منه ،الحصول عليه من الهند

األفضل واألسرع واألقوى على  يعد إال أنه ،بالمذيبات يذهب جميع آثر المخدر لكن عندما يستخرج منها الزيت

 .(613ص21ج،1993،)ابن تيمية  المفيد للشعر وبقوة اإلطالق

 حكمه: ثانياا:

ل، أما استخدام زيت اتفق العلماء على تحريم الحشيش؛ ألن تناوله يؤدي إلى نوع من التخدير وإضاعة العق

الحشيش في شعر الرأس فيمكن أن يأخذ حكم التحريم فيما إذا كان جلد الرأس يمتص هذا الزيت ويؤثر بالتالي 

على النشاط العقلي وعلى الوعي الذهني. أما إذا كان استخدامه ال يؤدي إلى هذا األثر فهو باٍق على أصل 

مختصون من علماء الطب أو الكيمياء، فإذا قالوا بأن استخدام هذا اإلباحة، ومثل هذا األمر يُسأل عن معرفته ال

 الزيت لشعر الرأس يؤدي عادة إلى نوع من التخدير الموّصل إلى ضياع العقل يكون حكمه حينئذ التحريم،

 . (10ص ،1990،)بدر الدين الزركشي  وإذا قالوا بأنه ال يؤدي عادة إلى مثل ذلك، يكون مباحاً  

ر أثأي  ليس له بأنهألن األطباء المتخصصون أثبتوا  ؛خدام زيت الحشيش حالل بإذن هللا تعالىوهنا يكون است

إال أنه غير مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة  في ذهاب العقل وغيره اإلنسانسلبي على 

 ى ولو لم يكن مؤثراَ فإن هذا الزيت حت ،وأيضا ومن وجهة نظري ) old.sfda.gov.saالعربية السعودية )

اء في ألنه وكما سبق فقد اختلف العلم ؛باالستحالةبحكم طهارة النجاسة  فيبقى معلقاَ  ،بذهاب العقل ونحوه سلبياَ 

 وهللا تعالى أعلم. ،وهذا يعد نوع من الخمور ،مرنجاسة الخ

ة د مخدرألن فيه موا ؛إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه" ومن الفتاوى التي صدرت في ذلك: أنه  

 ، فالحشيش إذا كان هويجعل شفاء أمة محمد في حرم عليها، وهللا سبحانه وتعالى لم محرمة فال يجوز استعماله

فإن هذه المخدرات مضرة  به،الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فال يجوز استعماله والعالج 

" إن هللا لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها  وسلم:لى هللا عليه ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صوداء

-islamqa ،302419سؤال رقم  ،2019 ،)موقع اإلسالم سؤال وجواب " . وهللا أعلم

info.cdn.ampprogect.org .) 

 : المنتجات الصناعية من الخنزير:المطلب الثالث

 ومن هذه المنتجات:

 أنواع الصابون: أولا: بعض

تتحقق يث ح ؛بعد تغيير تركيبها الكيميائي وصفاتها شحم الخنزيرض أنواع الصابون يصنع من فإن بع

  ،حالاَل  وبذلك يصبح الصابون المنتج من الخنزير أو الميتة طاهراَ  ،االستحالة عملية
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حيث نصت على أن:) الصابون الذي ينتج من  ،به فتوى من الندوة الفقهية الطبية الثامنة صدرت وهذا ما

 بتلك االستحالة ويجوز استعماله(. ستحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهراَ ا

ز وحيث قيل: يج ؛وقد تطرق فقهاؤنا القدامى إلى جواز استعمال الصابون المصنوع من الزيت النجس

وهو قول علي بن أبي طالب رضي هللا  عمل منه الصابون وبه قال الشافعيويفي غير المساجد  االستصباح به

 2006،علي محيي الدين،23ص1ج،2003 ،عبد الرحمن الجزيري)عمر وروي عن عبد هللا بن  ،عنه

 ..( 233ص،

 

والسيما كونه ليس باألمر الضروري وال حتى  ،فأرى باالبتعاد عن مثل هذا ،ولكن ومن وجهة نظري

سبق ذكره في مبحث  كما ،من  النجاسة  ال تغيرفي أن هذه االستحالة  سابقاً  ما ذكرإضافة إلى  ،الحاجي

فيه  قد اختلف _على سبيل المثال _فإن االستصباح  بالزيت النجس ،وما وردت في ذلك من أدلة ،الضروريات

ما وكذلك  ،وال سيما عند قوله )في غير المساجد( فدل على بقاء نجاسته ،فكيف يستدل بأمر مختلف فيه ،لماءالع

_ أو الحمامات ،ي أقل احتماالته صابون لتنظيف األرضياتفإنه قد يكون ف ،في كونه يستعمل صابوناَ  ورد

فكيف  ،بالبدن أو الثو فيستبعد أو يستقذر من باب أولى استخدام مثل هذا الصابون في إزالة نجاسة ،أجلكم هللا_

 :إضافة إلى كون العلماء قد اختلفوا في  ،موهللا تعالى أعل ،تزال نجاسة بنجاسة

 سل:طهارة األدهان النجسة بالغ 

 فاختلف العلماء فيها على قولين:

)شمس الدين ابن  مذهب االمام أحمدوهو ظاهر  ،: يرى بعدم طهارتهالقول األول

  (.293ص1ج،1993،قدامة

 ،الجامدفطهر به ك يمكن غسله بالماءألنه  ؛غسله كالزيت ونحوه يتأتى منها ما: يطهر بالغسل القول الثاني  

 (.293ص1ج،1993،دين ابن قدامة)شمس ال وهو اختيار أبو الخطاب

 يترك حتى يعلو على أجزائه ثمأن يجعل في ماء كثير ويحرك حتى يصب الماء جميع  وطريق تطهيره:

شمس الدين )جاز عل له بزاال يخرج منه الماء الماء فيؤخذ وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيه وج

 (.293ص1ج،1993،ابن قدامة

 لفأرة،اأن النبي صلى هللا عليه وسلم سئل عن السمن إذا وقعت فيه  ول بأدلة منها:واستدل أصحاب القول األ

فلو  (429ص3ج3144حديث رقم  ،"باب في الفأرة تقع في السمن "،)أبو داود ،"إن كان مائعا فال تقربوه :"فقال

 .بتركهكان يمكن تطهيره لم يأمر 

ألنه  ؛يمكن تطهيرهال  السمن ولعلها الخبر قد ورد في وناقش هذا الدليل أنصار القول الثاني فقالوا: أن هذ

)شمس الدين ابن  لمشقة ذلك وقلة وقوعه األمر بغسله وسلم تركويحتمل أن النبي صلى هللا ليه  يجمد،

 (.293ص1ج،1993،قدامة

عدم الحكم على إباحة فمن باب أولى  ،فإذا اختلفوا في تطهيره وهو نجس فقط الدهن خنزير محرم

 والتي هي النجاسة بعينها. ،ام المصنوع من أدهان الخنازيراستخد
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 :معجون األسنان :ثانياا 

لية وتتم فيه عم حيث يعالج كيميائياً  ،من شحم الخنزير مواد وضعت فيه تركيبته قد أنواعه ماإن ا من  

هر يحل ك فهو طاولذل ر حقيقته من الشحم إلى مادة أخرى مختلفة عنه حقيقة وصفة؛وتتغي ،االستحالة الشرعية

 (.233ص،2006 ،علي محيي الدين) استعماله

فإن النفس تستقذر إضافة أو وضع هذا النوع إذا  ،من رأي في المسألة السابقة ما ذكرتهإضافة إلى وأيضا ً

 فتعافه النفوس. ،والذي هو مركز االستقذار ،في الفم ،علمت مادة صناعته

 :: المراهم والكريمات ومواد التجميلثالثاا 

ال فتكون طاهرة جائزة االستعم ،فإن تحول الشحم الموجود فيها إلى مادة أخرى بسبب التفاعالت الكيمائية

حيث نصت على:) أن المراهم والكريمات  ،عليه فتوى من الندوة الفقهية الطبية الثامنة ما نصتوهذا  ،وإال فال

لشحم اإال إذا تحققت فيها استحالة  ،تعمالهااس ال يجوزومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير 

 ،)علي محيي الدين (وال يجوز استعمالها شرعاً  ،أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة ،عينها وانقالب

 (.233ص،2006

 

  مواد التجميل: الجيالتين فياستخدامات  المطلب الرابع

في المستحضرات  واسع جداً  يستخدم الجيالتين بشكل استخدام الجيالتين في مستحضرات التجميل

وصول ك ،والذي يترتب من استخدامها أمور كثيرة ،الشفة ونحوهمثل دهون  والسيما الخاصة بالنساء ،التجميلية

ومن حيث نجاستها والصالة فيها ونحو  ،الماء للبشرة عند استخدامها وال سيما المحتوية على دهون خنزيرية

 .دام خاصةهذا من األحكام المتعلقة بهذا االستخ

 :حكمه

هل  السؤال:هـ . 1403/  1/  21وتاريخ  1039فتوى برقم  ،وهو كما ورد في مجلة البحوث اإلسالمية

 في المبحث األول من هذا الفصل. _السابق الذكر  حرام؟الجيالتين 

 

 المبحث الرابع

 غير المقصود  تالتفاعال

ية سواء بين األغذية بعضها مع بعض أو بين األدو ،ى التفاعالت التي تتم بين الموادعل ،ويشتمل هذا المبحث

ت فإنني أحبب ،غالباً  هنا طاهرة مباحة التناولجميع المواد من كون  رغملابف واألعشاب،أو بين األدوية واألغذية 

ه أو تعريض حيات ،والسيما إذا كانت هذه التفاعالت قد تؤدي إلى إنهاء حياة اإلنسانإلى حكمها  للوصول ،ذكرها

 هذه التفاعالت غير المقصودة: أبرز وفيما يلي بيان ،أو إصابته بأمراض وعاهات مستديمة ،خطرلل
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  األدوية:بين تفاعالت ال المطلب األول:

 ،يصف األطباء هذه األدوية لعالج األمراض أو للوقاية منها ،العالجيعد الدواء من أبرز الوسائل الطبية في        

م تستعمل ل فالمضادات الحيوية مثالً  ،ا اآلن لم تكن معروفة قبل بداية القرن العشرينومعظم األدوية التي نعرفه

 (.2ص ،)الذيب ميثانول في العالج إال في أواخر الثالثينات وبداية األربعينات من القرن العشرين الميالدي

حدث هذا عندما يتداخل يو ،في نفس الوقت دواءينإال وأنه مع ذلك قد يحدث تفاعالت غير مرغوبة إذا تم اتخاذ 

ن فعلى سبيل المثال فإ ،مما يؤدي إلى حدوث أعراض جانبية غير متوقعة ،دوائين أو أكثر مع بعضهما البعض

 ،يمكن أن يقلل القدرة على التركيز ،استخدام دواء يساعد على النوم)مهدئ( مع دواء للحساسية )مضاد للهستامين(

 ،لتجعل من هذه األدوية محتملة الضرر وجود ظروف صحية معينة؛ وكذلك ممكن أن تحدث هذه التفاعالت عند

فمن الممكن حينها التعرض  ،كاستخدام أدوية إلزالة احتقان األنف مع وجود إصابة بمرض ضغط الدم المرتفع

 (.old.sfd.gov.sa)موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء  لتفاعالت غير مرغوبة

عقارين فور خلط بعضهما ببعض، فعلى سبيل المثال، إذا خلط محلول التفاعل بين  ومن ذلك أيضاً     

 ؛منهما يُضعف فاعلية اآلخر مباشرة على الهيبارين، فإن كالً  يحتويعلى الكورتيزون مع آخر  يحتوي

ال ينصح بتعاطيهما معاً في حقنة واحدة. كذا تضعف مادة فوسفات الكالسيوم من فاعلية المضاد  ولذا

 ين؛بالتتراسيكلالحيوي المسمى 

 الكورتيزون ووكذلك إذا تم تعاطي دواء  ،حيث تكون معه مركباً معقداً ال تستطيع األمعاء امتصاصه 

في وقت واحد، فإن الكورتيزون يسبب تحرر مادة التولبيوتاميد، الكامنة باتحادها مع  التولبيوتاميد

المريض إلى درجة خطيرة وقاتلة بروتينات الدم، التي تقوم بدورها، بخفض نسبة الجلوكوز في دم 

 (  old.sfda.gov.sa،المملكة العربية السعودية ،)موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء

 المطلب الثاني: التفاعالت بين األعشاب واألدوية:         

قد تكون  بية التيإن العالج باألعشاب الطبية الطبيعية له جاذبية لدى العالم ؛ألن لألدوية المختلفة آثارها الجان

هزة تتوافق مع أج تي الوال ،فاهلل صنع هذه األعشاب لتتوافق مع جسم اإلنسان عكس األدوية المختلفة ،ضارة

ذا النوع من التداوي قد فرض وجوده على الطب همما قد يسبب لها مضار على المدى البعيد؛ لذلك فإن  ،الجسم

صحة فعقدت منظمة ال ،نباتية أو الطبيعية  على أوسع نطاقالذي كان لقرن مضى يستعمل العالج بالعقاقير ال

لتشجيع كل الممارسين للطب الحديث على اللجوء للطب الشعبي كطب بديل)أحمد محمد  العالمية عدة مؤتمرات

 (.6ص،1992 ،عوف
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قصة موت  أن أولويذكر المؤرخون  ،حتى لمست يمكن أن تؤذي اإلنسان إذا أكلت أوإال أن بعض األعشاب 

عندما حصل قحط فحاول الناس أن يتغذوا من األعشاب  ،بسبب األعشاب حدتث قبل ميالد المسيح عليه السالم

 (.2ص ،2014 ،سالم القحطاني جابر)البرية 

 ماإذا  ،عدد من النباتات المستعملة في األدوية العشبية ويزداد احتمال حدوث هذه األضرار تم توثيق لذلك فقد

 (.13ص ،2014 ،سالم القحطاني )جابر طويلةيرة أو مدة عشبية بجرعات كبال استعملت العالجات

ذه الوقت نفسه وتصبح هفي  ،تفاعل بين األدوية التي يتعاطاها المريض وبين األدوية العشبيةوقد يحدث 

فضة خا أو مضادة للتخثر أو ،أو مدرة للبول قلبهالعشبية تأثيرات  كان لألدويةأكثر أهمية إذا ما التفاعالت 

دي مع مثبطات إكسيداز أحامثل األفدرا  ،على قلويداتالمحتوية وقد تتفاعل األعشاب  ،أو رافعة له ،غط الدملض

 (.14ص ،2014 ،سالم القحطاني )جابرالدم  ضغطفي  على نحو خطير مسببه ارتفاعاً األمين 

  دوية مما يؤدي إلىض مع بعض األولقد أثبتت الدراسات الحديثة  على أن تناول بعض أنواع األعشاب تتعار

كما قد تؤثر على العناصر الداخلية الغذائية داخل الجسم أو التي تؤخذ  ،الدواء أو تقليل فعاليته مضاعفة تأثير

ينصح باستخدامه مع مرضى ضغط  عن طريق الغذاء ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر: )العرقسوس( ال

يستخدم مع أدوية الكوتيزون أو الديجوكسين والتي تستخدم  كما ال ،رة للبولوال يستخدم مع األدوية المد ،الدم

وكذلك  تناول الشاهي مع دواء يحتوي على الحديد يؤدي إلى تقليل  امتصاص عنصر الحديد  ،لمرضى القلب

 (.old.sfd.gov.saمن الجهاز الهضمي إلى الدم وبذلك يقل تأثير الدواء )موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء 

 التفاعالت بين األغذية واألدوية: المطلب الثالث:

تحدث التداخالت بين الغذاء والدواء إذا كان الطعام الذي تتناوله يؤثر على مركبات الدواء الذي تستخدمه بحيث 

 ال يعمل الدواء بالشكل المطلوب.

 ة فياألدوييؤثر تفاعلها مع  الغذائية قدفإن العناصر  ،بعضها البعض األدوية معفإضافة إلى تفاعل أنواع 

ويتأثر المرضى المسنون أكثر بمثل هذا التفاعل المتبادل  ،امتصاص واستقالب إفراز األدوية والمواد الغذائية

وقد يأخذ هذا التفاعل المتبادل وقتاً  ،أو من يكون تناولهم الغذائي محدود ،من لديهم أمراض مزمنة خصوصاً 

 (.416ص،الرحمن عبيد مصيقرعبد )اكتشافه طويالً قبل 

التداخالت الغذائية الدوائية قد تحدث على جميع األدوية سواء الوصفية أو الالوصفية بما فيها مضادات الحموضة 

 والفيتامينات وأقراص الحديد.

على  هلكن العديد من األدوية قد تتأثر بنوع الطعام الذي تتناوله ووقت تناولليست جميع األدوية تتأثر بالطعام؛ و

 سبيل المثال أخذ الدواء في نفس الوقت الذي تناول فيه الطعام قد يؤثر على امتصاصه من قبل المعدة واألمعاء.

الطعام قد يؤخر أو يقلل امتصاص الدواء لهذا بعض األدوية يجب أن تؤخذ على معدة فارغة )ساعة قبل الطعام 

دراسات أن أثبتت الوية مع األغذية بصورة إيجابية فلقد وعلى العكس من ذلك فقد تتفاعل األد أو ساعتين بعده(.

 استفادة وبالتاليعلى الحديد يساعد على زيادة امتصاص الحديد  واألدوية المحتويةتناول فيتامين ج مع األغذية 

 البرتقال.كما يمكن تناوله مع عصير  السبانخ،عصير الليمون على اللحم أو الكبدة أو  مثل:منه الجسم 
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يمكن تناول األدوية سواء كانت حبوب أو شراب الحديد مع عصير المانجا أو الليمون بدل من تناوله مع  كذلك 

 (  old.sfda.gov.sa،المملكة العربية السعودية ،)موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء الماء.

  

 المطلب الرابع: حكم تناولها:

بأنه إذا علم  ،من خالل بحثي في الموضوع رأيت  إال أنه  في ذلك  تطرق للحكم على من لم أقف 

نه يعد من إلقاء النفس فإ يؤدي  إنهاء الحياة قد والسيما إذا كان ذلك اجتماعهما سبق عند  الشخص بتأثير  ما

ذا أما إ ،فيكون شأنه في ذلك شأن من تعمد أكل مواد سامة رغبة في االنتحار ،والذي ورد النهي عنه ،بالتهلكة

مع بعض األغذية ولم ينصحه ولم وبوصف الطبيب له مع علمه بأن صرف هذا الدواء قد يتفاعل  لأخذه عن جه

 عد مفرطاً ألنه ي ؛فاللوم كله يلقى على الطبيب ،ر بصيرته على ترك هذه األغذية مدى فترة العالج بهذا الدواءين

  ،فاللوم على االثنين معاً  ،بذلك أما إذا أخذ العالج بدون وصفة وصرفه من الصيدلي مع علم الصيدلي ،في هذا

فإن  ،حتى وإن كانت هذا التفاعالت لم يحصل منها إزهاق األرواح ،وال ضرار( ال ضرروهذا كله من منظور)

 اإلجراءاتفإذا لم تتخذ  ،لإلنسان وحده ملكاً  تدونها ليس ألن النفس وما ؛ال يجوز إلحاق األذى بها تعمداً 

ر ن آخاالنتقام ملو أراد شخص  ،على سبيل المثال هفمن ،ال يغلقفتح باب  فقد يؤدي هذا إلى الالزمة لذلك

استغالل هذا الشي بخلط هذه المواد مع بعض  أو بإعطائه كل واحد على  ون ذلك استطاعد بإزهاق روحه أو ما

 هذا وهللا تعالى أعلم. ،من جراء ذلك أو المؤكدةحده مع علمه بالنتائج الممكنة 

 

 الخاتمة

ن وأشهد أله  ال شريك هللا وحدهإال  ال إلهوأشهد أن  ،وائدت وتعم الفبنعمته تتم الصالحاالحمد هلل الذي 

 محمد عبده ورسوله أما بعد:

ان  علىكان لزاما ً ،بكتابة هذا البحث المتواضع والشيق علىوبعد أن من هللا اً وفي نهاية المطاف وأخير

 في اآلتي: متمثلة ،ه من نتائج وتوصياتإلي ما توصلتأذكر 

 أهم النتائج:

والتأكيد على أنها ليست قضية حديثة من جميع  ،بيان وتوضيح جذور قضية التحول الكيميائي  / 1.

إذا خللها  تخليل الخمر اختالفهم فيوالذي تتمثل في  ،المتقدمينبل لها جذور قديمة تكلم فيها علماؤنا  ،الجوانب

 .تطهر اتفاقاً  فإنهابالرغم من اتفاقهم بأن الخل إذا خللت بنفسها  ،المكلف بنفسه

والتي تبنى عليها الكثير من األحكام الشرعية وأنها تنقسم إلى الضروريات ثم  مراتب المصالح/ بيان 2

 والتعريف بكل واحدة من هذه المراتب. ،التحسينياتالحاجيات ومن ثم 

 ،الضرورياتوالتي تنتمي إلى جانب الموضوع  والمستحدثة في / بيان الفروع أو القضايا الجديدة3

 ومن ثم حكم العلماء عليها. ،وبيان جذور مسائلها وأصلهاوالتحسينيات  والحاجيات

فإنها قد تحدث داخل جسمه وبال علمه  وبفعله،توضيح أن التفاعالت كما تحدث خارج جسم االنسان  /  4

 .اونحوهمع بعضها أو بين األدوية مع األغذية أو بين األدوية مع األعشاب كالتفاعالت الحاصلة بين األدوية 
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محصورة وضيقة  حولة من أصول محرمةتأن جعل استخدام هذه المواد الم ،نعمة هللا علينا أن من/ 3

والذي باإلمكان االستغناء عنها في هذين  ،النطاق في األمور الضرورية بعكس األمور الحاجية والتحسينية

  .مجالينال

 أهم التوصيات: 

 ال يعرفونمن ديار  ،ونحوها/ أخذ الحيطة والحذر مما قد يصلنا من أدوية أو أغذية أو مواد تجميلية 1

ومحاولة تجنب هذا قدر  ،واد النجسة في األغذيةموال يؤثر لديهم استخدام مثل هذه ال ،لإلسالم قيمة عندهم

ا ن كان من األولى لنإو ،قيقته في أول ظهورهحلعدم معرفة  ،فيه المستطاع وإن كان فيه من صعوبة المعرفة ما

 تحدنا إلى استهالك منتجاتهم وهللا المستعان. ولكن الضرورة أحياناً  ،مقاطعة منتجاتهم

ما هذا ك ،معين عند حدبمعنى تظهر وتقف  ،على حال ال تبقوالسيما التي  / االهتمام بالقضايا الحديثة2

 في توالد وتكاثر مستمر وبطرق شتى. مازالتإال أن فروعه  نسبياً،عد قديم ن ظهوره يإف ،الموضوع

رى أن أ ،فمن وجهة نظري ،بمحاولة ربط العلوم بين بعضها البعض ،التربية/ كما أوصي القائمين على 3

سيما في ذا الزمن من  بد والغير مقتصرة على التخصص المختار فقط فال  ،تكون الدراسة في الجامعات

فهو بحاجة ماسة إلى دراسة  ،الشرعيةطالع أو معرفة المواد العلمية األخرى والسيما لصاحب التخصصات اال

يه عن ف ال جالء حتى تتضح الصورة وضوحاً  ،والفيزياء ونحو هذا الطب والكيمياءولو الشيء اليسير من علوم 

 ،لألخطاء الحكمية قدر المستطاع متجنباً  ،القضية المراد الحكم عليها

 لقضية من إشراك أهل التخصص فيها.فال بد عند ظهور ا ،وإن تعذر هذا وال سيما في المتخرجين 

عد ب مادة سيئة في أغذيتنا أو أدويتناإذا تم اكتشاف  بأنه ،وأوصي القائمين على إصدار األحكام / كما4

تركه العلل حتى توتبين  وضحأن ت من األفضل غالباً بل  ،على إصدار الحكم فقط يقتصرون أال ،التأكد منها

 بأي وجه كان.النفوس عن رضا وقناعة تامة دون تشكيك 

 

 المصادر والمراجع

 ،منتديات الكيمياء الحيوية ،الموسوعة العربية العالمية ،انولجمع وإعداد الذيب ميث ،األدوية

com/http://www.biochemistry4all. 

الناشر مديرية اإلرشاد  كيوان،ومحمد  كنج،يوسف المهندس  ،الزراعيةاألسمدة العضوية وأهميتها في للتربة 

 م.1922الزراعي)سوريا( 

بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم  موسى أبو النجا الحجاوي ،في فقه اإلمام أحمد بن حنبل اإلقناع

 م.2004دار المعرفة بيروت للنشر  ،السبكياللطيف تحقيق عبد  ،المقدسي الصالحي

 مطلق بني صالح. 

مجلة البحوث الفقهية  ،محمد فالح مطلق ،بني صالح ،في طهارة الحيوانات وحلها األعالف الصناعيةأثر 
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 م.2001 ،العدد الخمسون ،المعاصرة

محمد بن  ،الشيخ الدكتور تقديم فضيلة ،حسن بن أحمد بن حسن ،الفكي ،أحكام األدوية في الشريعة اإلسالمية

. سلسة منشورات مكتبة دار لمنهاج 1423 ،1ط ،الرياض ،للنشر والتوزيع ،مكتبة دار المنهاج ،ناصر السحيباني

 للنشر والتوزيع بالرياض.

 ،اللمملكة العربية السعودية الرياض ،العبيكان ،جابر بن سالم ،القحطاني أعشاب الموت"قصص من الواقع"

2014. 

السجل العلمي لمؤتمر الفقه  ،عبد هللا بن محمد ،المطلق ،ستخدام الصمامات الخنزيرية في العالج البشريا 

 م. 2010طبية معاصرة( الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية)الرياض(  يا)قضا اإلسالمي الثاني

منشورات محمد علي  ،حمد البغداديشرف الدين أبي م ،الزريراني ،إيضاح الدلئل في الفرق بين المسائل

 م.2003 ،1ط ،تحقيق محمد حسن محمد حسن ،دار الكتب العلمية بيروت ،بيضون

 .21916ط ،دار الكتب العلمية\ ،عالذ الدين أبو بكر بن مسعود ،الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

لمطبعة ا ن بن علي بن محجن البارعيعثما ،الزيلعي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

 1313 ،القاهرة ،الكبرى األميرية

 بحث الكتروني .فعبد الرؤواشراف االستاذ/ مصطفى  ،أحمد بن حسن بن مسلم ،كشوب ،التفاعالت الكيميائية

//www.jalaan.com/book/show.php 

دار  ،تحقيق محمد عوض مرعب ،أبو منصور ،محمد بن أحمد األزهريمنصور  أبو ،الهروي ،اللغةتهذيب 

 م.2001 ،1ط ،بيروت ،التراث العربي إحياء

لريان للطباعة مؤسسة ا ،الجديع يعقوب اليعقوبهللا بن يوسف بن عيسى بن  عبدالعنزي  ،تيسير علم أصول الفقه

 م.1992 ،1ط ،بيروت لبنان ،والنشر

 م.1993دار الفكر_بيروت_ الناشر:  ،البرلسي عميرة ،أحمد سالمة ،حاشيتا قليوبي وعميرة

أبو الحسن علي بن محمد  ،الماوردي ،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

لناشر: ا الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -: الشيخ علي محمد معوض تحقيق بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

 م 1999-1لبنانط –، بيروت دار الكتب العلمية

لبنان  ،دار الكتب العلمية ،عبد النبي عبد الرسول ،األحمد ،دستور العلماء جامع العلوم في اصطالحات الفنون

 م.2000 ،بيروت

 حقيقتسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي )المتوفى:  ،السجستاني ،سنن أبي داود

 بدون تاريخ. 1ط بيروت –بة العصرية، صيدا الناشر: المكت ،محمد محيي الدين عبد الحميد

: محمد تحقيق ،أبو بكر موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني أحمد بن الحسين بن علي بن البيهقي ،السنن الكبرى

 .م 2003الطبعة: الثالثة، ،لبنات –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،عبد القادر عطا

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحنبلي، الناشر: دار الكتاب ابن قدامة  ،المقدسي ،الشرح الكبير على متن المقنع

 م.1993 الناشر: مكتبة القاهرة ،أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار ،العربي للنشر والتوزيع
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أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الحجري المصري حققه وقدم له:  ،الطحاوي ،شرح معاني اآلثار

راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د ،سيد جاد الحق( من علماء األزهر الشريف محمد-)محمد زهري النجار 

عة: األولى الطب ،الناشر: عالم الكتب الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية -يوسف عبد الرحمن المرعشلي 

 م. 1994

 الطبعة: ،ابن الجوزي صالح بن محمد دارمحمد بن  ،العثيمين ،الشرح الممتع على زاد المستقنع

 م2001األولى،

 م1912 3ط ،بيروت-اليمامة ،دار ابن كثير للنشر ،بن إسماعيل محمد ،البخاري ،صحيح البخاري

 دار إحياء التراث للنشر_بيروت_ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،مسلم بن الحجاج ،للقشيري ،صحيح مسلم

 م.2002أبو ظبي  ،الناشر أكاديمياً  ،عبيد عوض مصيقر عبد الرحمن ،مصيقر ،الغذاء والتغذية

اق جمع وترتيب أحمد عبد الرز ،للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،المجموعة األولى ،فتاوى اللجنة الدائمة

 الرياض. ،واإلفتاء العلميةرئاسة إدارة البحوث  ،الدويش

حمد يد م الشيخ،له فضيلة  أقدممالك محمد بن قاسم  أبو ،الضميري فتح الغفور في استعمال الكحول مع العطور

 .1431 ،1ط ،بن جاد هللا العباسي

د هللا بن تحقيق عب ،’محمد بن مفلح أبو عبد هللا شمس الدين المقدسي ،ابن مفلح ،الفروع ومعه تصحيحالفروع 

 م.2003 ،1ط ،مؤسسة الرسالة للنشر ،عبد المحسن التركي

 دينلمصطفى بن شمس ال ،في فقه االمام الشافعي للشيرازي اب الطهارة من كتاب المهذبالفروق الفقهية في ب

 م.2003 ،2ط ،بيروت العلمية،دار الكتب  ،عبد الرحمن بن محمد الجزيري ،الفقه على المذاهب األربعة

يوسف  عليو ،ينعلي محيي الد ،القرداغي والمحمدي ،دراسة فقهية طبية مقارنة ،فقه القضايا الطبية المعاصرة

 م2006للطباعة والنشر  ،بشائر اإلسالميةدار ال

 م.1916كراتشي  ،الناشر الصدف ،1طمحمد عميم اإلحسان المجددي  ،البركتي ،قواعد الفقه

أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامه الجماعيلي  ،ابن قدامة ،الكافي في فقه اإلمام أحمد

 م.1994 الناشر: دار الكتب العلمية شقي الحنبلي،المقدسي ثم الدم

دد الع ،برابطة العالم اإلسالمي ،يصدرها المجمع الفقهي اإلسالمي ،دورية مجلة ،اإلسالميمجلة المجمع الفقه 

 ،االستاذ الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،المشرف العام ،م2003 ،السنة الرابعة عشرة ،السادس عشر

 .صالح بن زابن المرزوقي ،الدكتور ،ريررئيس التح

تحقيق :  ،1993 لبنان بيروت: مكتبة الناشر ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،الرازي ،مختار الصحاح

 محمود خاطر.

لبنان:  – دار الكتب العلمية، بيروت ،أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي ،المسند

 .هـ 1400

 حقيق:ت ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني الشيباني ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل

ة: الطبع ،مؤسسة الرسالة ،إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي مرشد، وآخرون عادل-شعيب األرنؤوط 
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 م. 2001األولى، 

 حقيقتبن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد هللا، شمس الدين محمد  ،البعلي ،المطلع على ألفاظ المقنع

 .م 2003الطبعة األولى  ،مكتبة السوادي للتوزيع ،محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب

 .بدون تاريخ ،ر/محمد النجار/ دار الدعوة للنشرإلبراهيم مصطفى/ أحمد زيات/حامد عبد القاد ،الوسيطالمعجم 

 م.1911 ،2ط ،دار النفائس للطباعة والنشر ،حامد صادق ،لمحمد رواس ،قنيبي ،قلعجي ،الفقهاءمعجم لغة 

الفكر  دار ،هارون السالم محمدتحقيق عبد  ،أحمد بن فارس القزويني أبو الحسين ،الرازي ،معجم ومقاييس اللغة

 م.1929للنشر.

قاهرة مكتبة ال، محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسيبن أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد  ،بن قدامة المغني،

 م.1961

 م.1999 ،1ط ،الرياض ،مكتبة الرشد للنشر ،عبد الكريم النملة ،النملة ،المهذب في علم أصول الفقه المقارن

 م.1913 ،1ط ،مؤسسة الرسالة للنشر ،محمد حسن هيتو ،هيتو ،الوجيز في أصول التشريع اإلسالمي

 لبنان -إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد دار الكتب العلمية، بيروت  ،ابن مفلح ا،المقنعالمبدع في شرح 

 م. 1992 -الطبعة: األولى، 

بيل ن ،ياسر حورية ،ونوري بسيسو ،لمحيي الدين البكوش ،مسائل محلولة( ،)نظري ،مبادئ الكيمياء العامة

 م.2003طرابلس ،شيخ قريوش

 .م1993بيروت  –بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة الناشر: دار المعرفة  محمد ،السرخسيي  ،المبسوط

لمحمد بن عيد  ،ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب مطبوع ،الكبيرمختصر اإلنصاف والشرح 

بدون  ،1ط ،مطابع الرياض للنشر ،يد حجابوس ،ومحمد بلتاجي ،تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي ،الوهاب

 يخ.تار

بعة الط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب والحياة،سلسلة العلم  ،أحمد محمد ،بن عوف ،موسوعة األعشاب الطبية

 .1992 ،األولى

مؤسسة  ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني المحقق: محمد مصطفى األعظمي ،ابن مالك ،الموطأ

 م 2004الطبعة: األولى،  ،اإلمارات –أبو ظبي  -نسانية زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإل

دار  ،تحقيق: المحامي الدكتور صالح الدين الناهي ،أبو الحسن علي بن الحسين   ،السغدي ،النتف في الفتاوى 

 م.1914الطبعة الثانية  ،عمان_ األردن ،الفرقان للنشر

بد هللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، عبد الملك بن ع ،الجويني ،نهاية المطلب في دراية المذهب

 م. 2002الناشر: دار المنهاج ،الملقب بإمام الحرمين حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب

 ar.m.wikipedia.orgالموسوعة الحرة  ويكبيديا

 (. islamqa-info.cdn.ampprogect.orgموقع اإلسالم سؤال وجواب 

  (.old.sfd.gov.saالعامة للغذاء والدواء ))موقع الهيئة 
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في مراحل التعليم ما قبل  للكشف عن الموهوبين والمتميزين "GATES" تقنين مقاييس غيتس

 الجامعي

Legalizing "GATES" standards to reveal the talented and distinguished in pre-

university education stages 

 

 2 أ.د. عماد عبد الرحيم الزغول ،2 د النبهانأ.د. موسى محم ،2 أ.د. عالء الدين أيوب ،1 بشائر علي الطبيخد. 

 دولة الكويت وزارة التربية، 1 

 ، مملكة البحرينجامعة الخليج العربي 2

 

 الملخص 

قبل الجامعي  للكشف عن الموهوبين والمتميزين في مراحل التعليم ما GATESهدف البحث إلى تقنين مقاييس غيتس 

ديد درجة القطع التي يتم من خاللها التعرف على أداء الموهوب تحالمؤشرات اإلحصائية، ومن خالل معرفة 

أداء الطلبة الموهوبين س غيتس، وكذلك دراسة تباين درجات ي، والتعرف على القدرة التشخيصية لمقايوالمتميز

يير كما هدف البحث إلى اشتقاق معا، االجتماعيوالمتميزين على مقاييس غيتس باختالف المرحلة التعليمية والنوع 

اعتمد البحث المنهج اإلحصائي، وتكونت عينة البحث من الرتب المئينية التي تفسر أداء الطلبة على مقاييس غيتس. 

تم التحقق من العشوائية الطبقية، كما ( طالب وطالبة من مراحل التعليم ما قبل الجامعي، تم اختيارهم بالطريقة 1861)

وجود فروق دالة إحصائياً بين  ل التباين أحادي االتجاهنتائج تحلي أظهرتالخصائص السيكومترية لمقاييس غيتس. 

وفقاً لمحك اختيارهم )الموهوبين على مقاييس غيتس، الموهوبين بمركز صباح األحمد الطلبة  متوسطات درجات أداء

الدرجة الكلية وكانت العاديين( على المقاييس الفرعية وللموهبة واإلبداع، والموهوبين وفق المحكات المتعددة، والطلبة 

الفروق لصالح الموهوبين. كما أشارت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعات الثالث للموهوبين. 

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أداء الطلبة وفقاً للمرحلة تحليل التباين أحادي االتجاه وأظهرت نتائج 

وكانت الفروق لصالح والدرجة الكلية ، والقيادةفي القدرة العقلية العامة، واإلبداع،  التعليمية على مقاييس غيتس

المهارات األكاديمية، المرحلة التعليمية األعلى، بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً على مقياسي 

في  بين متوسطات درجات أداء الذكور واإلناثوجود فروق دالة إحصائيًا  (t) وأظهرت نتائج اختبار. والموهبة الفنية

متوسطات درجات أداء  بينإحصائياً بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة اإلبداع لصالح الذكور،  مقياس

صل الذكور واإلناث في )القدرة العقلية العامة، المهارات األكاديمية، القيادة، الموهبة الفنية( والدرجة الكلية، وتم التو

 معايير الرتب المئينية التي تفسر أداء الطلبة على مقاييس غيتس. إلى اشتقاق 

 المدارس الحكومية الكويت، المتميزين،تقنين، مقاييس، غيتس، الكشف، الموهوبين، : الكلمات الدالة
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Legalizing "GATES" standards to reveal the talented and distinguished in pre-

university education stages 
 

    Abstract 

This research aimed to standardize GATES Scales to detect gifted and talented students in 

pre-university education by acknowledging the statistical indicators, and determining the 

cut-off score to identify the performance of gifted and talented students. Then, identify the 

diagnostic capability of GATES Scales, As well as the study of the variation degrees in 

the performance of gifted students distinguished by the standards of GATES Scales 

according to different stages of education and gender. Another aim of this research was to 

draw the percentile ranks that would explain students' performance on the GATES Scales. 

This research adopted the statistical methodology. The sample consisted of (1685) pre-

university education students, the sample was selected by a random stratified method, and 

the psychometric properties of GATES Scales were also verified. The results of the 

ANOVA analysis showed statistically significant differences among the students 

according to the selection (gifted on the GATES, gifted at the Sabah Al-Ahmad Center, 

and gifted in accordance with multiple criteria, and ordinary students) On the sub-scales 

where the total score differences in favor of the gifted. The results also indicated that there 

were no statistically significant differences between the three groups of gifted. The results 

of the ANOVA analysis showed statistically significant differences among the students' 

performance averages according to the educational stages on the (general intellectual 

ability, creativity, leadership) and the total score and the differences in favor of the higher 

educational stage. While The results indicated that there were no statistically significant 

differences in (academic skills and Artistic talent). The results of the t-test for independent 

samples showed statistically significant differences between male and female students in 

the creativity scale in favor of male. The results indicated that there were no statistically 

significant differences between students on (general intellectual ability, academic skills, 

Leadership, Artistic talent) and the total score. Also, Percentile rank Standard that 

explained performance of students were derived from GATES Scale.  

Keywords: standardizing, gates, scales, identification, gifted, talented, Kuwait, public 

schools 
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 مقدمة البحث

ال زالت قضية الكشف عن الموهـوبين والمتميزين قضية مركزية في علم نفس الموهبة والتفوق العقلي، إذ 

تعد المرحلة األساسية التـي تعقبهـا البرامج المختلفة لتطوير الموهبة وصقلها، خاصة في ظل االنتقادات الموجهة إلى 

ا يركز على الجانب العقلي فقط ويهمل الجوانب األخرى التي ال تقل أهمية مقاييس الذكاء التقليدية باعتبار أن محتواه

 عن الجانب العقلي.

قد ارتبطت الموهبة فيما مضى بالعوامل العقلية فقط، حيث كان الذكاء أو القدرة العقلية مرادفاً لمفهوم ل

ئج األبحاث التي قام بها المختصون الموهبة، واعتبرت درجة الذكاء المعيار الوحيد في تحديد الموهبة، إال أن نتا

والباحثون في هذا المجال توصلت إلى أن تكون وسائل وأساليب الكشف عن الموهوبين ذات معايير متنوعة ومتعددة 

وشاملة لجميع جوانب الموهبة من أجل التعرف على أقصى ما يمكن من مجاالت الموهبة المختلفة لدى الفرد والكشف 

وعية صادقة وثابتة. وبناًء على ذلك، تعددت معايير اختيار الطلبة الموهوبين، ومن أهمها عنها بمقاييس كمية ون

(، حيث يمتلك 2211؛ جروان، 2212ترشيحات المعلمين باستخدام مقاييس تقدير الخصائص السلوكية )السرور، 

وذلك ألن لديهم الوقت  معلمي الصفوف قدرات فريدة على تحديد السلوكيات غير العادية لدى طلبتهم الموهوبين،

الكافي لمراقبة الطلبة أثناء أداء سلسلة من المهام األكاديمية وغير األكاديمية، ويمكن للمعلمين جمع أدلة أصيلة توثق 

 ,Besnoy, Dantzler, Besnoy & Byrne)قدرات طلبتهم الموهوبين عبر مجموعة متنوعة من األداءات والمهام 

ت المعلمين يمكن أن تساعد المعنيين بالموهوبين من التعرف على الفروق الدقيقة بين ، إضافة إلى أن ترشيحا(2016

الطلبة الذين يبدون سلوكيات الموهوبين النمطية وغير النمطية، وكثيراً ما تستخدم ترشيحات المعلمين في تحديد الطلبة 

جموعة متنوعة من الحاالت والظروف، الموهوبين ألن المعلمين في وضع فريد قياساً بغيرهم لمراقبة الطلبة في م

 ,Hernández-Torrano, Prieto, Ferrándiz)بسبب تفاعلهم معهم في المدرسة لفترات طويلة من الزمن 

Bermejo& Sáinz,  2013) إضافةً إلى أن نتائج البيانات المقدمة من تلك المقاييس حول خصائص الموهوبين ،

ات قد يوجه المعنيين بهم إلى التخطيط  لبرامج تتناسب وتلك النتائج، لألخذ والمتميزين بما فيها من معلومات وبيان

 بيدهم في جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف.

وعلى الرغم من البدايات المبكرة لالهتمام بالطلبة الموهوبين في دولة الكويت، إال أن االهتمام بتقنيين مقاييس 

 علمين وأولياء األمور واألقران الزالت في بداياتها،الكشف عن الموهوبين من خالل تقديرات الم

( 1996)نذر، حيث قامت الباحثة بحصر مقاييس تقدير الخصائص السلوكية  في البيئة الكويتية، كدراسة  

التي هدفت إلى تقييم الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الخصائص السلوكية لرينزولي على رياض األطفال، 

( التي هدفت إلى تقييم الخصائص السيكومترية لمقاييس تقدير الخصائص السلوكية لرينزولي 2212 ودراسة )عبدهللا،

( والتي قامت بتقييم 2212( سنة، ودراسة )الجارهللا، 9-11على الطلبة الموهوبين بالصفين الرابع والخامس االبتدائي )

المدرسة على رياض األطفال، وقام )الشمري،  الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الطلبة الموهوبين نسخة ماقبل

 ( بتقييم الخصائص السيكومترية لمقياس تعقب المواهب على البيئة الكويتية للمرحلة المتوسطة.2212
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وفي ضوء ماتم الحصول عليه من دراسات في مجال الكشف والتعرف باستخدام مقاييس تقدير الخصائص 

ومترية للمقاييس على مرحلة معينة، أوصفوف، اتضحت الحاجة إلى مقتصرة على تقييم خصائص سيكالالسلوكية 

مؤشرات الموهبة من خالل تقديرات المعملين، تتوفر فيها الخصائص   عن الكشف في تساعد مقاييس وتطوير تقنيين

قبل السيكومترية من دالالت الصدق والثبات والمعايير، ودرجة القطع التي تتيح استخدامها في مراحل التعليم ما

الجامعي من الصف األول وحتى الثاني عشر، باإلضافة إلى ذلك، فإن المقاييس التي تغطي مدى واسع من األعمار 

تساعد المعنيين بالكشف على توثيق التقدم من خالل التخطيط  بيانات طولية ومتتابعةكمقياس غيتس تسهم في تقديم 

 عقب النتائج للطالب الموهوب والمتميز.للبرامج وصنع القرارات وتحديد المستوى التعليمي، وت

 مشكلة البحث 

في  الموهوبين والمتميزينللكشف عن  GATESتتمثل مشكلة البحث الحالي في: تقنين مقاييس غيتس 

 مراحل التعليم ماقبل الجامعي. ويسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ؟GATESما المؤشرات اإلحصائية لمقاييس غيتس   .1

 ؟GATESعلى مقاييس غيتس  رجة القطع التي يتم من خاللها تحديد الموهوب والمتميزما د .2

وفقا لمحك اختيارهم )الموهوبين على مقاييس غيتس  GATESمادرجة تباين أداء الطلبة على مقاييس غيتس  .2

GATESتعددة، ، والموهوبين من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع، والموهوبين المفروزين على محكات م

 والطلبة العاديين(؟

 وفقاً للمرحلة التعليمية ؟ GATESغيتس  مقاييس علىمادرجة تباين أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين  .2

 وفقاً للنوع االجتماعي؟ GATESما درجة اختالف أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين على مقاييس غيتس  .1

 ؟GATESبة على مقاييس غيتس ما معايير الرتب المئينية المفسرة ألداء الطل .8

 

 أهداف البحث

 إلى:هَدَف البحث الحالي 

للكشف عن الموهوبين والمتميزين في مراحل التعليم ماقبل الجامعي. ويتفرع من هذا  GATESتقنين مقاييس غيتس 

 الهدف، األهداف الفرعية التالية: 

 .GATES غيتسالمؤشرات اإلحصائية لمقاييس التعرف على  -1

 .GATESعلى مقاييس غيتس  القطع التي يتم من خاللها تحديد الموهوب والمتميز تحديد درجة -2

وفقاً لمحك اختيارهم )الموهوبين على مقاييس غيتس  GATESعلى مقاييس غيتس دراسة تباين أداء الطلبة  -2

GATESدة، ، والموهوبين من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع، والموهوبين المفروزين على محكات متعد

 والطلبة العاديين(.

 بتطور المرحلة التعليمية.  GATESأداء الطلبة الموهوبين والمتميزين على مقاييس غيتس التعرف على تطور  -2
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باختالف النوع  GATESأداء الطلبة الموهوبين والمتميزين على مقاييس غيتس التعرف على الفروق بين  -1

 اإلجتماعي.

 .GATESرة ألداء الطلبة على مقاييس غيتس اشتقاق معايير الرتب المئينية المفس -8

 أهمية البحث

 تنقسم أهمية البحث إلى قسمين كاآلتي:

 أوالً: األهمية النظرية:

االعتماد على أساليب جديدة للكشف والتعرف عن الطلبة الموهوبين تتماشى مع التوجهات الحديثة التي تدعو إلى  .1

 في الكشف عن الموهوبين.عدم االعتماد على مقاييس الذكاء كمعيار أحادي 

يركز البحث الحالي على الكشف عن الطلبة الموهوبين من خالل تقديرات المعلمين، حيث يستطيع المعلمون جمع  .2

أدلة أصيلة توثق قدرات طلبتهم الموهوبين عبر مجموعة متنوعة من األداءات والمهام، بسبب تفاعلهم معهم في 

 المدرسة لفترات طويلة من الزمن.

، مدى عمري واسع وشامل من المراحل العمرية والتعليمية، حيث يشمل كل من GATESمقاييس غيتس تغطي  .2

 يساعد في الحصول على معلومات طولية ومتتابعة للطلبة. ، والمتوسطة، والثانوية(، وهذا مااالبتدائية)المرحلة 

 ثانياً: األهمية التطبيقية:

هوبين في دولة الكويت في ظل قلة وجود أدوات متنوعة ومناسبة توفير مقاييس للكشف والتعرف عن الطلبة المو .1

ودرجة قطع مناسبة يمكن استخدامها لقياس وتشخيص  لقياس الموهبة تتوفر فيها دالالت صدق وثبات ومعايير

 قبل الجامعي. واكتشاف الموهبة في مراحل التعليم ما

يت، حيث أن النسخة القديمة المقننة على البيئة توفير مقاييس حديثة عن الموهوبين والمتميزين في دولة الكو .2

 ، 1998صدرت سنة  GATESالعربية في سلطنة عمان من النسخة األولى لمقاييس غيتس وهي 

التي صدرت سنة  GATESفي حين أن النسخة التي قُننت في هذا البحث هي النسخة الثانية لمقاييس غيتس 

  بالنسخة األولى. ، حيث طالها العديد من التغيرات قياساً 2211

قد تفيد نتائج البحث الحالي في التخطيط لتقديم برامج رعاية للموهوبين والمتميزين من حيث تعزيز نقاط القوة،  .2

 ومعالجة نقاط الضعف.

 حدود البحث

 التالية:تتحدد عملية تعميم نتائج البحث بالحدود 

(، والفصل 2212-2218ن العام الدراسي )م الثانيالحدود الزمانية: تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي  .1

 (.2216-2212الدراسي األول والثاني من العام الدراسي )

الحدود المكانية: المدارس الحكومية اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية التابعة للمناطق التعليمية بوزارة التربية  .2

 والتعليم بدولة الكويت، ومركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع.

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ لعلمي | اإلصدار الثالث والعشرون اث والنشر االمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                     473  

ISSN: 2706-6495 

 
( طالب وطالبة من الطلبة 1861يحدد البحث الحالي بالعينة المستخدمة والتي تكونت من )دود البشرية: الح .2

 الملتحقين بالمدارس الحكومية من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني عشر في دولة الكويت.

هوبين والمتميزين للكشف عن المو GATESالحدود الموضوعية: اقتصر هذا البحث على تقنين مقاييس غيتس  .2

 الجامعي. ما قبلفي مراحل التعليم 

 اإلطار النظري والبحوث السابقة

 أوالً: مفهوم الموهبة والتميز من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة الشاملة

ي في النصف حركة القياس النفسمع نهضة الموهبة والتميز، مجال العلمي الممنهج في  االهتمامكانت بداية 

، بالعديد من Francic Galtonوالتي قام عالم النفس البريطاني فرانسيس جالتون ل من القرن  العشرين، األو

الدراسات واألبحاث في مجال الذكاء وقياسه، وقد أبرز من خالل كتابه "العبقرية الموروثة" دور العوامل الوراثية 

ا انجازات في مجاالت كثيرة، ومن ثم توالت الدراسات الموهبة لدى العديد من األفراد الذين قدمو ظهوروالجينية في 

الذي توصل في  Alfred Binetوالبحوث العلمية في مجال القياس العقلي حتى جاء عالم النفس الفرنسي ألفرد بينيه 

؛ جروان، 2212)القريطي،  إلى وضع أول اختبار فردي متكامل عن الذكاء Simonبمساعدة سيمون  1921العام 

 .(Colangelo & Davis, 2003; Krisel, 2012; Davis, et al., 2018؛ 2211

لقد ساهمت الجهود التي بُذلت في الجانبين النظري والتجريبي، في نقل مفهوم معقد كالموهبة والتميز من 

 االتجاه التقليدي الذي اعتقد بأن الموهبة والتميز مركب أحادي يتكون من قدرة عقلية عامة يمكن الكشف عنها عن

الذي يرى أن الموهبة والتميز مفهوم شامل مركب  طريق اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي، إلى االتجاه الحديث

من قدرات عقلية وغير عقلية متنوعة في جوهرها، ومتعددة في دالالتها، ومختلفة في مقاييسها، وطرائق الكشف عنها، 

نماذج والنظريات في الموهبة والتميز والتي تعكس توجهات ورؤية مما أدى إلى ظهور هذا الكم الهائل من المفاهيم وال

المختصين والباحثين في تحديد من هو الموهوب والمتميز كٌل حسب مجاله، وبذلك جعلت من الصعب جداً، االتفاق 

؛ أبو حطب، /22112017؛ ستيرنبيرج وكوفمان، 2221/2229ستيرنبيرغ وديفيدسون، على تعريف واحد للموهبة )

 (.Davis, et al., 2018؛ 2211؛ جروان، 2212؛ القريطي، 2211

يظهر إمكانية األداء بمستويات مرتفعة من ويعرف البحث الحالي الموهوب والمتميز بأنه الشخص الذي 

اإلنجاز مقارنة مع آخرين ممن هم في مثل سنه، أو خبرته، أو بيئته، ويظهر قدرة أداء عالية في المجاالت العقلية، 

أو الفنية، ويمتلك قدرة قيادية غير عادية، أو يتميز في مجاالت أكاديمية محددة، لذلك فهو يحتاج إلى /داعية، وواإلب

 تقدمها المدارس عادة. خدمات وأنشطة ال
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 Identify gifted and talented   ثانياً: الكشف عن الموهوبين والمتميزين

ين على دقة عملية الكشف، وصحة الخطوات األولى التي يعتمد نجاح أي برنامج لرعاية الموهوبين والمتميز

اتخذت للكشف عنهم من قبل القائمين على برنامج الرعاية، ابتداًء  بتحديد مفهوم معتمد ينسجم مع طبيعة برنامج 

م مع أهداف البرنامج واألنشطة والخبرات التربوية التي سيوفرها البرنامج، رعاية الذي سيقدم للموهوب، ويتواال

سيتم إلحاقهم  تحديد األفراد الذين  ضوؤهااالستعدادات والقدرات التي يريد تنميتها، واألساليب واألدوات التي يتم في و

؛ 2211؛ النبهان،  2212؛ القريطي،  2229بالبرنامج، وذلك من أجل القيام بعملية كشف موضوعية وفاعله )عامر، 

 (.2211جروان، 

موهوبين والمتميزين بثالث مراحل أساسية متتابعة ومتكاملة، وقد تكون و تمر عملية الكشف عن الطلبة ال

 Stage ofمتداخله، بحيث تستمر إجراءات الكشف على طوال الفترة الزمنية المخصصة،  تبدأ بمرحلة الترشيح 

Nomination م اعتماداً ، حيث يتم الترشيح األولي للطلبة الموهوبين والمتميزين من خالل استخدام عدة أدوات تقيي

سواء كانت استمارات ترشيح )تزكية( أو مقاييس تقدير خصائص سلوكية تعبأ  على التعريف المعتمد للموهبة والتميز،

األقران، أو الطلبة أنفسهم، ثم تأتي المرحلة الثانية: مرحلة التصفية )الفرز(  أولياء األمور، أو من قبل المعلمين أو

Stage of Screening لمرحلة أحياناً بمرحلة تطبيق االختبارات والمقاييس، إذ يتم فيها استخدام المزيد تعرف هذه او

من أدوات التقييم، وفي ضوء البرامج المتوقع أن يلتحق بها المرشحون، وتهدف هذه المرحلة إلى جمع المزيد من 

ليم الموهوبين من أجل مساعدتهم في البيانات الموضوعية التي تقدمها نتائج االختبارات المتاحة للقائمين على برنامج تع

اتخاذ قرارات سليمة يمكن تبريرها، وفي هذه المرحلة عادة يتم تقليص عدد األفراد الذين تم ترشيحهم في المرحلة 

وفي   Selecting Stage of األولى بنسبة معينة تختلف من برنامج إلى آخر، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة االختيار

يتم التأمل بالبيانات التي تم جمعها عن المتنافسين خالل مرحلتي الترشيح والفرز السابقتين، بهدف اختيار هذه المرحلة 

الطلبة المتوقع أن يستفيدوا من خدمات البرامج المخصصة لرعاية الموهوبين والمتميزين والمتوفرة بالمدارس 

 برامج الرعاية يختلف من سنة إلى أخرى، الحاضنة في الدولة، إذ أن عدد الطلبة الذين يتم اختيارهم في 

؛ 2212القريطي، المؤسسة )وذلك حسب مجال الموهبة الذي يتمتع به الطلبة، أو حسب المجال الذي تهتم به 

 (.2211؛ جروان، 2211النبهان، 

وألن البحث الحالي يهدف إلى الكشف والتعرف المبدئي في المرحلة األولى من مراحل الكشف، وهي مرحلة 

لترشيح، مما يجعل العرض بالجزء القادم محدداً على تلك المرحلة متضمناً مرحلة الترشيحات بمساريها، واستعراض ا

خصائص الطلبة الموهوبين والمتميزين وفقاً أبرز نماذج مقاييس تقدير الخصائص السلوكية األجنبية والعربية، و

مرحلة الترشيح، وأخيراً عرض خالصة لألدب  انتهاءللمؤشرات الخمسة لمقاييس غيتس، وعرض النسب المتاحة في 

 النظري والدراسات السابقة.
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  Stage of Nominationمرحلة الترشيح 

والتي تختلف مسمياتها في المراجع المختلفة، فيطلق عليها ،  Stage of Nominationالترشيح مرحلة  تعد

( اسم عملية الترشيح والفرز المبدئي، بينما 2212( مرحلة االستقصاء، ويطلق عليها القريطي )2222الخالدي )

( مرحلة الترشيح، 2211( يطلق عليها مرحلة االستقصاء )الترشيح والتصفية(، ويطلق عليها النبهان )2211جروان )

 Talent“أكبر وأكثر المراحل شيوعاً في برامج الموهوبين والمتميزين وهي ما تسمى بالمراجع االجنبية المتخصصة 

Pool” ،؛ وذلك ألنها تتميز بأعداد كبيرة من الطلبة، وبالمرونة في المعايير والمحكات، فمن أجل نجاح هذه المرحلة

للحصول  االلتحاقيتطلب األمر االعالن عن بدأ مشروع التعرف على الطلبة الموهوبين والمتميزين واستقبال طلبات 

 شف وذلك من خالل مسارين متوازيين هما: على معلومات أساسية عن الطلبة الذين يخضعون لعملية الك

 مسار الترشيحات .1

يعد مسار الترشيحات المتمثل في القيام بتزكية مجموعة من الطلبة سواء من قبل أهل االختصاص: المعلمين، 

أو أولياء األمور، أو حتى األقران، الجتياز مجموعة من المحكات لاللتحاق ببرنامج الرعاية، إذ يتطلب هذا المسار 

تحديد الوقت للبدء بإجراءات الترشيح، ومن ثم تصميم نماذج الترشيح، واإلتفاق على آلية سالمتها، وكيفية اتخاذ القرار 

استمارات الترشيح  بنتائجباالعتماد على المؤشرات النوعية والكمية، لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة 

 .ومستوى التحصيل الدراسي وغيرها من معلومات

ينتهي مسار الترشيحات )التزكيات( والذي يكون عن طريق االستمارات النوعية التي تعطي قدر كبير من 

المعلومات عن خصائص وسمات الطلبة الموهوبين والمتميزين، والتي بدورها تجعل المعلم قادراً على تقدير تلك 

 ا في الجزء التالي كما يلي:الخصائص باستخدام مقاييس تقدير الخصائص السلوكية والتي سيتم عرضه

  مسار مقاييس تقدير الخصائص السلوكية .2

يعد مسار مقاييس تقدير الخصائص السلوكية الذي يتضمن استخدام مقياس من الخصائص التي تم تطويرها 

تص من قبل مركز رعاية الموهبة والتميز، والتي تكون منسجمة مع تعريف الموهبة المعتمد في الدولة أو المركز المخ

 برعاية الموهوبين والمتميزين، 

إذ يكلف المعلمين األكثر خبرة ودراية بمستوى الطلبة الذين تم ترشيحهم من قِبل )الذات، األقران، المعلمون، 

معرفة بالطالب واألكثر تدريساً، باإلضافة إلى ضمان  أولياء األمور(، بأن يقدروا طلبتهم، وذلك ألن المعلم هو األكثر

حيادية والموضوعية، والتي قد تفيد في تصنيف وتوجيه الطالب المرشح لاللتحاق ببرامج الرعاية المناسب النزاهة وال

 (.2211له )النبهان، 

( في دراسته التي أجرى فيها مسحاً للبحوث العربية الخاصة بالموهوبين في الفترة 2222لقد وجد أبو هاشم )

سة في الدراسات العربية المنشورة في المجالت العلمية، ورسائل (، وتمثل مجتمع الدرا2222( إلى )1992من عام )

( دراسة، وبتحليلها توصل إلى ما يلي: أن أكثر المحكات المستخدمة في الكشف 81الماجستير، والدكتوراه، وبلغت )

 عن الموهوبين كانت: مقاييس السمات السلوكية، 
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والمتميزين باختالف المرحلة التعليمية، حيث كان محك مع اختالف المحكات المستخدمة في الكشف عن الموهوبين 

السمات السلوكية األكثر استخداما في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية، والمرحلة المتوسطة، كما وجد 

اختالف في المحكات المستخدمة في الكشف عن الموهوبين باختالف النوع االجتماعي )ذكور إناث(، حيث جاء محك 

صائص السلوكية في المرتبة األولى في الدراسات التي اشتملت العينات فيها على الذكور فقط، أو الذكور واإلناث الخ

 معاً.

لقد توصلت العديد من نتائج الدراسات في البيئات األجنبية والعربية للعديد من المختصين والباحثين ومن 

القريطي، ؛ 2212شنيكات، ؛ 2226؛ عطاهلل، 2226جيد، ؛ الجغيمان وعبدالم1999أبرزهم دراسة )حداد والسرور، 

إلى أهمية  ،(Jarosewich, Pfeiffer & Morris, 2002 ; Renzuli, al et, 2013; Nelson, 2014 ؛2212

استخدام مقايييس الخصائص السلوكية من قبل المعلمين في التعرف على الموهوبين والكشف عنهم، وذلك لما توفره 

طرقاً ثابتة ومعيارية، كما أنها بالوقت ذاته غير مكلفة، وذات كفاءة عالية وتقدم منهجاً منظماً لجمع هذه المقاييس من 

 البيانات عن الموهوبين من خالل معلميهم. 

واعتماداً على ذلك، لقد ولَد هذا األمر اتجاهاً قوياً لتطوير عمل المعلمين وزيادة فاعلية ترشيحاتهم من خالل 

خدامها في تقدير الموهبة عند كل طالب؛ ونتج عن ذلك تعدد مقاييس الكشف عن الموهوبين وتنوعها إعداد أدوات الست

التقدير والتي تمأل من قبل المعلم األكثر تدريساً للطالب، واألعمق معرفة به، األمر الذي أدى إلى  مقاييسلتشمل 

ها والتي من خاللها يتم تقدير خصائص الموهوبين ضرورة االهتمام بمقاييس التقدير التي يقوم المعلمون باالستجابة ل

والمتميزين، وقد قامت الباحثة بعملية حصر ألبرز نماذج مقاييس تقدير الخصائص السلوكية األجنبية، وكذلك أبرز 

 ئص السلوكية العربية من قواعد البيانات المتاحة، ومن أبرزها:امقاييس تقدير الخصنماذج 

نوعين أبرزهما: مقاييس التقييم الذاتي، كالمقياس الجمعي للكشف عن الموهوبين تعددت أنواع المقاييس إلى 

GIFT  من إعداد سيلفيا وريمSylvia and Rimm والمقياس الجمعي للتعرف على االهتمامات ،Ι والمقياس ،

إعداد ، ومقياس تعقب المواهب من Rimm and Davisمن إعداد ريم وديفيس  Пالجمعي للتعرف على االهتمامات 

، ومقياس الخصائص السلوكية للكشف عن الموهوبين بالمرحلة الجامعية من إعداد عبود والصمودي، Gagneجانييه 

 وجميعهم من المقاييس التي تعبأ من قبل الطالب نفسه.

هوبين أما النوع الثاني من المقاييس، يتم تعبأته من قبل المعلمين أو أولياء األمور أو كالهما، كقائمة فرز المو 

لرينزولي  SRBBCSS، ومقاييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الموهوبين  Jonson والمتميزين لجونسون

، ومقياس برايد للكشف عن الموهوبين في مرحلة رياض األطفال برايد (Renzulli al et, 2013)وزمالءه 

PRIDE  لسيلفيا ريمSylvia Rimm الموهوبين  تقييم، ومقياسGES-3 اد مكارني وآرثود إعدMcCarny & 

Arthaudقبل المدرسة ولسن المدرسة  ، ومقياس تقدير الطلبة الموهوبين بنسختيه لسن ماGRSP/GRS-S  إعدادا

، أما مقاييس الكشف عن الطلبة GATES، ومقاييس غيتس Pfeiffer and Jarosewishبفايفر وجاروسويتش 

من قبل  SRSمن قبل أولياء األمور، ونسخة المدرسة  HRSبيت على نسخة ال االستجابة، فيتم SIGSالموهوبين 

 المعلمين.
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 GATESأسباب إختيار مقاييس غيتس 

تم حصره من مقاييس لتقدير الخصائص السلوكية بناًء  ما استعراضبعد  GATESجاء اختيار مقاييس غيتس 

 على:

 م.2211والمنقحة في العام  المعدلةالحداثة: صدرت النسخة الثانية  -1

قبل  جميع مراحل التعليم ما ما يعادلسنة، أي  16-1لمدى العمري الواسع: تغطي مدى عمري واسع من ا -2

 الجامعي.

 الشمولية في جوانب الموهبة والتميز:  -2

تشتمل على الخمس مؤشرات الهامة المشتقة من تعريف مكتب التربية األمريكي للكشف عن الموهوبين  .أ

 والمتميزين.

 تصف أشهر الخصائص للطلبة الموهوبين والمتميزين.تتكون من خمسين مفردة  .ب

طريقة االستخدام: يتم تعبأته من قبل المعلمين وأولياء األمور وغيرهم ممن لديهم معرفة ومعلومات واسعة  -2

 عن سلوك الطالب أو تتاح لهم أكبر الفرص لمالحظة الطالب.

المقاييس أو استخراج خصائصها السيكومترية  التقنين على البيئات العربية: لم يتم تقنين النسخة الثانية من -1

 على بيئة عربية في حدود علم الباحثة.

و قد استخدمت العديد من الدراسات مقاييس غيتس بهدف الكشف والتعرف عن الموهوبين والمتميزين، ومن 

 & Lidz & Macrine, 2001; Jarosewich, Pfeiffer & Morris, 2002; Worrell)أبرز الدراسات 

Schaefer, 2004; Pendarvis & Wood, 2009)بعض الدراسات إلى تقنين المقاييس  ، وكذلك هدفت دراسات

، (Li, Pfeiffer, Petscher, Kumtepe & Mo, 2008؛ 2212على البيئات المختلفة كدراسات )كاظم وآخرون، 

صية عالية في الكشف عن وقد اجمعت هذه الدراسات على تمتع المقاييس بخصائص سيكومترية جيدة، وقدرة تشخي

 الموهوبين والمتميزين.

على خصائص الطلبة الموهوبين والمتميزين من خالل مقاييس التقدير أمراً مهما وذلك للتعرف  ويعد التعرف

المهم أن يشارك المختصون من معلمين، واختصاصين، وأولياء وتقديم التعليم المالئم لهم، فلقد بات من  على حاجاتهم

 ,Johnsen, 2005; Clark)تعرف على تلك الخصائص ضمن فترة زمنية محددة، وفي أوضاع مختلفة أمور في ال

2012). 

 مرحلة الترشيح انتهاء

تنتهي مرحلة الترشيح بعد قيام المعلم بتعبئة مقاييس تقدير الخصائص السلوكية الخاصة بترشيح الموهوبين 

والتميز، كما حددها برنامج الكشف والتعرف على الموهوبين  والمتميزين، والتي تعد مؤشراً هاماً لوجود الموهبة

والمتميزين، وفي ضوء النسبة التي يمكن ترشيحها في هذه المرحلة، والتي اقترح المختصون في مجال الكشف بأن 

، وهي (Davis, et al., 2018)من مجتمع الطلبة العام  %1و %2تكون نسبة الطلبة المرشحين بما يتراوح ما بين 

 (،2010لك التي اعتمدها مارالند )سويسي، ت
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من مجتمع الطلبة العام،  %22و %2( فقد ذكر بأن نسبة الطلبة المرشحين يمكن أن تتراوح ما بين 2211أما جروان ) 

 %12، أن تكون نسبة الترشيح أكبر وتقع ما بين (Borland, 2008)، وبورالند (Gagne, 2003)ويقترح جانييه 

طلبة المستهدف في المرحلة األولى من مراحل الكشف والتعرف عن الطلبة الموهوبين من مجتمع ال %22و

 والمتميزين.

 المنهجية 

، وذلك GATESفي تقنيين مقاييس غيتس ألنه يحقق أهداف البحث الحالي  تم اعتماد المنهج اإلحصائي

حيث يمكننا قبل الجامعي،  تعليم ماالستخدامه في عمليات الكشف والتعرف على الموهوبين والمتميزين في مراحل ال

ووصفها وتفسيرها من خالل ربطها بالخلفية  من خالل المنهج اإلحصائي استخراج الخصائص السيكومترية للمقاييس

للترشيح الرئيس  النظرية، واشتقاق معايير خاصة لتفسير األداء على المقاييس، وتحديد درجة القطع التي تعد المحك

 وهوبين والمتميزين.األولي  للطلبة الم

 مجتمع البحث

ن الصف األول وانتهاءاً قبل الجامعي ابتداًء م تكون مجتمع البحث المستهدف من جميع طلبة مراحل التعليم ما

الملتحقين في مدارس التعليم الحكومي، الدارسين في المناطق التعليمية بالمحافظات الست في دولة بالصف الثاني عشر 

 2216 -2212للعام الدراسي )، والفروانية، وحولي، ومبارك الكبير، والجهراء، واألحمدي الكويت وهي: العاصمة

وفق إحصائيات وزارة  ( طالبةً،128628( طالباً و)112991( طالباً وطالبةً، منهم )222621والبالغ عددهم )م(، 

 (. 2216( )وزارة التربية والتعليم، 2216– 2212التربية لدولة الكويت للعام الدراسي )

 

 عينة البحث

( طالبة من 622( طالب، و)622( طالباً وطالبة، ينقسمون إلى )1861تكونت عينة البحث األساسية من )

عشر المسجلين في مدارس وزارة التربية  يالثانقبل الجامعي من الصف األول إلى الصف  طلبة مراحل التعليم ما

التعليمية، ومنطقة الفروانية التعليمية، والذين يشكلون ما نسبته  والتعليم بمنطقة العاصمة التعليمية، ومنطقة حولي

وقد تم اختيار المناطق  ،مدرسة 21من مجتمع البحث المستهدف، وقد توزعت عينة البحث األساسية على  2.1%

 التعليمية الثالث بالطريقة العشوائية. 

معي بتقدير أداء الطلبة من عينة البحث قبل الجا وقد قام المقدرين من معلمين ومعلمات مراحل التعليم ما

معلم بمختلف  121معلمة و 226معلماً ومعلمة ينقسمون إلى  229األساسية على مقاييس غيتس، وقد بلغ عددهم 

قبل الجامعي، فالمرحلة اإلبتدائية التي تتضمن الصفوف التالية: األول والثاني والثالث والرابع  مراحل التعليم ما

 معلمة من مدارس البنين، 86معلمة ينقسمون إلى  126 والخامس تكونت من
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معلمة من مدارس البنات قمن بتقدير أداء الطلبة والطالبات، والمالحظ هنا أن مدارس البنين في  22و 

المرحلة اإلبتدائية التي تم التطبيق فيها كانت من المدارس ذات الهيئة التدريسية النسائية أيضاً. وتكونت المرحلة 

 11معلم و 18معلم ومعلمه ينقسمون إلى  111ة المتضمنة للصف السادس والسابع والثامن والتاسع من المتوسط

معلمة، قاموا بتقدير أداء الطلبة والطالبات في تلك المرحلة، وتكونت المرحلة الثانوية والتي تتضمن الصف العاشر 

معلمة، وهم يقومون بتدريس مواد اللغة  21م معل 21معلم ومعلمة ينقسمون إلى  92والحادي عشر والثاني عشر من 

 العربية واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، ومواد التربية الفنية.

من أجلها  استخدمتوقد تطلب البحث استخدام عينات بحث استطالعية متعددة تختلف باختالف األغراض التي 

وهي ليست من ضمن عينة البحث األساسية، وجدول  ،يمةوالهدف منها من عدة مدارس في منطقة مبارك الكبير التعل

 يوضح ذلك:  1

 التي تم اختيارها حسب األهداف المحددة االستطالعيةعدد أفراد العينات  :1جدول 

وقد تطلب البحث استخدام عينات موهوبين ومتميزين باإلضافة لعينة الموهوبين والمتميزين المفروزة من 

 مقاييس غيتس، وذلك من أجل اإلجابة على سؤال البحث الثالث، وهي ليست من ضمن عينة البحث األساسية.

 زين المفروزين وفقاً لمحكات متعددةعينة الطلبة الموهوبين والمتمي

قبل الجامعي، في مدارس منطقة مبارك الكبير  تم الكشف عن عينة من الطلبة بجميع مراحل التعليم ما

( طالب وطالبة 222التعليمية بناًء على ثالث محكات وهي التحصيل األكاديمي، والذكاء، واإلبداع، وتم حصر )

دل الدراسي من خالل سجالت التحصيل األكاديمي، ومن ثم تم تطبيق محك ( طالب وفقاً للمع119( طالب، )121)

 التفكير اإلبداعي. الذكاء المتمثل باختبار رافن للمصفوفات المتتابعة، وتطبيق اختبار اإلبداع المتمثل في اختبار

في وما فوق  92فوق في التحصيل الدراسي، والمئين  وما %92وقد تم فرز الطلبة الحاصلين على معدل 

 وما فوق في اختبار التفكير اإلبداعي، 126اختبار الذكاء، والدرجة 

 الطلبة الهيئة التعليمية الهدف الرقم

 المجموع الطالبات الطالب المجموع المعلمات المعلمين

1 

 التحقق من الصدق المرتبط بمحك

لمقاييس غيتس مع اختبار المصفوفات 

المتتابعة لرافن،  و مع مقاييس تقدير 

الخصائص السلوكية للكشف عن 

 الموهوبين لرينزولي

60 59 119 83 80 163 

2 

التحقق من الصدق المرتبط بمحك 

لمقاييس غيتس مع اختبار تورانس 

 للتفكير اإلبداعي

57 58 115 78 70 148 

3 
تقرار لمقاييس التحقق من ثبات االس

 غيتس
53 52 105 70 66 136 
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( طالبة بجميع 28( طالب و)18( طالب وطالبة، )22وبذلك بلغت العينة المفروزة على المحكات المتعددة ) 

من المحكات ( معلمة بتقدير أداء الطلبة الموهوبين المفروزين 28( معلم، و)29قبل الجامعي، وقام ) مراحل التعليم ما

 على مقاييس غيتس. 

تقييم أداء عينة من الطلبة الموهوبين والمتميزين على مقاييس غيتس من مركز صباح األحمد للموهبة  وقد تم

( 212، والتي تبلغ )ت فصول الموهوبات التابعة للمركزواإلبداع والتي اشتملت على طالب أكاديمية البنين، وطالبا

 معلمة بتقدير أدائهم على مقاييس غيتس.   26علم وم 22طالب وطالبه وقد قام 

 أدوات البحث

 Gifted اشتملت أدوات البحث المستخدمة على أداة البحث الرئيسية وهي النسخة الثانية من مقاييس غيتس

and Talented Evaluation Scales, Second Edition  (GATES) واألدوات التي استخدمت إلى جانبها في ،

، وثانياً: مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن Ravenتبار المصفوفات المتتابعة لرافن أوالً: اخ بحث، وهيال

(، Bالشكلي لقياس التفكير اإلبداعي صورة ) Torrance، وثالثاً: اختبار تورانس (SRBCSS)الطلبة الموهوبين 

 :يلي عرض لتلك األدوات سجالت التحصيل األكاديمي وفي ما

  Ravenوالً: اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن أ

 وصف االختبار

(، ويصلح 1926يهدف هذا االختبار إلى تحديد المستوى العقلي العام للمفحوص وهو من إعداد رافن )

ثانوي(. يعتمد اختبار رافن للمصفوفات المتقدمة على األداء  –متوسط  –للتطبيق في ثالث مراحل تعليمية )إبتدائي 

ملي في قياس الذكاء حيث تتكون كل مصفوفة من شكل كبير حذف منه جزء وعلى المفحوص أن يحدد الجزء الع

( أشكال تعرض عليه، ويتكون االختبار من مصفوفات متدرجة في الصعوبة وتتطلب اإلجابة 6( أو)8الناقص من بين )

 ة التي تتصل بالجوانب العقلية المجردة.عنها مراعاة دقة المالحظة حتى الوصول إلى قياس إدراك العالقات العام

 طريقة تطبيق االختبار وتصحيحة

يتم تطبيق االختبار على المفحوصين بطريقة جمعية، وذلك بعد شرح هدف االختبار وبيان طريقة اإلجابة عن 

بة فقراته. أما عن طريقة تصحيح فقرات االختبار فيعطى المفحوص درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وصفر لإلجا

الخاطئة، وتحسب الدرجة الكلية لإلجابات الصحيحة، ثم تحول الدرجة الكلية الخام إلى المئيني المقابل لها، وذلك من 

 خالل استخدام الجداول الخاصة لتحويل الدرجات.

 الخصائص السيكومترية لالختبار في صورته المقننة على البيئة الكويتية

وتم استخراج معامالت صدق وثبات مقبولة لهذا االختبار، بحيث تم التحقق قُنن االختبار على البيئة الكويتية، 

( بين اختبار المصفوفات 2.81من صدق البناء والصدق التنبؤي، وبينت النتائج وجود ارتباط إيجابي بلغت قيمته )

 المتتابعة والتحصيل الدراسي للطلبة،
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(، 2.62ادة التطبيق وكان معامل ثبات االختبار)وكذلك تم التحقق من ثبات االختبار عن طريق التطبيق وإع 

عبد ( )2.69عامل الثبات )(، وبطريقة ألفا كرونباخ بلغ م2.92وبطريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامل الثبات )

 (.2212، الرؤوف

 (SRBCSS)ثانياً: مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة الموهوبين 

 وصف المقاييس

 Renzulli et)      اييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة الموهوبين رينزولي وآخرونأعد مق

al., 2013)  ( بهدف قياس الخصائص السلوكية لديهم من مختلف الصفوف من صفk-12 ويمكن تطبيقه فردياً أو ،)

و نسخة منقحة من المقياس السابق جماعياً من قبل المعلمين. وقد تم تطويره في ضوء تعريف رينزولي للموهبة، وه

( مفردة 128تتكون النسخة المنقحة الحالية من المقياس من ) .(Renzulli, 1978) ( مفردة28الذي يتكون من )

( مقياساً فرعياً بشكل غير متساٍو، والمقاييس الفرعية هي: )التعلم، القراءة، الدافعية، التكنولوجيا، 12تتوزع على )

ت، العلوم، التخطيط، اإلبداع، االتصال)الدقة(، الدراما، التواصل التعبيري، الموسيقى، الفنون القيادة، الرياضيا

  .األدائية(

( مفردة، 11( مفردات، ومقياس الدافعية من )8( مفردة، ومقياس القراءة من )11ويتكون مقياس التعليم من )

( 12فردات، ومقياس الرياضيات يتكون من )( م2( مفردات، ومقياس القيادة يضم )2ومقياس التكنولوجيا من )

( مفردات، 9( مفردة، ومقياس اإلبداع من )11( مفردات، ومقياس التخطيط من )2مفردات، ومقياس العلوم من )

( 11( مفردات، ومقياس التواصل التعبيري من )12( مفردات، ومقياس الدراما من )2ومقياس االتصال )الدقة( من )

وتتم اإلجابة عن مفردات  .( مفردة11( مفردات، ومقياس الفنون األدائية من )2قى من )مفردة، ومقياس الموسي

 .المقياس من قبل المعلم في ضوء سته بدائل وهي: )دائماً، كثيراً، أحياناً، نادراً، نادراً جداً، أبداً(

  الخصائص السيكومترية لمقاييس رينزولي

مجال الصدق تتوافر مؤشرات عن: صدق المحتوى،  تتمتع المقاييس بخصائص سيكومترية جيدة، ففي

 Rating Student وصدق البناء، والصدق المرتبط بمحك مع أداة تقدير الطالب في برامج الموهوبين

Performance in a Gifted Program   م واختصارها1991التي أعدها كل من رينزولي وويستبيرغ عام 

(RSP/GP) (0.40) وقد بلغ معامل االرتباط. 

أما الثبات فقد تراوحت معامالت اإلتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ للمقاييس األربعة الناتجة من 

(، وتراوحت 2.62(، والقيادة )2.92(، الدافعية )2.62(، اإلبداع )2.91التحليل العاملي فكان معامل ألفا ألبعاد التعلم )

(، وتراوح معامل الثبات 2.12ق وإعادة التطبيق( وبلغ معامل اإلرتباط )معامالت ثبات االستقرار للمقاييس )التطبي

 .Interrater (Renzulli, et al, 2013) (0.65)  reliabilityباستخدام طريقة ثبات التقدير 
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المطورة منه على البيئة الكويتية،  للنسخةالسيكومترية الخصائص ( 2212، عبد هللاوقد استخرجت )

فردات مقاييس تقدير الخصائص السلوكية بمعامالت تمييز عالية في جميع المقاييس، وكذلك وتوصلت إلى تمتع م

 بدرجة عالية من الصدق في )صدق المحكمين، وصدق البناء، والصدق التكويني،

ودرجة كبيرة من الصدق التالزمي مع اختبارات التحصيل، ودرجة مقبولة مع اختبار رافن وتورانس. كما  

( لمقياس التكنولوجيا، 2.262) االستقرار، بينما تراوح ثبات الداخليرجة جيدة من ثبات االتساق حقق المقياس د

 ( لمقياس القيادة. 2.222و)

 (Bالشكلي لقياس التفكير اإلبداعي صورة ) Torranceاختبار تورانس : ثالثاً  

 وصف االختبار

(، ويهدف هذا 1922في عام ) تنقيحه (، وتم1988تم إعداد اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي في عام )

إلى الكشف عن الطلبة ذوي التفكير والقدرات اإلبداعية، ويتكون االختبار من صورتين فرعيتين، األولى:  االختبار

الصورة اللفظية: وتتكون من ستة أسئلة استفسارية حيث يقوم المفحوص بتخمين اإلجابات الممكنة، والثانية: الصورة 

(، الذي يتكون B(، وفي هذه الدراسة تم استخدام اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة الشكلية )B( و)Aالشكلية )

( دقائق ليجيب على كل اختبار ليصبح مجموع وقت االختبار 12من ثالثة اختبارات فرعية يعطى فيها المفحوص )

ير التباعدي المختلفة من )طالقة وأصالة ومرونة ( دقيقة. وقد حاول تورانس في هذا االختبار أن يستثير أبعاد التفك22)

التباعدي المختلفة وهي  ( تم تطوير طريقة تصحيح االختبار لتتناول مهارات التفكير2226وفي عام )وتفاصيل(، 

 تجريد العنوان )العنونة(، و قائمة قوة اإلبداع، و مقاومة اإلغالق المبكر و ،التفاصيلو  ،و األصالة ،)الطالقة

(Torrance, 2008). 

  طريقة تطبيق االختبار وتصحيحة

سنوات  9يمكن تطبيق االختبار بصورة جمعية أو صورة فردية ويصلح للتطبيق على المفحوصين من سن 

وحتى المستوى الجامعي، ويحصل المفحوص بعد االختبار على درجة تمثل مجموع درجاته الفرعية على مهارة 

عنونة، ومقاومة اإلغالق المبكر، ويتم إضافة درجات قوة اإلبداع عليها، وفيما يلي الطالقة، واألصالة، والتفاصيل، وال

 (:1922حطب،  )سليمان وأبو Torranceالختبار تورانس ( Bشرح لالختبارات الفرعية الثالثة للصورة الشكلية )

 شيءرسم  : حيث يعطى المفحوص ورقة بيضاء ومعها ورقة زرقاء على شكل كلوي، ويطلب منهبناء الصورة -1

متميز ومختلف عما يفكر به اآلخرون بحيث يكون الشكل الكلوي جزء رئيسي من موضوع الرسم ثم يقوم 

 المفحوص بوضع عنوان متميز للصورة التي تم رسمها.

: حيث يعطى المفحوص عشرة أشكال ناقصة، يطلب منه إكمال هذه األشكال عن طريق رسم أشياء إكمال الصورة -2

سبقها إليه أحد، وجعل هذه الرسوم تحكي قصة شيقة بقدر المستطاع عن طريق إضافة أفكار أو صورة مثير لم ي

 جديدة، وأخيراً يقوم المفحوص باختيار عنوان مناسب لكل هذه الرسومات، وكتابته في المكان المخصص لذلك.
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كر به اآلخرون : يعطى المفحوص مجموعة من الدوائر ويطلب منه رسم صورة مشوقة ومختلفة عما يفالدوائر -2

من خالل إضافة خطوط بين الدوائر وتفصيالت بشرط أن تكون الدائرة جزء رئيسي في الشكل المرسوم، ثم يقوم 

 المفحوص بوضع عنوان متميز للشكل المرسوم.

 الخصائص السيكومترية لالختبار في صورته األصلية

 Torranceفي صورته الشكلية استخرجت الخصائص السيكومترية بالرجوع إلى دليل اختبار تورانس 

Tests of Creative Thinking (2008) فتم حساب معامالت الصدق ومعامالت الثبات للقدرات اإلبداعية ،

للصورة الشكلية الختبار تورانس، ويالحظ أن معامالت الصدق كانت مرتفعة، وكذلك معامالت الثبات للقدرات 

 (.2.99-2.92ية، حيث تراوحت معامالت الثبات بين )اإلبداعية معامالت مرتفعة وذات داللة إحصائ

على البيئة الكويتية من قبل  تم التأكد من دالالت صدق وثبات اختبار تورانس لقياس التفكير اإلبداعي

صدق تكوين فرضي وذلك إلرتباط األبعاد ببعضها ارتباطاً داالً، اإلختبار ب إلى تمتع(، وتم التوصل 2211)الطبيخ، 

ثبات  . وتمتع اإلختبار بمعامالتاللة على أن أبعاد االختبار متسقة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكليةوفي ذلك د

 (.1-2.92وقد تراوحت بين )مرتفعة جداً بين المصححين 

 رابعاً: سجالت التحصيل األكاديمي

سيتين، حيث يتم تعتمد دولة الكويت في تقويمها السنوي للطلبة خالل الفصل الدراسي األول فترتين درا

-2212الرجوع إلى المعدل التراكمي للفصل الدراسي الثاني بفترتيه لجميع المواد والنسب المئوية لها، للعام الدراسي )

( طالب وطالبة من 222( فأكثر في المعدل العام ألفراد العينة التي بلغت )%92(، وتم االعتماد على المعدل )2218

امعي كدرجة قطع في تحديد المؤهلين لتطبيق اختبار الذكاء واإلبداع بناًء على المحكات الج ما قبلجميع مراحل التعليم 

 المتعددة في الكشف عن الموهوبين والمتميزين.

 أداة البحث الرئيسية.

 Gifted and Talented Evaluation النسخة الثانية من مقاييس تقييم الموهوبين والمتميزين غيتس: 

Scales (GATES)   

مقاييس غيتس من المقاييس الحديثة في هذا المجال، وقد صدرت في نسختين، النسخة األولى صدرت تعد 

، وصدرت Gilliam, Carpenter & Christensenوهي من إعداد جيليام وكاربنتر وكرستنسن  1998سنة 

ويرمز له اختصارا  ،2211 عام Gilliam & Jermanجيليام وجيرمان والمنقحة من إعداد   المعدلةالنسخة الثانية 

 .  Gifted and Talented Evaluation Scalesمن اسمه، وهي الحروف األولى GATESغيتس 

وتعد مقاييس غيتس أداة فرز وتصنيف معيارية المرجع، تكشف عن الطلبة الموهوبين والمتميزين في المدى 

وزع إلى خمسة مقاييس فرعية تصف مفردة محددة وواضحة الصياغة تت 12سنة، وتتكون األداة من  16-1العمري 

 السلوكيات الظاهرة والمحددة والقياسية. 
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 الخصائص السيكومترية لمقاييس غيتس في صورتها األصلية

وتتمتع المقاييس بخصائص  ،استخرجت الخصائص السيكومترية بالرجوع إلى دليل مقاييس غيتس

لمحتوى، وصدق البناء، والصدق المرتبط بمحك، سيكومترية جيدة، في مجال الصدق تتوافر مؤشرات عن: صدق ا

 والصدق التشخيصي في التمييز بين الموهوبين والعاديين.

الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ للمقاييس الخمسة  االتساقالثبات تتوافر مؤشرات عن في مجال أما 

(، وثبات االستقرار 2.96إلى  2.98) الناتجة من التحليل العاملي والتي تراوحت معامالتها لمقاييس غيتس بين

(، والثبات باستخدام طريقة ثبات 2.66إلى  2.61للمقاييس )التطبيق وإعادة التطبيق( والتي تراوحت معامالتها بين )

 & Gilliam)( 2.62إلى  226وتراوحت معامالت مقاييس غيتس بين ) Interrater  reliabilityالتقدير 

German, 2015). 

 يكومترية لمقاييس غيتس في البحث الحاليالخصائص الس

 مقاييس غيتس:   صدق

من خالل استخدام عدد من الطرق: صدق المحكمين، وصدق  GATESتم التحقق من صدق مقاييس غيتس 

 التكوين الفرضي، والصدق العاملي، والصدق التمييزي، والصدق التالزمي.

 صدق المحكمين 

في مجال العلوم النفسية والتربوية تخصصين في مجال اللغة وتم عرض المقاييس على ثمانية محكمين م

، وطلب منهم تحكيم المقاييس من حيث مطابقة مضمون بجامعة الخليج العربي ووزارة التربية والتعليم بدولة الكويت

م عمل إجراء المفردات باللغة العربية للمفردات األساسية باللغة اإلنجليزية بعد ترجمة المفردات من قبل الباحثة، وت

 .التعديالت وفقاً آلراء المحكمين مع المشرفين على البحث

مجال العلوم النفسية والتربوية بجامعة ثم عرضت المقاييس مره أخرى على ستة محكمين متخصصين في 

الخليج العربي، وطلب منهم ابداء الرأي من حيث وضوح اللغة المستخدمة في صياغة المفردة، وإمكانية مالحظة 

سلوك الذي تصفه المفردة، ومناسبة المفردة للمقياس الذي تنتمي إليه، ومناسبتها للفئة العمرية التي تطبق عليها ال

 المقاييس، ومالءمتها للبيئة الكويتية، وتم اجراء التعديالت المطلوبة مع المشرفين على البحث وفق آراء المحكمين.
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 صدق التكوين الفرضي

مصفوفة االرتباطات الداخلية،  دق التكوين الفرضي في مقاييس غيتس من خاللتم التحقق من مؤشرات ص

 وصدق المفردات: 

 مصفوفة االرتباطات الداخلية 

، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين GATESحساب معامالت االرتباط بين مقاييس غيتس  وقد تم

، األمر الذي يشير إلى وجود ارتباط بين المقاييس (p≤0.01)(، وجميعها داله إحصائية عند مستوى 2.61إلى  2.22)

 الخمسة الفرعية المكونة للمقياس.

 صدق المفردات 

تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة مع الدرجة الكلية لكل مقياس من مقاييس غيتس و اتضح أن 

ط  ايجابي قوي مع الدرجة الكلية للمقياس الذي جميع المفردات المكونة للمقاييس الخمسة الفرعية للمقياس تمتعت بارتبا

، حيث بلغت معامالت االرتباط في مقياس القدرة (p≤0.01)تنتمي إليه، وكانت جميعها داله احصائياً عند مستوى 

(، 2.98– 2.62(، وبلغت معامالت االرتباط في مقياس المهارات األكاديمية بين )2.92إلى  2.91العقلية العامة بين )

(، وبلغت معامالت االرتباط  في مقياس القيادة 2.92إلى  2.91لغت معامالت االرتباط في مقياس اإلبداع بين )وقد ب

(، وفي ذلك دالله 2.92إلى 2.62(، وفي مقياس الموهبة الفنية بلغت معامالت االرتباط بين )2.91إلى  2.61بين )

 جود صدق التكوين الفرضي في المقاييس.على تمتع المقاييس الفرعية باتساق مرتفع، ويعد مؤشراً لو

 الصدق العاملي 

، وهو ما Structural Equation Modeling (SEM)استخدم في هذا البحث أسلوب النمذجة البنائية 

للتحقق من الصدق البنائي للمقاييس التي  Confirmatory Factor Analysisيطلق عليه بالتحليل العاملي التوكيدي 

، وعليه قامت الباحثة بإخضاع استجابات (MacCallum & Austin, 2000)أطر نظرية سابقة  تم بناؤها في ضوء

 Maximumعينة البحث على مفردات المقاييس للتحليل العاملي التوكيدي بواسطة طريقة االحتمالية القصوى 

likelihood Method  اعتماداً على برنامجLISREL (Version، 8.8)ائي الخماسي . وقد أكد التحليل البن

  .GATESنتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقاييس غيتس  2للمقاييس، ويوضح جدول 

 GATESنتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقاييس غيتس :2جدول

 التشبع المفردات مقاييس غيتس
الخطأ المعياري 

 لقيم التشبع
 قيمة "ت"

 معامل الثبات

2R 

المقياس 

 الفرعي األول

قلية القدرات الع

1 0.98 0.031 31.27** 0.48 

2 0.98 0.031 31.41** 0.48 

3 0.96 0.031 30.68** 0.46 
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 العامة

General 

Intellectual 

Ability 

4 0.98 0.031 31.40** 0.48 

5 0.97 0.031 31.16** 0.47 

6 0.97 0.031 31.16** 0.47 

7 0.97 0.031 31.17** 0.47 

8 0.93 0.032 29.38** 0.43 

9 0.95 0.031 30.36** 0.46 

10 0.96 0.031 30.81** 0.47 

المقياس 

 الفرعي الثاني

المهارات 

األكاديمية 

Academic 

Skills 

11 0.94 0.032 29.53** 0.44 

12 0.94 0.032 29.77** 0.44 

13 0.95 0.032 30.22** 0.45 

14 0.95 0.032 30.13** 0.45 

15 0.94 0.032 29.80** 0.45 

16 0.95 0.032 29.93** 0.45 

17 0.95 0.032 30.15** 0.45 

18 0.95 0.032 29.96** 0.45 

19 0.85 0.033 26.09** 0.36 

20 0.85 0.033 26.19** 0.36 

المقياس 

 الثالثالفرعي 

 اإلبداع

Creativity 

21 0.94 0.032 29.35** 0.44 

22 0.95 0.032 30.06** 0.46 

23 0.92 0.032 28.62** 0.42 

24 0.94 0.032 29.46** 0.44 

25 0.95 0.032 29.81** 0.45 

26 0.93 0.032 28.94** 0.43 

27 0.92 0.032 28.60** 0.42 

28 0.92 0.032 28.54** 0.42 

29 0.91 0.032 28.44** 0.42 

30 0.93 0.032 28.96** 0.043 

المقياس 

 الفرعي الرابع

 قيادةال

31 0.87 0.033 26.65** 0.38 

32 0.89 0.032 27.67** 0.40 

33 0.94 0.032 29.67** 0.45 
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Leadership 34 0.96 0.032 30.47** 0.46 

35 0.91 0.032 28.16** 0.41 

36 0.96 0.032 30.20** 0.46 

37 0.96 0.032 30.53** 0.47 

38 0.94 0.032 29.34** 0.44 

39 0.94 0.032 29.33** 0.44 

40 0.95 0.032 30.03** 0.45 

المقياس 

 الفرعي

 الخامس

 الموهبة الفنية

Artistic 

Talent 

41 0.88 0.033 26.74** 0.39 

42 0.92 0.032 28.27** 0.42 

43 0.91 0.033 27.81** 0.41 

44 0.92 0.032 28.44** 0.43 

45 0.89 0.033 27.30** 0.40 

46 0.92 0.032 28.48** 0.43 

47 0.91 0.033 27.94** 0.41 

48 0.89 0.033 27.29** 0.40 

49 0.86 0.033 26.19** 0.37 

50 0.90 0.033 27.61** 0.41 

2 R   مربع معامل االرتباط المتعدد( وهو مقياس لقوة العالقة الخطية بين المفردة والمقياس ويفسر على أنه معامل(

 ثبات للمفردات

 2.21** دال احصائياً عند مستوى دالله 

تراوحت بين  GATESأن قيم معامالت التشبع لمفردات مقاييس غيتس  2أظهرت النتائج كما في جدول 

( بلغت 2X، وأظهرت النتائج أن قيمة مربع كاي )(p≤0.01)(، وجميعها داله احصائياً عند مستوى 2.96-2.61)

، كما أن قيمة  (p≤0.05)ي قيمة ذات دالله احصائياً عند مستوى( وه1181( بدرجات حرية تساوي )1122)

(/df2X )( وهذه القيمة تشير إلى مطابقة النموذج للبيانات. كما أن قيم مؤشرات حسن المطابقة 2.98تساوي )

(RMSEA, GFI, AGFI, NFI وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر، وهي تؤكد أيضاً مطابقة النموذج المقترح )

 ,Jöreskog & Sörbomمؤشرات حسن المطابقة ) 2 ات، وأن المقاييس صادقة عاملياً. ويوضح جدولللبيان

2006.) 
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 GATESمؤشرات حسن مطابقة نموذج مقاييس غيتس  :3جدول

 المدى المثالي القيمة مؤشرات حسن المطابقة
قيمة أفضل 

 مطابقة

 df/2x   0.96 /df>025>X 0مربع كاي 

 0.03 1>RMSEA>0 0 (RMSEA)قي مؤشر جذر مربعات البوا

 0.97 1>GFI>0 1 (GFI)مؤشر حسن المطابقة 

 0.97 1>AGFI>0 1 (AGFI)مؤشر حسن المطابقة المصحح 

 0.99 1>NFI>0 1 (NFI)مؤشر المطابقة المعياري 

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

GFI: Goodness of fit Index; AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index; NFI: Normal Fit 

Index 

 

 الصدق التمييزي )صدق المقارنات الطرفية(:

طالباً وطالبة على اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن كمحك  182تم ترتيب درجات عينة البحث البالغ عددها 

الباً وطالبة والعدد نفسه ط 22، حيث بلغت المجموعة األعلى %22وأدنى  %22وتحديد المجموعات الطرفية أعلى 

للعينة المقابلة في المجموعة األدنى، بعد ذلك قامت الباحثة بحساب الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات أداء 

 Independent) للعينات المستقلة (tباستخدام اختبار)   GATESالمجموعتين )األعلى واألدنى( على مقاييس غيتس 

Sample _test)  . يبين قيم متوسطات مقايييس غيتس  2والجدولGATES  بين المجموعتين وفقاً لمحك اختبار

 المصفوفات المتتابعة لرافن

مقاييس غيتس ( للعينات المستقلة للفروق بين عينة الطلبة مرتفعي ومنخفضي األداء على tنتائج اختبار ) :4 جدول

GATES 

 

 الداللة

 المشاهدة

tقيمة 

 مرتفعي األداء منخفضي األداء
 مقاييس

 غيتس
 االنحراف

 المعياري
 المتوسط

 االنحراف

 المعياري
 المتوسط

 القدرة العقلية 81.25 6.02 64.83 21.94 4.29 0.000

 المهارات األكاديمية 82.77 4.72 69.16 21.86 3.60 0.000

 اإلبداع 6567.151 14.99 58.00 21.40 2.21 0.030

 القيادة 81.51 11.21 69.83 19.45 3.14 0.000

 الموهبة الفنية 6563.86 17.97 56.23 18.89 1.76 0.572
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بين متوسطات درجات أداء المجموعتين  (p≤0.01)، وجود فروقاً داله إحصائياً عند مستوى 2يالحظ من جدول 

جود فروق داله في مقاييس )القدرة العقلية والمهارات األكاديمية واإلبداع والقيادة(، بينما أشارت النتائج إلى عدم و

 GATESإحصائياً بين متوسطات درجات أداء المجموعتين في مقياس الموهبة الفنية. مما يؤكد بأن مقاييس غيتس 

 قادرة على التمييز بوضوح بين األفراد ذوي األداء المرتفع واألداء المنخفض.

 الصدق التالزمي

الل حساب معامالت االرتباط بين مقاييس وذلك من خ GATESلمقاييس غيتس  الصدق التالزمي تم التحقق من

الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة  ومقاييس تقدير Ravenغيتس وكل من اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن 

 (. Bالشكلي لقياس التفكير اإلبداعي صورة ) Torrance( و اختبار تورانس (SRBCSSالموهوبين 

 .Raven، واختبار المصفوفات المتتابعة لرافن GATESمعامالت االرتباط بين مقاييس غيتس 

تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أداء الطلبة على مقاييس غيتس، ودرجاتهم على اختبار المصفوفات 

(، وكانت أقوى معامالت االرتباط في 0.60إلى  0.32معامالت االرتباط تراوحت بين ) وتبين أنالمتتابعة لرافن، 

(، 2.22(، وأضعفها في مقياس الموهبة الفنية حيث بلغت قيمته )2.82العقلية العامة حيث بلغت قيمته )مقياس القدرة 

 ، األمر الذي يشير إلى صدق مقاييس غيتس.(p≤0.01)وجميعها داله احصائياً عند مستوى دالله 

، ومقاييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة GATESمعامالت االرتباط بين مقاييس غيتس 

 (.(SRBCSSالموهوبين 

تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أداء الطلبة على مقاييس غيتس، ودرجات أدائهم على مقاييس تقدير 

(، 2.91 إلى 2.22أن معامالت االرتباط قد تراوحت بين )أشارت النتائج إلى الخصائص السلوكية لرينزولي، وقد 

 ، مما يشير إلى تمتع مقاييس غيتس بالصدق.  (p≤0.01)وجميعها داله إحصائياً عند مستوى 

( لتورانس Bواختبار التفكير اإلبداعي الشكلي صورة )GATES معامالت االرتباط بين مقاييس غيتس 

Torrance 

 

اتهم على اختبار تورانس تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أداء الطلبة على مقاييس غيتس، ودرج

للتفكير اإلبداعي، وقد تم التوصل إلى معامالت االرتباط التي وضحت وجود ارتباط دال احصائياً عند مستوى 

(p≤0.01)( ومقياس الموهبة 2.21، بين الدرجة الكلية الختبار التفكير اإلبداعي وكل من مقياس اإلبداع بقيمة بلغت ،)

ينما أشارت النتائج إلى عدم وجود ارتباط دال إحصائياً في مقياس القدرة العقلية العامة (، ب2.21الفنية بقيمة بلغت )

 (. 2.28(، ومقياس القيادة )2.22(، ومقياس المهارات األكاديمية )2.22)

 وقد تموهذه النتيجة تشير إلى صدق جزئي لمقاييس غيتس في ارتباطها باختبار التفكير اإلبداعي لتورانس. 

 الثبات باإلعادة(.)االستقرار معامل ألفا كرونباخ، وثبات باستخدام:  GATESن ثبات مقاييس غيتس التحقق م
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طالباً وطالبة  1861لعينة البحث األساسية المكونة من تم استخراج الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ  أوالً،

ألفا كرونباخ لمقاييس غيتس ميع معامالت ثبات أن ج وقد تبينالجامعي،  لما قبالمتمثلة بجميع صفوف مراحل التعليم 

 المقاييستم التحقق من ثبات االستقرار  ثانياً،و  (، مما يشير إلى ثبات مقاييس غيتس.0.796-0.781كانت مرتفعة )

العينة نفسها، وجرى حساب على  طالباً وطالبة، وبعد ثالث أسابيع أعيد تطبيق المقياس 128على عينة مؤلفة من 

 - 0.86بين ) االرتباط تراوحتو قد تبين أن معامالت  التطبيق،الرتباط بين درجات أداء الطلبة على مرتي معامل ا

 وتشير إلى ثبات مرتفع لمقاييس غيتس. (،2.69

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج

سط الحسابي، والوسيط، لإلجابة على سؤال البحث األول تم حساب بعض المؤشرات اإلحصائية وهي: المتو .1

باستخدام واإلنحراف المعياري، والخطأ المعياري، والتفلطح، واإللتواء، وأقل وأعلى درجة لمقاييس غيتس 

 .SPSS (Version, 20.00)البرنامج اإلحصائي 

لإلجابة عن سؤال البحث الثاني تم حساب درجة القطع في تحديد الموهوب وغير الموهوب بإستخدام  .2

من خالل حساب وسيط درجات  Borderline groupا: طريقة المجموعات الحدية طريقتين وهم

باستخدام البرنامج المجموعة، أما الطريقة الثانية فتم حساب متوسط الدرجة الكلية واإلنحراف المعياري لها 

 SPSS (Version, 20.00)اإلحصائي 

بعد التحقق  – ANOVAتباين أحادي االتجاه لإلجابة على سؤالي البحث الثالث والرابع تم استخدام تحليل ال .2

للمقارنات البعدية، باستخدام البرنامج  Schffeمن افتراضات استخدامه، وتم استخدام اختبار شيفيه 

 .SPSS (Version, 20.00)اإلحصائي 

 

 Independent Samples) ( للعينات المستقلة tتم استخدام اختبار)لإلجابة على سؤال البحث الخامس  .2

t_Test)  باستخدام للكشف عن الفروق في متوسط أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين وفقاً للنوع االجتماعي

 .SPSS (Version, 20.00)البرنامج اإلحصائي 

م حساب الرتب المئينية بتحويل الدرجات الخام لمئينات تفسر أداء الطلبة لإلجابة على سؤال البحث الخامس ت .1

 .SPSS (Version, 20.00)دام البرنامج اإلحصائي على مقاييس غيتس، باستخ

 النتائج 

اإلحصائية عرض نتائج البحث وفق ترتيب أسئلتها التي تم التوصل إليها وكما أظهرتها التحليالت سيتم 

المعالجات اإلحصائية المناسبة، كما يقدم مناقشة النتائج وتفسيراتها في ضوء اإلطار النظري والدراسات  باستخدام

 ابقة، وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة.الس
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 النتائج المتعلقة بسؤال البحث األول ومناقشتها:

تم  ؟GATESما المؤشرات اإلحصائية لمقاييس غيتس لإلجابة عن سؤال البحث األول الذي ينص على: 

طأ المعياري، حساب بعض المؤشرات اإلحصائية وهي: المتوسط الحسابي، والوسيط، واإلنحراف المعياري، والخ

 SPSS (Version, 20.00)والتفلطح، واإللتواء، وأقل وأعلى درجة لمقاييس غيتس، باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 .1كما هو موضح بالجدول 

 GATESالمؤشرات اإلحصائية للدرجات الخام لمقاييس غيتس :5جدول

 الصف
المؤشرات 

 اإلحصائية

ة القدرة العقلي

 العامة

المهارات 

ميةاألكادي  
 القيادة اإلبداع

الموهبة 

 الفنية

 األول

 ن=144

 

 50.12 64.38 60.24 66.54 64.54 المتوسط

 50.00 70.00 61.00 71.00 69.50 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
22.36 21.53 16.66 22.19 14.61 

المعياري الخطأ  1.86 1.794 1.38 1.84 1.21 

 -0.019 -0.806 -0.596 -1.013 -0.863 اإللتواء

 0.346 -0.319 0.473 0.118 0.222 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 أقل درجة

 82.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الثاني

 ن=144

 57.85 65.41 58.71 67.33 64.45 المتوسط

 57.00 71.50 58.00 75.50 69.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
19.78 21.15 19.20 22.24 15.21 

المعياري الخطأ  1.64 1.76 1.60 1.85 1.26 

 -0.176 -0.596 -0.230 -0.884 -0.630 اإللتواء

 -0.614 -0.870 -0.385 -0.332 -0.470 التفلطح

 20.00 11.00 10.00 12.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الثالث
 51.92 61.83 61.39 64.74 61.69 المتوسط

 50.00 64.00 63.00 67.00 66.00 الوسيط
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اإلنحراف  ن=143

 المعياري
21.44 18.78 21.00 21.76 18.80 

المعياري الخطأ  1.79 1.57 1.75 1.82 1.57 

 0.496 -0.579 -0.458 -0.704 -0.698 اإللتواء

 -0.708 -0.437 -0.711 -0.303 -0.440 التفلطح

درجة أقل  10.00 14.00 10.00 10.00 11.00 

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الرابع

 ن=143

 56.62 62.82 57.71 64.21 57.29 المتوسط

 60.00 65.00 60.00 70.00 60.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
23.37 23.59 20.07 22.19 21.97 

 1.83 1.85 1.67 1.97 1.954 الخطأ المعياري

 -0.243 -0.666 -0.396 -0.742 -0.343 اإللتواء

 -0.989 -0.290 -0.524 -0.566 -0.945 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الخامس

 ن=147

 58.76 64.30 55.91 60.0 53.79 المتوسط

 57.00 68.00 57.00 63.00 55.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
21.62 22.41 19.94 22.86 19.18 

 1.58 1.88 1.64 1.84 1.78 الخطأ المعياري

 -0.021 -0.644 -0.367 -0.609 -0.152 اإللتواء

 -0.717 -0.505 -0.633 -0.605 -0.973 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 88.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 السادس

135ن=  

 50.34 60.53 51.82 65.10 59.57 المتوسط

 48.00 63.00 51.00 71.00 61.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
24.14 20.18 16.95 20.98 15.21 

 1.30 1.80 1.45 1.73 2.07 الخطأ المعياري
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 0.294 -0.459 0.080 -0.596 -0.365 اإللتواء

فلطحالت  1.027- 0.714- 1.027- 0.596- 0.305- 

 15.00 11.00 16.00 14.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 السابع

 ن=139

 49.41 56.49 54.59 61.69 58.72 المتوسط

 50.00 57.00 55.00 63.00 63.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
23.72 19.63 17.96 21.42 14.86 

 1.26 1.81 1.52 1.66 2.012 الخطأ المعياري

 -0.330 -0.247 -0.178 -0.321 -0.440 اإللتواء

 0.479 -0.834 -0.239 -0.875 -0.875 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 14.00 10.00 أقل درجة

 83.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الثامن

141ن=  

 46.58 55.95 50.25 62.12 63.28 المتوسط

 44.00 57.00 50.50 67.00 68.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
20.89 19.58 22.00 19.39 20.20 

 1.67 1.60 1.82 1.62 1.72 الخطأ المعياري

 0.314 -0.219 -0.084 -0.615 -0.640 اإللتواء

 -0.516 -0.612 -1.051 -0.663 -0.424 التفلطح

 10.00 12.00 10.00 12.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 87.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 التاسع

 ن=145

 46.94 60.04 50.00 63.28 55.93 المتوسط

 50.00 62.00 54.00 66.00 59.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
23.19 19.63 18.33 20.27 17.99 

 1.49 1.68 1.52 1.63 1.92 الخطأ المعياري

لتواءاإل  0.127- 0.537- 0.368- 0.312- 0.200- 

 0.033 -0.953 -0.786 -0.695 -1.313 التفلطح

 10.00 16.00 13.00 15.00 13.00 أقل درجة
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 90.00 90.00 84.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 العاشر

134ن=  

 54.81 61.88 48.02 63.56 60.68 المتوسط

 54.00 65.00 49.00 69.00 67.50 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
22.30 19.55 20.66 20.56 15.10 

 1.30 1.77 1.78 1.68 1.92 الخطأ المعياري

 -0.534 -0.610 0.020 -0.580 -0.500 اإللتواء

 1.343 -0.468 -0.756 -0.679 -0.971 التفلطح

 10.00 12.00 10.00 16.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 88.00 90.00 90.00 أعلى درجة

الحادي 

 عشر

121ن=  

 

 60.08 66.25 51.99 66.10 65.17 المتوسط

 57.50 71.50 54.00 67.50 68.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
16.08 16.14 17.17 20.47 17.15 

 1.51 1.80 1.51 1.427 1.42 الخطأ المعياري

 -0.023 -0.688 -0.338 -0.585 -0.648 اإللتواء

 -0.747 -0.542 -0.363 -0.360 -0.058 التفلطح

 10.00 18.00 12.00 24.00 20.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 

 

الثاني 

 عشر

131ن=  

 

 

 55.75 68.22 61.83 65.47 66.18 المتوسط

 52.00 70.00 64.00 67.00 66.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
19.05 16.66 18.35 16.70 18.77 

 1.60 1.42 1.56 1.423 1.62784 الخطأ المعياري

 0.116 -0.650 -0.614 -0.650 -0.740 اإللتواء

 -0.460 -0.113 -0.277 -0.332 -0.075 التفلطح

 10.00 21.00 12.00 21.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 88.00 90.00 أعلى درجة

جميع 

 الصفوف

ط المتوس  82.66 82.11 11.28 82.21 12.21 

 51.00 65.00 57.00 68.00 65.00 الوسيط
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، توضح GATES  لمقاييس غيتس  Statistical Indicesبأن المؤشرات اإلحصائية  1يتضح من جدول 

 Normalمدى قرب توزيع درجات الطلبة لكل صف على حده، ولجميع الصفوف من التوزيع الطبيعي 

Distribution  والذي يعد معياراً للحكم على تمثيل العينة للمجتمع، ليتم بعدها تعميم النتائج. وفي أحيان كثيرة يحتاج

 مستخدم المقاييس إلى المقارنة بين النتائج التي يتوصل إليها في بحثه ومؤشرات مجتمع التقنين.

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث الثاني ومناقشتها:

ما درجة القطع التي يتم منن خاللهنا تحديند الموهنوب والمتمينز علنى البحث الثاني الذي ينص على:  لإلجابة عن سؤال

 تم تقدير درجة القطع بطريقتين:؟ GATES غيتس مقاييس

عينة من  انتقاءالتي تتطلب  Borderline groups: تم استخدام طريقة المجموعات الحدية الطريقة األولى

ائهم عند الحد الفاصل بين التمكن وعدم التمكن، وبعد ذلك يتم إيجاد وسيط درجات هذه الطلبة الذين تقع درجات أد

(. لذا قامت الباحثة بترتيب درجات عينة البحث 2222المجموعة ليكون بمنزلة مستوى األداء المطلوب )عالم، 

وى الثالث على الدرجة الكلية ( من األعلى إلى األدنى واختيار عينة الطلبة الذين تقع درجات أدائهم في المست1861)

(، وفي الوقت نفسه مراعاة أن تكون درجات الطلبة على كل مقاس من المقاييس أعلى 212لمقاييس غيتس )أعلى من 

( طالب وطالبة. ثم قامت 268( وهي تمثل الدرجة فوق المتوسط. أظهرت النتائج عن حجم عينة بلغت )22من )

ه المجموعة ليشير إلى أداء الموهوب والمتميز على مقاييس غيتس، وقد بلغت الباحثة بإيجاد قيمة وسيط درجات هذ

(، لتمثل الحد الفاصل بين الموهوب وغير الموهوب. وقد بلغت عينة الطلبة الذين تم اختيارهم وفق 262درجة القطع )

 ( من العينة األساسية.%12 ≈  11.75( طالب وطالبة أي ما يمثل )%196هذا اإلجراء )

تم تحديد متوسط درجات عينة  ،(Gilliam & German, 2015)وفق دليل مقاييس غيتس  قة الثانية:الطري

عن انحراف معياري  هم، واختيار الطلبة الذين تزيد درجات(295.83)البحث على الدرجة الكلية، وبلغت قيمة المتوسط 

قل درجاتهم على المقاييس الفرعية ( وأال ت≈375  (374.76أي الطلبة الذين تزيد درجاتهم عن  (78.93)واحد 

( طالب وطالبة أي ما يمثل 219(. وقد بلغت عينة الطلبة الذين تم اختيارهم وفق هذا اإلجراء )22الخمسة عن )

 من العينة األساسية.  (13%)

1115ن=  18.11 21.23 19.60 20.10 21.90 اإلنحراف المعياري 

 0.44 0.51 0.47 0.48 0.53 الخطأ المعياري

 0.022 -0.530 -0.276 -0.680 -0.523 اإللتواء

 -0.336 -0.606 -0.616 -0.442 -0.740 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة
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 (375)السابقين اعتمدت الباحثة درجة القطع  اإلجراءينونظراً لتقارب درجة القطع التي تم الحصول عليها من 

نسب عينة الطلبة  6لتمثل الحد الفاصل بين أداء الموهوب وغير الموهوب على مقاييس غيتس. ويوضح الجدول 

 الموهوبين والمتميزين في كل صف من الصفوف.

 نسب عينة الطلبة الموهوبين والمتميزين في كل صف من الصفوف التعليمية: 6جدول 

 عدد الطلبة الكلي الصف

عدد الطلبة 

ن الموهوبي

 والمتميزين

نسبة الموهوبين 

والمتميزين إلى 

 العدد الكلي

نسبة الموهوبين 

في كل صف إلى 

العينة التي تم 

 تحديدها

 %7.76 %11.81 17 144 األول

 %13.24 %20.14 29 144 الثاني

 %6.85 %10.49 15 143 الثالث

 %11.42 %17.48 25 143 الرابع

 %10.05 %14.97 22 147 الخامس

 %8.22 %13.33 18 135 السادس

 %8.22 %12.95 18 139 السابع

 %6.39 %9.59 14 146 الثامن

 %7.76 %11.72 17 145 التاسع

 %6.39 %10.45 14 134 العاشر

 %10.50 %17.97 23 128 الحادي عشر

 %3.20 %5.11 7 137 الثاني عشر

المجموع الكلي 

 للصفوف
1685 219 13.00% 100% 

 

ن نسبة عدد الطلبة الموهوبين والمتميزين إلى العدد الكلي للصفوف من األول إلى ، أ6يتضح من جدول 

(، وبلغت أعلى نسبة للموهوبين والمتميزين في الصف الثاني، %22.12إلى  1.11الثاني عشر تراوحت ما بين )%

ألول إلى الثاني عشر ا الصفوف منوأقل نسبة في الصف الثاني عشر، وقد بلغت نسبة الموهوبين والمتميزين لجميع 

%(12.22.) 

 2قد اقترح المختصون في مجال الكشف والتعرف بأن تكون نسبة الطلبة المرشحين بما يتراوح ما بين %

، إال أن هذا التوجه يعتبر قاسياً في أولى مراحل الكشف وهي (Davis, et al., 2018)من مجتمع الطلبة  1و%

 قدير الخصائص السلوكية،مرحلة الترشيح التي تعتمد على مقاييس ت
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ولكون مرحلة الترشيح ، مما سيحرم الكثير من الطلبة الموهوبين والمتميزين من االلتحاق ببرامج الرعاية 

والتي تأتها بعدها مراحل أخرى في الفحص والتشخيص، فقد أشار العلماء الفرز المبدئي هي البوابة األولى في 

لطلبة الموهوبين والمتميزين بأنه من الجيد أن ترتفع نسبة الطلبة والمختصون في مجال الكشف والتعرف على ا

( أن تتراوح النسبة ما 2211المرشحين في هذه المرحلة لتشمل عدد أكبر من الطلبة، وفي هذا الصدد ذكر )جروان، 

ن ، أ(Borland, 2008)، وبورالند  (Gagne, 2003)من مجتمع الطلبة العام، واقترح جانييه  22و% 2بين %

من مجتمع الطلبة المستهدف في المرحلة األولى من مراحل  %22و %12تكون نسبة الترشيح أكبر وتقع ما بين 

الكشف والتعرف عن الطلبة الموهوبين والمتميزين وذلك لتفادي حرمان أي طالب موهوب من الدخول في برامج 

على مقاييس غيتس تقع ضمن المدى المثالي  النسبة التي حددتها درجة القطع في هذا البحث ما جعلالرعاية، وهذا 

 لنسب الترشيح المعترف بها في مجال الكشف والرعاية.

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث الثالث ومناقشتها:

ما درجة تباين أداء الطلبة على مقاييس غيتس لإلجابة عن سؤال البحث الثالث الذي ينص على: 

GATES  على غيتسوفقا لمحك اختيارهم )الموهوبينGATES  والموهوبين من مركز صباح األحمد للموهبة ،

تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه ؟ واإلبداع، والموهوبين المفروزين على محكات متعددة، والطلبة العاديين(

ANOVA –  باستخدام البرنامج اإلحصائي  -بعد التحقق من افتراضات استخدامهSPSS (Version, 20.00) .

 .GATESلدرجات الطلبة على مقاييس غيتس نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه  7جدول  وضحوي

الختبار داللة الفروق بين متوسطات أداء الطلبة في   ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  :1 جدول

 المختلفة على مقاييس غيتس الفرعية والدرجة الكلية المجموعات

مقاييس 

 غيتس
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات
df 

متوسط 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة

القدرة 

العقلية 

 العامة

 5085.010 3 15255.029 بين المجموعات

72.945 0.000 
داخل 

 المجموعات
47612.276 683 69.711 

  686 62867 المجموع

المهارات 

 األكاديمية

 2953.013 3 8859.039 بين المجموعات

53.456 0.000 
داخل 

 المجموعات
37730.411 683 55.242 

  686 46589 المجموع

 اإلبداع

 10220.517 3 30661.551 بين المجموعات

داخل  0.000 70.903

 المجموعات
98452.860 683 144.148 
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  686 129114 المجموع

 القيادة

 7978.470 3 23935.411 بين المجموعات

82.028 0.000 
خل دا

 المجموعات
66432.152 683 97.265 

  686 90368 المجموع

الموهبة 

 الفنية

 5434.613 3 16303.840 بين المجموعات

22.157 0.000 
داخل 

 المجموعات
167522.929 683 245.275 

  686 183827 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 149816.059 3 449448.178 بين المجموعات

366.503 0.000 
داخل 

 المجموعات
279191.301 683 408.772 

  686 728639 المجموع

بين الطلبة وفقاً لمحك اختيارهم  (p≤0.01)وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  2أظهرت نتائج جدول   

زين ، والموهوبين من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع، والموهوبين المفرو GATES )الموهوبين على غيتس

، والمهارات األكاديمية (F=72.945)على محكات متعددة، والطلبة العاديين( على مقاييس القدرة العقلية العامة 

(F=53.456) ، واإلبداع(F=70.903)والقيادة ، (F=82.028)والموهبة الفنية ، (F=22.157) والدرجة الكلية ،

 وهى قيم دالة إحصائياً. (F=366.503) على مقاييس غيتس

 6. ويوضح جدول Post Hocللمقارنات البعدية  Scheffeلتعرف على مصدر الفروق تم استخدام اختبار ول

 نتائج اختبار شيفية لفحص داللة الفروق بين المتوسطات.

 لفحص داللة الفروق في المتوسطات بين المجموعات على مقاييس غيتس  Scheffe اختبار شيفية :1جدول 

GATES كليةالفرعية والدرجة ال 

مقاييس 

 غيتس
 المجموعات

الفروق في 

 المتوسطات

مستوى 

 الدالله

القدرة 

العقلية 

 العامة

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 1.000 0.095 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.295 2.71 الموهوبين من المحكات

 0.000 **10.39 العاديينالموهوبين من مقاييس 
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GATES 

 0.329 2.62 الموهوبين من المحكات لموهوبين من المركزا

 0.000 **10.29 العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 **7.68 العاديين الموهوبين من المحكات

 

المهارات 

 األكاديمية

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.597 0.98 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.830 1.17 ن من المحكاتالموهوبي

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 **7.34 العاديين

 0.400 2.15 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 **8.32 العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 **6.17 العاديين الموهوبين من المحكات

 اإلبداع

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 1.000 0.01 هوبين من المركزالمو

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 2.022 2.64 الموهوبين من المحكات

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 **14.63 العاديين

 0.635 2.65 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 **14.64 العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 **11.99 العاديين كاتالموهوبين من المح

 

 القيادة

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.997 2.05 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.800 1.66 الموهوبين من المحكات

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 **12.99 العاديين

 0.857 1.46 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 **12.79 العاديين الموهوبين من المركز
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 0.000 **11.33 العاديين الموهوبين من المحكات

الموهبة 

 الفنية

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.99 2.61 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.542 3.87 الموهوبين من المحكات

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 9.91* عاديينال

 0.602 3.61 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 10.17* العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 13.77* العاديين الموهوبين من المحكات

الدرجة 

 الكلية

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.971 0.95 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.657 4.32 الموهوبين من المحكات

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 *55.27 العاديين

 0.496 5.27 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 *56.22 العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 *50.94 العاديين الموهوبين من المحكات

 2.21* دال إحصائياً عند مستوى دالله /  2.21ى دالله ** دال إحصائياً عند مستو

بين الطلبة العاديين والمجموعات   (p≤0.01)أنه توجد فروق داله إحصائياً عند مستوى  6يتضح من جدول 

الثالث للموهوبين كل على حده على مقاييس غيتس )القدرة العقلية العامة، المهارات األكاديمية، اإلبداع، القيادة، 

عدم وجود فروق دالة  النتائج إلىهبة الفنية( والدرجة الكلية وكانت الفروق لصالح الموهوبين. كما أشارت المو

إحصائياً بين المجموعات الثالث للموهوبين )الموهوبين على مقاييس غيتس، والموهوبين من مركز صباح األحمد 

 .لى مقاييس غيتسللموهبة واإلبداع، والموهوبين المفروزين على محكات متعددة( ع

إن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعات الثالث للموهوبين على مقاييس غيتس، ووجود فروق داله 

، يفسر أن مقاييس غيتس قادرة على تشخيص الطلبة ن في المجموعات الثالث والعاديينإحصائياً بين الموهوبي

الطرق والوسائل واألدوات سواء التي استخدمت في مركز الموهوبين والمتميزين والكشف عنهم بشكل يتماثل مع 

صباح األحمد للموهبة واإلبداع، والتي استخدمت مع الطلبة الموهوبين المفروزين، حيث يتضح أن األداء على مقاييس 

 غيتس،
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ال يختلف عن أداء الطلبة الموهوبين بمركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ضمن محكات المركز الخاصة  

م، وال تختلف عن أداء الطلبة الموهوبين المفروزين وفقاً للمحكات المتعددة )تحصيل أكاديمي واختبار ذكاء واختبار به

 التفكير اإلبداعي(.

ما أكده إن النتائج التي تم التوصل إليها تأكد قدرة مقاييس غيتس في الكشف عن الموهوبين والمتميزين، وهذا 

مجلس العالمي للموهوبين والمتميزين، أن مقاييس التقدير السلوكية تحتل مكانة متميزة المؤتمر العالمي الرابع عشر لل

في البدائل الثالثة المعاصرة المقررة )اختبارات الذكاء، اختبارات التحصيل، اختبارات اإلبداع(، وقد أكد المؤتمر أن 

مع اختبارات الذكاء بحيث يقلل الحاجة إلى استخدام مقاييس تقدير الخصائص السلوكية يتمتع بعالقات ترابطية كبيرة 

 (.2228استخدامها واالستعاضة عنها بمقاييس تقدير الخصائص في عملية الكشف عن الموهوبين )عطا هللا، 

وقد اتفقت نتائج البحث مع العديد من الدراسات التي استخدمت مقاييس غيتس والتي هدفت إلى الكشف عن 

 ;Lidz & Macrine, 2001)ز الدراسات في البيئات األجنبية دراسة الموهوبين والمتميزين، ومن أبر

Jarosewich, Pfeiffer & Morris, 2002; Worrell & Schaefer, 2004; Li, Pfeiffer, Petscher, 

Kumtepe & Mo, 2008; Pendarvis & Wood, 2009) ،(، وقد 2212، وبالبيئة العربية )كاظم وآخرون

فعالية مقاييس غيتس في الكشف عن الموهوبين والمتميزين. مما يدل على القدرة  توصلت تلك الدراسات إلى

 التشخصية لمقاييس غيتس في الكشف عن الموهوب والمتميز.

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث الرابع ومناقشته:

على مقاييس غيتس مادرجة تباين أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين لإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على 

GATES تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه ؟ وفقاً للمراحل التعليمية ،ANOVA -  بعد التحقق من افتراضات

 . SPSS (Version, 20.00)، باستخدام البرنامج اإلحصائي استخدامه

بين متوسطات أداء الطلبة في  الختبار داللة الفروق  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  :9جدول 

 الفرعية والدرجة الكلية  GATESالمراحل التعليمية على مقاييس غيتس

مقاييس 

 غيتس

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

df  متوسط

 المربعات

F  مستوى

 الداللة

القدرة 

العقلية 

 العامة

 885.810 2 1771.620 بين المجموعات
20.077 

 

0.000 

 
 44.120 216 9530.006 داخل المجموعات

  218 11302 المجموع

المهارات 

 األكاديمية

 22.417 2 44.834 بين المجموعات
0.435 

 

0.648 

 
 51.552 216 11135.193 داخل المجموعات

  218 11180 المجموع

 4.981 505.035 2 1010.071 بين المجموعات اإلبداع

 

0.008 

 101.387 216 21899.555 داخل المجموعات 
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  218 22910 المجموع

 301.928 2 603.857 بين المجموعات القيادة
4.481 

 

0.012 

 
 67.374 216 14552.865 داخل المجموعات

  218 15157 المجموع

الموهبة 

 الفنية

 262.021 2 524.042 بين المجموعات
1.083 

 

0.340 

 
 241.953 216 52261.794 داخل المجموعات

  218 52786 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 7287.177 2 14574.353 بين المجموعات

 415.354 216 89716.533 داخل المجموعات 0.000 17.544

  218 104291 المجموع

 

لمراحل بين متوسطات درجات طلبة ا (p≤0.05)أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

، ومقياس اإلبداع (F=20.077) دائية، المتوسطة، الثانوية( على مقياس القدرة العقلية العامة)االبتالتعليمية 

(F=4.981) ،ومقياس القيادة (F=4.481)  ، والدرجة الكلية على مقاييس غيتس(F=17.544) . بينما أشارت النتائج

)االبتدائية، المتوسطة، الثانوية( مية لمراحل التعليإلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة ا

على التوالي وهي قيم  (1.083) و ،F (0.435)، حيث بلغت قيمة المهارات األكاديمية، والموهبة الفنيةعلى مقياسي 

، Post Hocللمقارنات البعدية  Schefféوللتعرف على مصدر الفروق تم استخدام اختبار  غير دالة إحصائياً.

 يلي.لنتائج ما وأظهرت ا

بين المجموعات على غيتس الفرعية  لفحص داللة الفروق في المتوسطات  Scheffe اختبار شيفية  :11جدول 

 والدرجة الكلية

 المجموعات مقاييس غيتس
الفروق في 

 المتوسطات

مستوى 

 الدالله

القدرة العقلية 

 العامة

 0.000 **5.24 المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية

 0.000 **6.19 المرحلة الثانوية تدائيةالمرحلة اإلب

 0.743 0.95 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة

 اإلبداع

 0.917 0.67 المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية

 0.010 **5.26 المرحلة الثانوية المرحلة اإلبتدائية

 0.051 *4.59 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة

 

 القيادة

 0.908 0.58 المرحلة المتوسطة اإلبتدائية المرحلة

 0.015 *4.08 المرحلة الثانوية المرحلة اإلبتدائية
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 0.073 3.51 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة

 الدرجة الكلية

 0.023 *8.97 المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية

 0.000 **20.43 المرحلة الثانوية المرحلة اإلبتدائية

 0.011 **11.47 المرحلة الثانوية مرحلة المتوسطةال

 2.21* دال إحصائياً عند مستوى دالله /2.21** دال إحصائياً عند مستوى دالله 

بين متوسطات درجات الطلبة في  (p≤0.01)أنه توجد فروق داله إحصائياً عند مستوى  12يتضح من جدول 

س القدرة العقلية العامة لصالح المرحلة المتوسطة، وبين طلبة المرحلة المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة على مقيا

االبتدائية والمرحلة الثانوية لصالح المرحلة الثانوية، بينما ال توجد فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة 

بين  (p≤0.01)ند مستوى وجود فروق دالة إحصائياً ع النتائج إلىالمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. وأظهرت 

، وكذلك وجود في مقياس اإلبداعمتوسطات درجات طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة الثانوية لصالح المرحلة الثانوية 

بين متوسطات درجات طلبة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لصالح  (p≤0.05)فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

جد فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة. وال توالمرحلة الثانوية، 

بين متوسطات درجات طلبة المرحلة االبتدائية  (p≤0.05)وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

وجد فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجات بينما ال توالمرحلة الثانوية لصالح المرحلة الثانوية في مقياس القيادة، 

طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة، وبين متوسطات درجات طلبة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. 

بين  (p≤0.01)وبالنسبة للدرجة الكلية على مقاييس غيتس أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

درجات طلبة المرحلة الثانوية وكل من المرحلة االبتدائية والمتوسطة لصالح المرحلة الثانوية، وبين متوسطات 

  لصالح المرحلة المتوسطة. (p≤0.05)مستوى متوسطات درجات طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة عند 

أداء طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة  أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجاتو

 .والموهبة الفنيةالمتوسطة والمرحلة الثانوية على مقياسي المهارات األكاديمية 

وعلى الرغم من أن الفروق بين متوسطات بعض المراحل التعليمية على بعض المقاييس غير دال إحصائياً، 

الموهوبين وفقاً للمرحلة التعليمية ولصالح المرحلة التعليمية  تطور أداء الطلبةتظهر  في المتوسطات إال أن الفروق

األكبر، ويتضح كذلك أن التطور شمل جميع مقاييس غيتس على )القدرة العقلية العامة، والمهارات األكاديمية، اإلبداع، 

على الموهبة  الدالة القيادة، الموهبة الفنية( والدرجة الكلية، ويعزا ذلك إلى أن الموهبة نمائية وتتطور الخصائص

الجامعي الذي يشتمل على  ما قبلوالتميز بتطور العمر الزمني والذي يمثل في هذا البحث التقدم بمراحل التعليم 

سنة(، والمرحلة  11-11سنوات(، والمرحلة المتوسطة )تشمل  12 – 8المرحلة اإلبتدائية )تشمل المدى العمري 

ما على مقاييس غيتس وفقاً لمراحل التعليم  الموهوبين.  تطور أداء 1شكل  سنة(، يوضح 16-18الثانوية )تشتمل على 

 الجامعي. قبل
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المقياس 

الفرعي 

 األول

القدرة 

العقلية 

 العامة

 

المقياس 

الفرعي 

 الثاني

المهارات 

 األكاديمية

 

المقياس 

الفرعي 

 الثالث

 اإلبداع

79.66

84.89

85.85

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

لية العامةقالقدرة الع

82.78

83.1

83.92

82.2

82.4

82.6

82.8

83

83.2

83.4

83.6

83.8

84

84.2

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

المهارات األكاديمية

75.87

76.54

81.13

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

اإلبداع
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المقياس 

الفرعي 

 الرابع

 القيادة

 

 

المقياس 

الفرعي 

 الخامس

الموهبة 

 الفنية

 

الدرجة 

 الكلية على

مقاييس 

غيتس 

GATES 

82.71
83.28

86.79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

القيادة

65.49

67.66

69.25

63

64

65

66

67

68

69

70

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

الموهبة الفنية

386.51

395.48

406.94

375

380

385

390

395

400

405

410

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

GATESغيتس الدرجة الكلية على مقاييس 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ لعلمي | اإلصدار الثالث والعشرون اث والنشر االمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                     506  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 الجامعي ما قبلعلى مقاييس غيتس وفقاً لمراحل التعليم  الموهوبينتطور أداء  :1شكل 

 

 :الخامس ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال 

وهوبين والمتميزين على درجة اختالف أداء الطلبة الم ا: معلىلإلجابة عن سؤال البحث الخامس الذي ينص 

 Independent Samples) ( للعينات المستقلة tاختبار) تم استخداموفقاً للنوع االجتماعي؟  GATESمقاييس غيتس 

t_Test)  باستخدام البرنامج اإلحصائيSPSS (Version, 20.00) .  للكشف عن الفروق في متوسط أداء الطلبة

 .11تماعي كما هو موضح بالجدول الموهوبين والمتميزين وفقاً للنوع االج

للعينات المستقلة للفروق بين متوسطات أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين وفقاً للنوع  (t)نتائج اختبار  :11جدول 

 االجتماعي

 مقاييس

 غيتس

 الذكور

91ن=  

 اإلناث

123ن=  
tقيمة 

 الداللة

 المشاهدة
 المتوسط

 اإلنحراف

 المعياري
 المتوسط

 اإلنحراف

 ياريالمع

ية القدرة العقل

 العامة
83.21 6.768 82.27 7.52 0.958 0.339 

المهارات 

 األكاديمية
82.86 6.46 83.37 7.68 0.521 0.603 

 0.005 2.839** 10.24 75.60 9.88 79.51 اإلبداع

 0.908 0.116 8.45 83.90 8.23 83.7708 القيادة

الموهبة 

 الفنية
65.94 15.96 67.88 15.25 0.915 0.361 

الدرجة 

 الكلية
395.29 21.50 393.03 22.19 0.758 0.449 

 (21.2** دال عند مستوى )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث لصالح الذكور في مقياس اإلبداع حيث  11يتضح من الجدول 

تائج إلى عدم وجود فروق دالة (. بينما أشارت الن21.2وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى ) t (2.839)بلغت قيمة 

إحصائياً بين الذكور واإلناث على مقاييس )القدرة العقلية العامة، المهارات األكاديمية، القيادة، الموهبة الفنية( والدرجة 

 لمقياس القدرة العقلية العامة، t  (0.958)الكلية على مقاييس غيتس حيث بلغت قيم
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 (0.758)لمقياس الموهبة الفنية، و (0.915)لمقياس القيادة، و (0.116)، ولمقياس المهارات األكاديمية (0.521)و 

 للدرجة الكلية، وهي قيم غير دالة إحصائياً.

، على  (Gilliam & Jerman, 2015) ه دراسة جيليم وجيرمنواختلفت نتائج البحث مع ما توصلت إلي

صالح الموهوبين في مقياسي القدرة العقلية، ل(p≤0.01) من وجود فروق داله إحصائياً عند مستوى مقاييس غيتس 

لصالح الموهوبات في مقياسي القيادة،  (p≤0.01)، ووجود فروق داله إحصائيا عند مستوى والمهارات األكاديمية

والموهبة الفنية، ولم تكن هناك فروق داله إحصائياً في مقياس اإلبداع، وكذلك إختلفت نتائج البحث الحالي مع ما 

، Li, Pfeiffer, Petscher, Kumtepe & Mo (2008)دراسة لي، بيفير، وبيتشر، وكومبيتو ومو  توصلت إليه

والتي أشارت نتائجها إلى أن نتائج الموهوبات اإلناث كانت أفضل من نتائج الموهوبين الذكور على جميع مقاييس 

 غيتس.

بداع وفقاً للنوع اإلجتماعي لصالح إليه نتائج البحث الحالي من وجود فروق في مقياس اإل تما توصلأما في 

يرى الكثير من الباحثين والمختصين أن الفروق بين الذكور واإلناث في اإلبداع يرجع إلى عوامل ثقافية الذكور، ف

، وهذا ما يؤكد عليه عدد من  (Sternberg, & Lubart, 1995) وإجتماعية تختص بالبيئة التي يعيش فيها الفرد

ولهذا قد توجد فروق بين اع يتأثر بالسياق النفسي والوجداني واإلجتماعي والمعرفي حول الفرد، الباحثين في أن اإلبد

األفراد داخل الجماعة الواحدة، وليست فقط بين  الجماعات، فقد تشجع بيئة الذكور أكثر من اإلناث، أو العكس، بحسب 

تؤدي النظرة الفارقة للجنسين وتنشئتهم اإلجتماعية الدور المنوط بهذا الفرد في البيئة، والمجاالت المتاحة له، وقد 

 .)2211المختلفة إلى وجود هذه الفروق على بعد اإلبداع  )الكناني، 

في دراستهم    Kaufman &Bear( 2226إليه بير وكوفمان ) ما توصلوقد اتفقت نتائج البحث الحالي مع 

( دراسات فقط لتفوق 2على وجود ) 2221إلى عام  1922المسحية في مجال الفروق بين الجنسين في االبداع من عام 

 الذكور على اإلناث.

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث السادس ومناقشتها:

ما معايير الرتب المئينية المفسرة ألداء الطلبة على مقاييس  لإلجابة عن سؤال البحث السادس الذي ينص على: 

للدرجات الخام لمقاييس غيتس حسب الصفوف لمراحل التعليم ماقبل  تم حساب الرتب المئينية المقابلة ؟GATESغيتس 

 . SPSS (Version, 20.00)باستخدام البرنامج اإلحصائي الجامعي. 

التي يحصل عليها الطالب، وإتاحتها  raw scoresللمعايير بشكل عام أهمية كبيرة تتجلى في تفسير الدرجة الخام 

. وقد (Gronlund, 2006)عن ذلك فهي من الخصائص األساسية لعملية التقنين  الفرصة لمقارنة أدائه بزمالئه، فضالً 

للدرجات الخام لجميع أفراد عينة البحث   normsلتكون معايير  Percentile ranksتم اشتقاق الرتب المئينية 

بين الجداول في كما ت ،الجامعي لما قب(، والجداول التالية توضح الرتب المئينية لصفوف مراحل التعليم 1861)ن=

 .الملحق
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 توصيات البحث

من نتائج، وفي ضوء حدود البحث ومنهجه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات،  البحث الحاليفي ضوء ما توصل إليه 

 كالتالي:

إقامة برامج تدريبة للمعلمين بغرض تدريبهم على كيفية استخدام المقاييس، ومناقشة مفرداتها، وكيفية  .1

مختلفة المتضمنة في تلك المقاييس، وذلك الستخدامه في الكشف عن الموهبة والتميز مالحظة الخصائص ال

 داخل المدارس التعليمية.

للكشف والتعرف على الموهبة والتميز في جميع مراحل التعليم ماقبل  GATESاستخدام مقاييس غيتس  .2

 الجامعي، ومراكز رعاية الموهوبين في دولة الكويت.

تي تم تحديدها في البحث للكشف عن الموهوبين والمتميزين في صفوف مراحل التعليم اعتماد درجة القطع ال .2

 الجامعي. ما قبل

استخدام المقاييس الفرعية بصورة مستقلة في تحديد مهارات وقدرات الطلبة الموهوبين واعتماد درجة قطع  .2

 لهم. 22

ت وتحديد المستوى التعليمي، توثيق التقدم والتخطيط وصنع القرارافي  GATESاستخدام مقاييس غيتس  .1

 وتعقب النتائج كونها تتيح للبرنامج توثيق التقدم الذي يحرزه الطلبة في برامج رعاية الموهوبين.

من قبل المعلمين أو غيرهم ممن لديهم معرفة جيدة عن الطالب، أكثر من  GATESاستخدام مقاييس غيتس  .8

اييس معدة ومناسبة للتقويم السنوي للطالب ولها فائدة مرة عند الضرورة في تقويم أداء الطالب، فهذه المق

 خاصة وهي جمع البيانات للحكم على أثار ونتائج اإلثراء والتسريع وتعليم المجموعات الخاصة. 

 

 البحوث المقترحة

في ضوء فكرة البحث الحالي، ومن خالل النتائج التي تم التوصل لها، ظهرت بعض الموضوعات التي يمكن أن 

 داية ألبحاث جديدة، كما يلي:تكون ب

 تها بتباين أنماط التفكير.نداء الطلبة على مقاييس غيتس وتباإجراء بحث في تحديد بروفايالت أ .1

 .GATESأجراء بحث تتبعي طولي ألداء الطلبة على مقاييس غيتس  .2

 .Item Responses Theoryللمفردة  االستجابةتدريج وتقنين مقاييس غيتس في ضوء نظرية  .2
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 المراجع 

 قائمة المراجع

 والً: المراجع العربية:أ

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.القدرات العقلية(. 2211أبو حطب، فؤاد. )

(. محكات التعرف على الموهوبين والمتفوقين: دراسة مسحية للبحوث العربية في الفترة من 2222أبو هاشم، السيد. )

 .22-21، 32ديمية التربية الخاصة، مجلة أكا. 2222إلى  1992عام 

اشتقاق الخصائص السيكومترية لمقياس التعرف على الموهوبين من طلبة رياض األطفال (. 2212، نور. )الجار هللا

(GRS-P) رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخليج العربي، البحرين. في دولة الكويت( 

(. إعداد مقياس خصائص األطفال الموهوبين السعوديين وتقنينها من 2226وعبدالمجيد، أسامة. ) عبد هللاالجغيمان، 

، المجلة السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(، رسالة التربية وعلم النفس( سنوات. 8-2سن )

(21 ،)26-11. 

 يع.  . عمان: دار وائل للنشر والتوزسيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي(. 2222الخالدي، أديب. )

 ناشرون وموزعون. (. عمان: دار الفكر1)ط مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين(. 2212السرور، ناديا هايل. )

تكييف نموذج تعقب المواهب لجانبيه للكشف عن الموهوبين وتحليله ومقارنته بنموذج (. 2212الشمري، ذياب. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة  ولة الكويتاالستشارات الفائقة لدابروسكي في المرحلة المتوسطة بد

 الخليج العربي، البحرين.

لصالبة النفسية وعالقتها باالستجابات التكيفية للضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين ا(. 2211الطبيخ، بشائر. )

 لبحرين.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخليج العربي، ادولة الكويت في بالصف الحادي عشر 

 .الموهوبين والمتفوقون: خصائصهم واكتشافهم ورعايتهم (. 2212القريطي، عبد المطلب أمين )

 القاهرة: عالم الكتب. 

 (. عمان: دار المسيرة2)ط سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته(. 2211الكناني، ممدوح. )

دبي: جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء  (.2)طدليل مرجعي في الكشف عن الموهوبين (. 2211النبهان، موسى. )

 التعليمي المتميز.

 (. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.8)ط الموهبة والتفوق(. 2211. )نعبد الرحمجروان، فتحي 

مجلة مركز البحوث (. الخصائص السلوكية للطلبة المتميزين: دراسة عاملية. 1999حداد، عفاف والسرور، ناديا. )

 .22-22(، 11)1طر، ق-التربوية

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ لعلمي | اإلصدار الثالث والعشرون اث والنشر االمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                     510  

ISSN: 2706-6495 

 
. )ترجمة: داوود سليمان القرنة وعنتر دليل جامعة كيمبريدج للذكاء(. 2212ستيرنبيرج، روبرت وكوفمان، سكوت. )

 (.2211صلحي عبدالاله(. المملكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان. )الكتاب األصلي منشور 

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.نس للتفكير اإلبداعياختبار تورا(. 1922سليمان، عبدهللا وأبوحطب، فؤاد. )

. ورقة عمل منشورة في األساليب العلمية العامة في الكشف عن الموهوبين والمبدعين. )2212سويسي، فوزية. )

 (، جامعة بنها، مصر.828-822المؤتمر العلمي إكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع والمأمول. )

 ..mandumah.com htpp://searchاسترجعت من 

(. بناء مقياس للكشف عن أطفال الروضة الموهوبين و التحقق من فاعليته في عينة أردنية. 2212شنيكات، فريال. )

 .222-222(، 2)21مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 

 . القاهرة: المكتبة األكاديمية.والمتفوقيناالتجاهات الحديثة للموهوبين (. 2229عامر، طارق عبد الرؤوف. )

تقييم الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة (. 2212عبدهللا، مريم. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخليج العربي،  الموهوبين في المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت

 مملكة البحرين.

 . الكويت: وزارة التربية والتعليم.اختبار المصفوفات المتتابعة: كراسة التعليمات(. 2212. )عبدالرؤوف، فتحية

(. بناء وتقنين مقياس الخصائص السلوكية للتعرف على الطالب الموهوبين 2212عبود، يسرى، والمصمودي، سليم. )

 .69-22(، 1)9مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية، بجامعة الملك فيصل. 

(. الكشف عن الموهوبين بالسودان في ضوء دليل أساليب الكشف عن الموهوبين 2228هللا، صالح الدين فرح. )عطا 

المجلة العربية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو(: دالالت الصدق والثبات والمعايير المحلية. 

 .21-121(، 1)21، للتربية

المجلة (. فاعلية وكفاءة ترشيحات المعلمين في الكشف عن األطفال الموهوبين. 2226عطا هللا، صالح الدين فرح. )

 .119- 112(، 66)22التربوية، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، 

. القياس والتقويم التربوي والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة(. 2222عالم، صالح الدين. )

 .القاهرة: دار الفكر العربي

كاظم، علي مهدي والزبيدي، عبد القوي سالم والظفري، سعيد بن سليمان والسليماني، حميراء سليمان و إبراهيم، 

في  12-1(. تقنيين مقياس جيتس للكشف عن الطلبة الموهوبين في الصفوف من 2212محمود محمد. )

 .222-121(، 2)11مجلة العلوم التربوية سلطنة عمان. 

 2، ) مجلة العلوم اإلجتماعية رياض األطفال بدولة الكويت. جامعة الكويت،  في(. المتفوقون  1996نذر، فاطمة. ) 

 ،)129 – 112. 

 الكويت: وزارة التربية.المجموعة اإلحصائية للتعليم. (. 2212-2216وزارة التربية. )
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 الملحق

 
 الرتب المئينية المقابلة للدرجات الخام لمقاييس غيتس للصفوف من األول إلى الخامس

 

 

Percentile 

 

Scales 

General Intellectual 

Ability 

Academic Skills Creativity Leadership Artistic Talent 

G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 

5 20 27 19 15 18 18 24 28 14 17 27 24 24 20 19 18 23 17 18 16 23 31 30 20 30 

10 27 36 28 23 23 31 31 34 26 23 39 35 30 28 30 27 33 31 30 31 29 38 30 28 30 

15 34 42 33 29 31 42 41 40 34 33 46 40 34 33 34 37 37 38 37 40 40 42 34 31 40 

20 47 45 43 34 33 51 48 50 43 41 48 43 42 40 40 46 42 44 49 45 41 44 35 33 44 

25 51 48 50 42 36 53 52 55 47 46 50 48 46 44 42 50 46 49 50 50 44 48 37 36 45 

30 60 54 51 46 40 59 58 58 52 50 53 50 50 47 45 55 50 50 51 50 46 50 38 41 49 

35 63 58 56 47 43 66 62 60 59 53 56 50 55 50 49 61 58 52 57 57 46 50 40 48 50 

40 65 63 60 51 46 68 67 62 63 57 58 52 60 56 50 64 65 58 60 60 47 52 42 50 50 

45 68 66 64 55 51 70 72 65 68 61 60 56 60 60 55 66 69 61 60 61 47 54 46 59 56 

50 70 69 66 60 55 71 76 67 70 63 61 58 63 60 57 70 72 64 65 68 50 57 50 60 57 

55 71 72 70 64 58 76 79 69 72 66 63 60 66 64 59 73 75 69 70 72 50 60 50 61 60 

60 75 74 72 67 63 77 80 73 77 71 65 63 70 65 63 75 78 70 70 76 50 65 51 68 60 

65 77 77 75 70 67 80 81 76 81 74 68 68 73 68 65 77 80 75 75 80 53 67 60 70 67 

70 80 79 76 75 70 82 82 78 84 77 70 70 77 70 70 80 82 78 80 82 55 69 60 70 70 

75 83 81 78 79 70 84 83 82 86 80 70 74 80 70 74 83 86 80 80 86 57 70 66 72 78 

80 86 82 83 82 75 86 86 84 87 82 74 78 83 74 76 86 89 83 86 89 62 72 70 80 80 

85 88 85 85 83 78 87 88 85 88 84 77 80 86 79 79 88 90 87 89 90 65 74 79 80 80 

90 90 88 86 88 81 89 89 86 90 85 82 87 87 86 81 90 90 90 90 90 73 78 84 89 88 

95 90 90 88 90 90 90 90 88 90 90 86 90 90 90 86 90 90 90 90 90 79 82 87 90 90 

100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 88 90 90 90 90 90 82 90 90 90 90 
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 الرتب المئينية المقابلة للدرجات الخام لمقاييس غيتس للصفوف من السادس إلى التاسع
 

 

 

Percentile 

 

Scales 

General Intellectual 

Ability 
Academic Skills Creativity Leadership Artistic Talent 

G6 G7 G8 G9 G6 G7 G8 G9 G6 G7 G8 G9 G6 G7 G8 G9 G6 G7 G8 G9 

5 15 12 24 20. 27 29 25 27 25 22 12 17 18 18 19 24. 27 20 11 10 

10 25 23 33 22 36 33 31 33 30 30 19 22 32 26 27 31 32 30 20 19 

15 30 30 39 27 42 37 37. 41 34 36 26 25 37 32 32 38 34 32 27 26 

20 34 37 42 32 45 41 41 44 36 39 30 28 40 36 40 41 39 40 29 35 

25 41 40 51 35 48 47 49 49 37 44 33 36 46 40 43 44 40 43 32 40 

30 44 44 53 38 53 51 53 54 39 46 35 41 49 43 46 48 41 45 35 41 

35 51 49 56 45 57 54 57 57 41 49 40 44 53 49 45 51 44 46 38 42 

40 54 56 62 47 60 59 61 60 45 50 44 49 58 53 54 54 45 49 40 45 

45 57 58 65 53 65 61 64 63 49 52 50 52 60 54 55 57 47 50 41 48 

50 61 63 68 59 71 63 67 66 51 55 50 54 63 57 57 62 48 50 44 50 

55 64 66 69 61 75 66 69 70 55 58 53 56 66 60 58 67 50 52 47 50 

60 72 70 72 66 77 68 71 73 57 60 57 58 69 63 60 69 52 53 50 52 

65 75 72 75 71 79 72 74 76 60 62 60 60 70 69 64 73 54 54 50 53 

70 78 76 76 75 81 75 76 77 63 64 65 62 75 70 67 75 57 55 56 54 

75 83 77 79 77 83 79 78 79 66 66 69 64 78 74 71 79 62 57 60 57 

80 87 83 84 80 84 82 80 83 70 68 74 65 82 80 75 80 65 59. 64 59 

85 88 86 87 83 87 86 82 85 73 75 78 67 85 81 78 82 68 62 71 61 

90 90 90 89 86 88 88 84 87 74 80 81 70 87 86 81 85 71 70 78 70 

95 90 90 90 90 89 89 87 89 79 85 84 78 90 90 89 90 78 76 85 80 

100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 87 84 90 90 90 90 90 83 90 90 

 
 

 عشر الثاني إلى العاشر من للصفوف غيتس لمقاييس الخام للدرجات المقابلة المئينية الرتب
 

 

Percentile 

 

Scales 

General Intellectual Ability Academic Skills Creativity Leadership Artistic Talent 

G10 G11 G12 G10 G11 G12 G10 G11 G12 G10 G11 G12 G10 G11 G12 

5 20 34 26 25 36 32 10 20 27 23 21 36 28 34 26 

10 29 44 37 33 44 43 20 27 34 30 36 46 41 40 34 

15 31 48 47 43 47 46 24 30 43 34 45 50 43 43 38 

20 37 51 51 46 52 51 27 36 47 44 50 56 46 45 41 

25 44 53 55 48 55 55 33 40 50 49 50 59 47 48 42 

30 47 59 59 52 59 57 38 45 53 54 52 60 49 50 44 

35 51 60 62 56 61 59 40 49 56 58 58 62 50 50 47 

40 56 63 64 60 64 63 43 50 58 61 60 64 51 52 50 

45 60 65 64 65 66 64 47 52 61 64 70 67 52 54 50 

50 68 68 66 69 68 67 49 54 64 65 72 70 54. 58 52 

55 70 70 71 71 69 70 50 55 66 67 76 74 55 60 55 

60 74 72 74 73 72 75 53 59 70 69 79 76 56 62 60 

65 76 74 77 76 75 77 55 60 73 73 80 78 59 69 62 

70 77 76 81 78 78 78 60 61 75 76 80 79 62 72 65 

75 81 79 84 80 81 80 61 64 78 78 83 82 65. 79 70 

80 84 80 85 83 82 81 67 70 79 80 85 85 69 81 73 

85 85 80 87 85 83 83 72 70 81 83 88 87 71 82 79 

90 86 82 88 86 86 84 80 70 83 88 90 90 74 83 85 

95 87 90 90 88 88 87 83 80 86 90 90 90 79 84 90 

100 90 90 90 90 90 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 
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  السعوديـة فـي الصحـي التـأمين

(Health Insurance in Saudi Arabia) 

  أسماء مدانيإعداد الباحثة/ 

 نظام ل.م.د، كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة، تونس طالبة سنة ثالثة دكتوراه

madani03@gmail.comasma:  Email 

 2130557676507+رقم الهاتف: 

 

 ملخص:

التأمين الصحي أصبح حديث الساعة نظرا ألهميته البالغة من ناحية المجتمع والدولة ففي مجال التنمية االقتصادية يعتبر  

جتماعية فهو يلبي ومن ناحية التنمية اال االقتصاد،يساهم في تطوير  فهو .استثمار ناجح للدولة من خالل خلق منافسة

وبرزت بذلك السعودية وكان  عليها،حاجات األفراد بما يتعلق بصحتهم من خالل تحسين المرافق والخدمات لزيادة الطلب 

لها دور مهم ونتائج محققة في هذا المجال وشهدت المملكة تطورا في مجال التأمين الصحي من خالل أرقام مسجلة 

الهدف من خاللها تحسين ونوعية في هذا المجال على غرار بلدان عربية أخرى ومبادرات وجهود جعلها تسجل قفزة 

وذلك تماشيا مع التطور العالمي  .األنجع باألفراد وتطوير المجال اقتصاديا واجتماعيا والخدمات الصحية والتكفلالرعاية 

في مثله مثل أي تخصص  ثمارلتحقيق درجة رضا جيدة للمواطنين والدخول بالتأمين الصحي كمجال من مجاالت االست

من جهة ومكاسب مالية تعود بالنفع العام للشركات  رضا للمواطنينليحقق بذلك مكسب  ،التأمين أو مجاالت أخرى مجال

 عامة. االقتصاد بصفةيساهم ذلك في تطور  من جهة أخرى المعنية والمملكة

، 0202الضمان االجتماعي، رؤية  الصحي، مجلسأمين التأمين الصحي، الرعاية الصحية، أقساط الت :المفتاحيةالكلمات 

 التأمين الصحي التعاوني، الوثيقة الموحدة، جائحة كورونا.
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(Health Insurance in Saudi Arabia) 

Abstract :  

Health insurance has become the talk of the day due to its great importance on the side of 

society and the state. In the field of economic development it is considered a successful 

investment for the state by creating competition that contributes to the development of the 

economy in all standards and in terms of social development it meets the needs of individuals 

in relation to their health by improving facilities and services to increase The demand for it, 

and thus Saudi Arabia emerged and had an important role and achieved results in this field, 

and the Kingdom witnessed a development in the field of health insurance through registered 

numbers, initiatives and efforts to make it record a qualitative leap in this field, similar to 

other Arab countries, with the aim of improving health care and services and the most 

effective care. With individuals and developing the field economically and socially. This is 

in line with the global development to achieve a good degree of satisfaction for citizens and 

to enter health insurance as a field of investment, like any specialization in the field of 

insurance or other fields, in order to achieve a satisfaction gain for citizens on the one hand 

and financial gains that benefit the general benefit of the companies concerned and the 

Kingdom on the other hand, this contributes to the development of the economy in general. 

Keywords: Health  insurance, health care, health insurance premiums, social security 

council, vision 2030, cooperative health insurance, standard document, corona pandemic.  
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 مقدمة:ال 

ه المخاطر بذلك جاء ذاإلنسان هو بحاجة إلى تأمين ضد هه المخاطر صحية فذيئة بالمخاطر خاصة ما إذا كانت هالحياة مل 

جعل  والعالج ماليشمل تكاليف الفحص والتشخيص  .التأمين الصحي إليصال الرعاية الصحية إلى األفراد والمجموعات

المواطنين من خالل تقديم الخدمات الصحية    راغبات وكذا اختالفوالضرورة والحاجة إليه  له دور في التنمية االجتماعية

 الصحية مجالبذلك الرعاية  بالغة أصبحت أهمية أنه ذووكون  المجال.ساهم في تطور هذا  كل هذاوالتطور التكنولوجي 

ن الدول العربية التي سجلت قفزة نوعية في هذا والسعودية من بي .أيضا في التنمية االقتصادية يساهم هذما   لالستثمار 

بذلك  الخدمة. فتح الصحي ومقدميشركات التأمين  خالل تعدد الصحية منفي تقديم الخدمة  عنه تطوير المجال ما نتج

خالل ما  للمملكة منلشركات وتحسين تقديم الخدمة الصحية ليكون الهدف األسمى  أرباح وإيرادات للمنافسة لتحقيقمجال 

 مقبولة.هو تقديم الخدمة الصحية بأحسن وجه وبتكاليف  .الجهات المخصصة لذلك وتوجيهات منتقدمه من لوائح ورقابة 

 مشكلة البحث:

 الصحي في السعودية؟ وصل التأمينإلى أي مدى 

 أسئلة البحث:

 كيف تطور التأمين الصحي بالسعودية؟-1

 مين الصحي بالسعودية؟ما أهمية التأ-0

 التأمين الصحي بالسعودية؟ سوق حجمهو  ما-0

 أهمية البحث:

نظرا ألهمية الصحة لكافة األفراد في العالم من خالل ما يتعرضون إليها من انتكاسات صحية وحاجتهم إلى التعويض من 

عربية دائمة االستمرار في التطوير في هذا المجال ولكون المملكة ال لذلك. فالدولوإلزالة مخاوفهم  ،خالل التأمين الصحي

الرعاية  المواطنين بتقديمالسعودية سايرت هذا التطور وباعتبارها دولة عربية تسعى دائما جاهدة إلى تحقيق راغبات 

فهي بذلك كانت سباقة في هذا المجال والذي أصبح محور اهتمام لكافة األفراد في الدول  .الصحية الجيدة لمواطنيها

 .خاصةالعربية.

 أهداف البحث:

 ر التأمين الصحي في السعوديةمعرفة تطو -

 إظهار أرقام محققة في مجال التأمين الصحي في السعودية -
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فرص لشركات في االستثمار  ومساهمتها بخلقمجال التأمين الصحي  د المملكة ودورها في رقابة وتسيرتوضيح جهو - 

 في مجال الرعاية الصحية على أكمل وجه.

  الصحي بالسعوديةوالتأمين معرفة إلى أين وصلت الرعاية الصحية  -

 البحث: تقسيمات

 أوال: مفهوم التأمين الصحي

 التأمين الصحي بسعودية ثانيا:

 تطور التأمين الصحي بالسعودية ثالثا:

 بعض شركات الرائدة في مجال التأمين الصحي بسعودية رابعا:

 أهمية تطور التأمين الصحي بالسعودية خامسا:

جائحة كورونا بالسعوديةحي في ظل التأمين الص سادسا:  

 مين الصحيمفهوم التأ :أوال

:يعتبر التأمين الصحي أحد أنواع التأمين ضد  مخاطر الظروف الصحية وهو عبارة عن اتفاق بين  مين الصحيالتأ-1

فع هذا شركة التأمين النفقات المترتبة عن الخدمات والرعاية المقدمة للمستفيد مقابل أن يد أي األولطرفين يتحمل الطرف 

دفعة واحدة أو عن طريق أقساط وتشمل التكاليف فحصه وتشخيصه وعالجه ويقوم على مبدأ التكافل  إمامبلغ  األخير

مية الدول على توفير الخدمة الطبية الجيدة عند احتياج المريض من خالل تبني جتماعي كما حثت منظمة الصحة العالاال

عن  ريضتساهم في مستوى رضا الم وإداريةفتحدد بذلك مميزات مالية  نظام صحي شامل وجيد ضمن كلفة مالية معقولة

 1هته الخدمة.

كما يساهم التأمين الصحي في دعم االقتصاد الوطني من خالل زيادة فرص االستثمار في القطاع الصحي وتشجيع *

شري وتزيد بذلك معدل النمو رأس المال الب إنتاجيةيزيد  المستثمرين على توظيف أموالهم في المشاريع الصحية وهذا ما

 2يساهم في التنمية االجتماعية من خالل تلقي الخدمات الالزمة ذات كلفة عالية بمبالغ معقولة . هاالقتصادي كما أن

وثيقة لتأمين  العربي فأولأما في العالم  1880ظهرت أول وثيقة تأمين صحي بألمانيا عام  الصحي:ظهور التأمين -1

سنة ميالد خدمة التأمين الصحي في اليمن  وهي 0229أما سنة  .باإلسكندريةفي مصر  1591ام العالج الطبي ظهرت ع

 جهات.صدرت عقود تأمين صحي لعدة  0221وفي سنة  ،خالل شركة متخصصة لتأمين الصحيمن 

                                                           
  .28،ص00العدد مجلة الحكمة، تطبيقية،التأمين الصحي دراسة شرعية و (0221). جبمحمد  ،األلفي  1

المتزايدة للتأمين الصحي الشامل في ظل التحوالت االقتصادية المعاصرة بالتطبيق على  ( األهمية20/0202)أمين. أبو حمد  ،رجب 2 

 .002،العدد الثالث،ص01والتجارية، المجلدالبحوث المالية  ، مجلةالسعوديةالمملكة العربية 
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 الصحي:*أنواع التأمين  

 التأمين التي تقوم به شركات تأمين خاصة التأمين الصحي الخاص: وهو-

 تأمين تقوم به الحكومة اجتماعي: وهوي تأمين صح-

لالستفادة  بذلك تكون وثيقة التأمين وثيقة دوليةوهو تأمين يجمع الطرفين الحكومة والخواص  المختلط:التأمين الصحي -

 من الخدمات الصحية.

 الصحي بسعودية: ثانيا: التأمين

الحكومية دور من خالل قيامها بمهمة الرعاية  ذلك لمستشفياتفي  بداية كان :قطاع التأمين الصحي في السعودية-1

 الصحية، بذلككبير في تقديم الخدمة  ضغط هنتج عن المواطن لماتواجه  إشكالياتالصحية مجانا الكن هذا مع الوقت خلق 

يأخذ وقت حتى من أجل مقابلة الطبيب المختص كما أن أوقات الدوام اغلبها صباحية متزامنة مع عمل المواطن ويقضي 

 .صة المستشفيات الحكوميةخدفعها لخص كامل مايأخذ المواطن عطلة يوم  ا أنهذ

الذي يعتبر اتفاق بين الدولة ،من بين المشاريع المهمة وهو مشروع بلسم تبنت بعدها السعودية مشروع  مشروع بلسم:-1

وقطاع الخاص بإعداد  والخواص على تشكيل وعاء تأميني واحد بمعنى صندوق تأميني واحد من خالل اشتراك الدولة

بطاقة تأمين واحدة بحيث هذا االشتراك يزيد من الكفاءة المالية لصندوق وخلق بذلك تنافسية بين مقدمي الخدمات من 

أي مرفق على حسب نوعية الخدمة  اختيار.ويكون للمؤمن الحق في مرافق ومستشفيات من أجل تقديم خدمات أحسن 

فبصورة تنافسية يسعى هذا األخير من  وربحية مرفق عن آخر المؤمنين تزيد من إيراداتفهذه التنافسية في جلب ’ المقدمة 

تحسين خدماته وكل مرفق مثال مستشفى  يحقق أرباحا  عندما يكون وجهة  ألكبر نسبة من المؤمنين بصفة ال إرادية 

على أحسن وجه غير أن هذا المشروع  الخدمة الصحية هذا لتقديم ما يدفع .يساهم هذا  بزيادة رواتب األطباء والموظفين

 .توقف أو مازال قيد الدراسة لذا كان هذا المجال دائما في تطور للوصول إلى األهداف المرجوة

بلغ حجم سوق التأمين في  حيث سجله وفق المؤشرات المالية وهذا ماالمملكة له أهمية بالغة  عامة فيالتأمين بصفة  *

 0211:3الى1002منالمملكة العربية السعودية 

 

                                                           
 .08صالسعودية،، ''الضمان الصحي التعاوني مجلس''(0211) السنوي،التقرير 3 
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 التأمين الصحي بالسعودية: ثالثا: تطور

مجلس الضمان االجتماعي  إنشاءقطاع التأمين الصحي بشكل منتظم وساهم  طوربسعودية: تتطور التأمين الصحي -1

 س بينتشريعية وتنظيمية ورقابة وخلق بذلك تناف قراراتوظهرت بذلك عدة  0222تنظيم سوق التأمين السعودي بدء سنة 

 مستوى الخدمةيجابي في رفع أثر إ االجتماعيكان لمجلس الضمان  الصحي. بذلكأمين شركات التأمين في مجال الت

 .ة وزيادة حجم السوقللعمالء وزيادة الرقاب

نجاز موفق لتعميم شبكة التأمين إ هو اإللزاميالتأمين  المملكة، وكانالتأمين حتى على من يزورون  إلزاميةمن خالل  *

 جانفيالعاملين في القطاع الخاص اعتبارا من  السعوديينالتأمين على  إلزامية والمقيمين. وكذاعلى كل المواطنين  الصحي

القطاع الخاص ويزداد بذلك لجميع شركات العاملة في  اإللزاميعلى التأمين الصحي  المجلس يركزبحيث أن  ،0215

ستثماره في مجال زيادة مشاركة القطاع الخاص وإ إلىما يهدف خدمات الرعاية الصحية وهذا  الطلب علىيجابي وبشكل إ

 .4 الرعاية الصحية

 

 

                                                           
ادية الجريدة  العربية االقتص ،''تطورات ايجابية لتأمين الصحي بفضل التغطية الكاملة''(12/22/0215)أمين. ساعاتي،  4 

 .21صوالدولية،
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 5أقساط التأمين الصحي(:)المملكة نمو سوق التأمين الصحي في -1 

 السنة 0211 0210 0210 0212 0219

 نسبة النمو %11.12 %16.27 %14.26 %21.86 %20.61

 

 

                                                           
 5التقرير السنوي، )0219(:'' مؤسسة النقد عن سوق التأمين الصحي'' ،دراسات وأبحاث مجلس الضمان الصحي،ص05
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 6:النتائج التالية (0211-0210ط من )النشا المملكة بحسبحقق سوق التأمين في * 

 :إلى وراجع هذامين العام والحماية واالدخار الصحي الحصة األكبر مقارنة بالتأ مينالتأ بذلك يستحوذ*

 عدد السكان باإلضافة إلى تزايد في أعداد الحجاج والمعتمرين.تزايد  - 

 نة.تزايد معدالت اإلصابة باألمراض الغير المعدية واألمراض المزم-

 والمسنين.االهتمام باألمراض المزمنة التي تصيب العاملين -

 توفير الرعاية الصحية لألفراد والمجموعات.-

 تأمين تكاليف الرعاية الصحية لألفراد والمجموعات.-

تخلق بذلك مصادر مالية ثابتة ومستمرة ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة والحث على المزيد من *

مقاييس شاملة بما يلبي احتياجات  استخدامنحو  االتجاهويكون لتنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية فيتوسع المجال ا

 7  لهم.ورغبات المؤمن 

في معرفة فوائد التأمين للعاملين الغير سعوديين في المملكة العربية السعودية  حيث  ذلك ساعدي و توضح الصورة هكذا   

تأمين حة لتأمين الصحي وتبقى معرفتهم بيعرفون التكلفة الصحي السعوديينالعاملين في القطاع الخاص من غير  األقليةأن 

لوائح التي تلزم القطاع الخاص بالتأمين الصحي على العاملين من غير  وأصدرتالصحي محدودة ، وشرعت بذلك أنظمة 

ويؤمن جميع العاملين في القطاع العام والخاص سعوديين وبهذا يكتمل القطاع الصحي في السعودية حلقاته  السعوديين

 8.الموحد اإللزاميعلى التغطية فيما يتعلق باعتماد التأمين الصحي  اإلشرافوبذلك المملكة تعمل على زيادة  ومقيمين

عاوني برنامج الضمان الصحي على االرتقاء بخدمات القطاع الصحي بشكل عام وكان بذلك التأمين الصحي التويقوم   

 للمواطنين.دور في توفير التغطية الشاملة 

 من مهام مجلس الضمان االجتماعي األساسية:-3

 وأسرهم. سعوديينتوفير الرعاية الصحية لجميع المشمولين بالنظام وال سيما بالقطاع الخاص من سعوديين وغير -

 التأمينلبات بين مقدمي الخدمة وشركات احل الخالفات الخاصة بتسوية مبالغ المط-

 العالج.لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمة بتحمل تكاليف  الالزمةوضع معايير الخدمة الطبية -

                                                           
 .05ص،السعودية،''نيمجلس الضمان الصحي التعاو''(0211) التقرير السنوي،6 

 .10،ص18للعلوم الصيدالنية،العدد ءكربال '، مجلة'المميزات الرئيسية لنظم التأمين الصحي '('0202) وآخرون. ،حيدر خليل إبراهيم 7 

سعودي مجلة ''.معرفة مزايا التأمين الصحي بين الذكور المغتربين في المملكة العربية السعودية''.(0211)الوهاب. عبد  ،الخميسي 8 

 .21،ص20رقم 08محمد، المجلد 
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مراجعة أقساط التأمين والتصريح بالموافقة لشركات التأمين على القسط إذا اختلفت قيمة القسط عما تقدمت به الشركة في - 

 خطة العمل

 النظام.التأمينية وإحالتها إلى لجنة مخالفات  أطراف العالقةشأ بين ي تندراسة الشكاوى الت-

 اإلشراف والرقابة والمتابعة كافة أطراف العالقة التأمينية الصحية-

 تقييم اآلثار المترتبة على تطبيق النظام -

 النظام.فئات المندرجة تحت تقديم مستوى تأمين صحي متميز لكافة ال إلىللوصول  واألدواتالتطوير المستمر في وسائل -

مشترك وعدد شركات 12.250.590لمشتركين في وثائق التأمين الصحيعدد ا 0202سجل مجلس الضمان الصحي سنة *

شركات،وعدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية 0شركة،وعدد شركات إدارة المطالبات المؤهلة  ب 09التأمين المؤهلة 

ه بنهاية مليون مؤمن ل 10.291 إلىمشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني رتفع عدد الوقد إ 9.952 المعتمدين ب 

وفي نفس السنة .دخلوا مظلة التأمين الصحي التعاوني  قد عدد السكان في المملكة إجماليمن  % 01أي بنسبة  0211

تأمين الصحي المكتتب بها أقساط ال إجماليحيث أنه بلغ  مليون لاير ،15.209بلغت أقساط التأمين الصحي المكتتبة مبلغ 

 9 على النحو التالي : 0211 إلى 0210بين  خالل السنوات السابقة ما

 السنوات 0210 0212 0219 0210 0211

مين أقساط التأ إجمالي 10.859 19.101 18.501 18.002 15.209

 مليون لاير( )الصحي 

 0211-0210خالل فترة  % 10.0سنوي توسع بذلك قطاع التأمين الصحي بمعدل *

 10:(0211-0210) منالخدمة المعتمدين  مقدميبلغ عدد  كذلكو

 السنوات 0210 0212 0219 0210 0211

 مقدم خدمة 0.150 0.211 0.905 2.055 2.098

 11: (0211-0210) من عتمدةفي المرافق الم األطباءبلغ عدد  * 

 السنوات 0210 0212 0219 0210 0211

 عدد األطباء 01.012 00.150 05.005 22.020 90.009

  

                                                           
 .00،ص''،السعوديةمجلس الضمان الصحي التعاوني(.'' تقرير 0211لتقرير السنوي .)ا9 

 .08ص،السعودية''مجلس الضمان الصحي التعاوني،(.''تقرير0211)التقرير السنوي10 

 .20ص''،السعودية،مجلس الضمان الصحي التعاوني(''تقرير0211التقرير السنوي.)11 
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، التعاونية %22.02العربية  الصحي: بوبا من الحصة السوقية لتأمين % 82ت ثالث شركات على  ستحوذإقد  

أقساط التأمين المكتتبة من إجمالي % 90مين الصحي المكتتب بها ومثلت أقساط التأ ، %5.20،ميدغلف ب%02.11ب

 في السوق.

 مين الصحي بسعودية:جال التأشركات الرائدة في م رابعا: بعض

عام خبرة على مستوى العالم وهي شركة رائدة في التأمين الصحي في المملكة العربية  12شركة لها  هي العربية:بوبا -1

-29-11بتاريخ  إدراجهاوتم  وتعتبر كأول شركة تأمين صحي متخصصة في المملكة .1551السعودية منذ عام 

الصادرة من  بهذا الشأنللقواعد المتعلقة  التعاوني، وتعمل وفقلتأمين الصحي وتتخصص الشركة في مجال ا.0228

فهي تقدم خدمات عالية الجودة وتقدم أفضل مرافق للرعاية الصحية   السعودية.مختلف الجهات الرقابية في المملكة العربية 

والمؤسسات  الحكومية،المؤسسات بتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات الشركات في المملكة العربية السعودية و

 موظفيها.الصغيرة والمتوسطة ولجميع 

ألول مرة أقساط مكتتبة حيث سجلت  . %01.9األقساط المكتتبة بنسبة  زادت 0215خالل سنة من بين مؤشراتها أنه *

 . وقد% 01.0ب عمليات االستثمارت نمو في المحفظة االستثمارية حيث ارتفع سعودي، وحققتمليار لاير  12تزيد عن 

 12على النحو التالي:0215-0219أقساط المكتتبة من سنة  إجماليتطور 

 السنوات 0219 0210 0211 0218 0215

المكتتبة إجمالي األقساط  1.008 1.505 1.100 8.901 12.211

 مليون لاير()

 

تجارية في ت عالمة واعتبر 0215ستمرت الشركة بتعزيز مركزها في السوق فتبنت ثالث محاور أساسية سنة وإ*

 في:ه المحاور ذالتأمين الصحي تتلخص ه

 برنامج بإنشاء    يجابي فقامتتأثر بشكل إوالتي  ألعضائهابذلك تقديم خدمات فريدة  الصحية: تلتزمخدمات الرعاية -

ألدوية يقدم بذلك البرنامج إعادة صرف المساعدة جميع العمالء وأسرهم بالحصول على رعاية صحية متميزة  *طبتم*

ى الذين يعانون من أمراض مزمنة لألمراض المزمنة وخدمات المختبرات المنزلية وتوصيل األدوية لمنازل المرض

وخدمة التطعيم المنزلي لألطفال، كما توفر أطباء لتسهيل اإلجابة الفورية عن األسئلة واالحتياطات الطبية المتعلقة بهم 

 .وبأسرهم

                                                           
 .20ص،السعودية،''بوبا العربية( ''تقرير0215)السنوي.التقرير 12 
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با العربية في أفضل المستشفيات بو * بوضع مندوبيبذلك برنامج *راحتكم أنشئ شفيات: فقدالمستالتجربة االستثنائية في - 

 ستقبال أعضائها لكي يشعروا باألمان والرعاية من خالل مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم وجعل زيارتهم أسرع فيخفضإل

 .%92 نسبةبذلك أوقات االنتظار ب

وبروتوكوالت الطبية العالمية من جميع أنحاء العالم  أفضل ممارساتلى الخبرة والشبكة العالمية: وذلك بالحصول ع-

ه األخيرة قادرة ذحتياجات العمالء لكي تكون هإ المحلية ومعرفةجمع بين الخبرة وتطبيقها بالمملكة العربية السعودية وال

  أفضل منتجات وخدمات رعاية صحية ألعضائهاعلى تقديم 

وهي أول شركة وطنية مرخصة في المملكة 1580تأسست عام  مساهمة سعوديةشركة هي  شركة التعاونية للتأمين:-1

التعاوني المجاز شرعا، كما توفر التعاونية لعمالئها ما يزيد عن  لمبدأ التأمين. وفقاكافة أنواع  السعودية لممارسةالعربية 

 والطيران، المتنوعة والبحري، والحوادث اتالحريق والممتلك السيارات، نوع من أنواع التأمين منها: التأمين الطبي، 02

 أخرى.ل وتأمين المسؤولية وأنواع التكاف

 ومن خالل خبراتها استطاعت الشركة تعزيز مزايا تنافسية من خالل جودة خدماتها ونذكر من مزاياها التنافسية: *

 سوق التأمين السعودي إجماليمن  %00حصة سوقية مميزة تزيد عن لها -

 فرع في مختلف المناطق 122بيعات بأكثر من أكبر شركة م-

 أكبر شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة داخل المملكة وخارجها.-

 لبات االخدمة الصحية يتيح أسرع توقيت زمني إلصدار الموافقات وتسوية المط فوري بمقدميرابط الكتروني لها -

بالمئة على منتجات 02 إلىثراء*الذي يتيح خصومات حصرية تصل أول برنامج للوالء في قطاع التأمين*برنامج إ-

 .في مختلف القطاعات التجارية وخدمات الشركاء

مليار لاير مجوع 1.21المكتتبة،مليار لاير إجمالي األقساط  8.01كاألتي:  0215قد حققت مؤشرات مالية لعام 

أموال  و استثماراتصافي أرباح  121.10 ئق،حملة الوثا استثماراتمليون لاير صافي أرباح 192.20،اإليرادات

 13مليون لاير صافي الربح 220.10المساهمين و

 شمل برامج منها:في مجال التأمين الصحي ت*

ويغطي معظم الخدمات العالجية برنامج عائلتي لتأمين الطبي ويوفر هذا األخير الرعاية الصحية للعائلة بجميع أفرادها -

منها مصاريف الكشف والتشخيص والعالج واألدوية والتطعيمات باإلضافة إلى األمراض الموجودة قبل التأمين والحمل 

 .في المملكةوالوالدة لدى أكبر شبكة من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة 

                                                           
 .00ص'' ،السعودية،،مينأ(''تقريرشركة التعاونية لت0215التقرير السنوي.)13 
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ب  : عائلتي الفضيتتوافق مع احتياجات التغطية الطبيةوتشمل العديد من الخدمات التي  أربع فئات إلىينقسم   

 سعودي، عائلتي لاير 122.222ب  عائلتي البالتيني ، سعوديلاير 92.222ب  ، عائلتي الذهبيلاير سعودي02.222

 .لاير سعودي092.222تصل إلى  الماسي

المطلقات حتى  وجات، األراملمتزالغير  سنة، اإلناث 18وتكون التغطية وفق شروط أبرزها يغطي الذكور حتى سن 

 سنة60سن

كما أنه على سبيل المثال  فقط،والعائلة السعودية  ستثناءم ويشمل جميع أفراد العائلة دون إعا02تغطية الكبار بحد أقصى 

لبدء سريان التغطية دون  األولالمزمنة كالضغط والسكري ومصاريف الحمل والوالدة منذ الشهر األمراض يغطي 

 الطبية.الرد الفوري على الموافقات  اانتظار، وكذ

الطبية أو الحوادث يسري مفعول   الطوارئ لحاالتبرنامج التأمين على الزائرين: وهي فرصة للحصول على الرعاية -

التغطية بمجرد دخول المؤمن له لألراضي السعودية ويتم إصدار هذا البرنامج في إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة 

والمعاملة  والمنظمات الدولية، الدبلوماسية ،وزوار الشركات، السفر ك الحجاج والمعتمرين وحاملي جوازات يستثنى بذل

جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية  ومرافقيها الدبلوماسية، ويستفيد من هذا التأمين 

 122لكل شخص للمدة المتفق عليها في الوثيقة  األقصىون حد المنفعة أو تمديدها أو لغرض المرور .ويك لغرض الزيارة 

 المتوفي، إعادة الشخص حاالتمعاينة وعالج حاالت طارئة ، التنويم بالمستشفى لعدة  ألف لاير سعودي تشمل مصاريف 

 إلى موطنه األصلي.

ي واحدة من أكبر شركات التأمين التعاوني وهي شركة المتوسط والخليج لتأمين وإعادة التأمين التعاوني وه : ميد غلف-3

توفر خيار شامل لمنتجات التأمين الخاصة بالمجموعات واألفراد يشمل ذلك التأمين الطبي وكذلك تأمين والتي  في المملكة

 .المركبات وتأمين الممتلكات وغيرها من خدمات التأمين وإعادة التأمين

 :اإلستراتجيةا من بين أهدافه*  

 ستخدام التكنولوجيا الرقمية في إبتكار اإل-

 ستقطاب أفضل الكوادر المؤهلة في صناعة التأمين إ-

 كفاءة المبيعات وخدمة العمالء -

 األخرى،التأمينات  % 5بعدها  %01ب ئة يليها نشاط السيارات بالم05إيرادات بنسبة  الصحي(سجل نشاط )التأمين  *

 14 0218عام لاير سعودي  1.202.285.801وحقق التأمين الصحي إيرادات ب 

                                                           
 .21ميدغلف،السعودية ،ص، ''تقرير مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج لتأمين وإعادة التأمين التعاوني .''0218التقرير السنوي،14 
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التأمين الطبي -نوعين: لذا تميزت منتجات التأمين الطبي على كبر حصة في الشركة له أبذلك نشاط التأمين الصحي ف* 

لتغطية األساسية لتأمين مين الطبي للمجموعات يتضمن احيث أن التأونبض المنشأة الصغيرة والمتوسطة  للمجموعات

 مميزاتها:ومن  العمليات الجراحية المستشفى، دخول الطبية، االستشارة الصحي:

 شبكة تضم أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المنتشرة في المملكة-

 تسوية مباشرة للفواتير الطبية-

 والخارج.الت الطارئة في المملكة اعلى مدار الساعة للح طوارئخط -

والوافدين المتعاقدين  السعوديينسنة للموظفين  صحي لمدةبرنامج يوفر غطاء  والمتوسطة: هوالصغيرة  للمنشآتنبض *

قبال المكالمات على مدار الذين يعملون في القطاع الخاص وعائالتهم وهي شبكة طبية منتشرة في أنحاء المملكة توفر است

 لتالية:سرعة االستجابة للموافقات الطبية وتقدم الخدمات الصحية ا خدمة الرسائل النصية للموافقات الطبية، ساعة 02

ت الاعلى مدار الساعة للح الطوارئ العمليات الجراحية، التنويم بمستشفى، فحوصات مخبرية، األدوية، االستشارة الطبية،

 .إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي ، السماعات الطبية،، نفقات الحمل والوالدةطبية الطارئة في المملكة وخارجهاال

 

 حي بالسعودية:مين الصأهمية تطور التأ خامسا:

يساهم التأمين الصحي في توفير مبالغ هائلة للدولة من خالل تأجير وتمليك مؤسسات  مين الصحي:مساهمة التأ -1

  الخاص، في القطاع

منتجات تأمينية أخرى  إلزامومن جهة أخرى يوفر للمؤمن توفير رعاية صحية ذات جودة وتتدخل الحكومة على 

أمين الصحي بحيث بلغ حجم قطاع الت % 12لصحي نمو بمعدل يزيد عن التأمين ا يشهد قطاعكما لفائدة المواطن 

وهذا ضمن  .في نفس السنة% 91 اإلجماليالتأمينية من حجم سوق التأمين  وبلغت حصته. 0218مليار عام  02

ير بعض تسع إعادةوتطرأ دائما تغيرات منها  ستثمارات القطاع الصحيم خطط الرعاية الصحية والتوسع في إدع

 89ة بطاقة التأمين يشكلون بحيث أصبح حملمنتجات ذات ربحية أعلى  إلىالمنتجات وتحويل المحفظة التأمينية 

 .المراجعين في المستشفيات الخاصة وكذا الربط االلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة إجماليمن  %

 مليون مستفيد 11ملت التغطية السوقية لنشاط التأمين الصحي وشالكترونية  مليون معاملة 08نجح في تنفيذ أكثر من  *

 0215سنة  شخص 11.219.500 المستفيدينحيث بلغ عدد  .شركة عاملة في مجال التأمين الصحي بسعودية 01وتوجد 

تكافل  ، الدرع العربي، االتحاد التجاري،أكسا التعاونية ،سايكو للتأمين،ميد غلف  التعاونية،أبرزها )بوبا العربية 

وفا  مالذ للتأمين، ف،أليانز إس إ بروج للتأمين ،عناية، ،التأمين العربية ، والء سيج، سوليدريتي تكافل،أ  الراجحي،

 اإلنماء العالمية، سالمة، الخليجية العامة، ،األهليةأمانة للتأمين المتحدة للتأمين اتحاد الخليج،  الصقر للتأمين، للتأمين،

 . (طوكيو مارين
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جميع العاملين في القطاع  استهدفبذلك  :أمين الصحي عندما دخلت وثيقة التأمين الصحي حيز التطبيقتطور قطاع الت-1 

 اإلفصاحه الوثيقة توحيد نموذج ذما ميز ه أهممنتجات إضافية من  تطويرالخاص وزادت بذلك منافع ومراجعة الئحة 

الطبي الموحد يساعد الشركات من  واإلفصاحة بذلك تكلفة الخدم تقدراألمراض. ويقيم الخطر على حسب  الطبي بحيث

 .من السوق السوداء من خالل أسعار شكليةبذلك وتحد طرق الصحيحة حسب طبيعة الخطر الالخدمة ب وتسعيرتقيم الخطر 

فيها بيانات صحيحة والتصريح  يملئوثيقة شخصيه  صالمراد تغطيتها بحيث يكون لكل شخال تغطي تكاليف التأمين 

والتاريخ هي الجنس والعمر  نذكر منها: وكما تؤخذ بعين االعتبار مؤشرات أخرى  ،قوقه التأمينيةبمرض لضمن ح

 المرضي.

من منافع الوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي التعاوني حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة ويشمل ذلك 

 15.لاير سعودي باالختالف نوع العالج المطلوب ألف 922 بحدود تغطيةالحدود الدنيا الواردة في هذه الوثيقة 

يساهم في زيادة تحسين  إيجابي مجال التأمين الصحي بشكل متطور ويعتبر هذا األمر جانب الشكاوى فيعدد  ارتفع *

 0211بنهاية عام  الشكاوىد الخدمات المقدمة من المرافق المعنية والشركات المتخصصة في هذا المجال وبذلك ارتفع عد

وكذلك بسب من قبل المجلس  الشكاوىنتيجة التغير في آلية استقبال  االرتفاعويرجع هذا  0210مقارنة بسنة 52%بنسبة

ويعكس ذلك جهود المجلس في حماية وخدمة المؤمن لهم باستخدام  .تطبيق الوثيقة الموحدة وكذا زيادة وعي المؤمن له

 16األرقام التالية: (0211-0228خالل )مانة العامة سجلت الشكاوى الواردة لأل التقنية،أحدث الوسائل 

 

 0211:17الواردة للمجلس سنة  مختلف الشكاوىحددت على سبيل المثال فقد *

                                                           
  15القرار الوزاري. )0211/9/10(.''وثيقة الضمان الصحي التعاوني''، رقم)21/18/0(،مجلس الضمان الصحي، ص09.

 .02ص ''،السعودية،مجلس الضمان الصحي التعاوني (.'' تقرير0211)السنوي. قرير الت16 

 .95ص ،'، السعودية'مجلس الضمان الصحي التعاوني (.''تقرير7102)السنوي. التقرير 17 

121 553 529 555 604 1,016 1,585 2,381 5,283

53.182

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(م2017-م 2008)الشكاوى الواردة لألمانة العامة خالل 
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تعمل السعودية على بذل جهود في تطوير صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة  صناعة سوق التأمين الصحي:-3

البيانات لقطاع التأمين  لمحلي والدولي في معايير الجودة وأمن المعلومات وسريةواالستفادة من التقدم على المستويين ا

يهدف إلى دعم ولهذا مجلس الضمان الصحي التعاوني  .الذي حققه السوق السعودياألداء القوي الصحي وفقا لمؤشرات 

 .0202المحددة في رؤية  افاألهدتتماشى مع  الصحية التيبذلك المملكة على الرعاية  القطاع وتركزوتعزيز هذا 

 التالية:تحسين النقاط  إلىالوصول  0202رؤية  إستراتجية تكمن *

من نظام  المستفيدينتوسيع قاعدة -جديدة  استثمارات إلىالتوجيه -    تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية -الصحة   -

 اية ضد المخاطر الصحية تعزيز الوق-  تسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع -التأمين الصحي 

 الصحية،عدد مقدمي الرعاية الصحية والجامعات المرتبطة بالرعاية -مؤشرات: وقد شهد القطاع تحسنا من خالل 

 18الرضع  األطفالوفيات  الطبية، ومعدلوالمستشفيات والمراكز 

التأمين الصحي في ظل جائحة كورونا بالسعودية: سادسا:  

مرحلة من  استفادتهايجابية جراء نتائج إ سجلت شركات التأمين السعودية :وجائحة كورونا ةمين بالسعوديشركات التأ-1

حيث صدرت عن ذلك أرباح صافية للربع الثاني لسنة  0202لمواجهة كورونا وذلك خالل الربع الثاني من عام  اإلغالق

 19وذلك على النحو التالي: 0215شركات مقارنة مع الربع المماثل من  0ل  0202
                                                           

 .08،ص''البرنامج الوطني للتحول(.''0215) ،0202 رؤية18 

91.3%

0.1%

0.1%
2.4%

6%

نوع الشكاوى حسب الجهة 

شركة تأمين 

شركة إدارة مطالبات طبية 

طلب رفع إيقاف من صاحب العمل 

مقدم الخدمة 

صاحب العمل 
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 لاير  مليون 18.1إلى مرات لتصل  2الخليجية العامة للتأمين تضاعفت أرباحها - 

 مليون لاير2.0التأمين العربية حققت أرباح بقيمة  -

 مليون لاير 5.9مرات لتصل 5الخليج للتأمين تضاعفت أرباحها  اتحاد-

  مليون لاير12.0أي إلى  %90سي ارتفعت أرباحها بنسبة السعودي الفرن أليا نز-

 مليون لاير  2.0ربحية بقيمة  حققت التعاونيأمانة للتأمين -

 مليون لاير  12.1إلى % 22ني ارتفعت أرباحها بنسبة الجزيرة تكافل تعاو-

 إلى*والء للتأمين* قبل الزكاة أرباح ارتفعت أرقام مسجلة في مجال التامين الصحي بالسعودية خالل جائحة كورونا:-1

مقارنة بأرباح قدرها  مليون لاير09.0وأرباح الربع الثالث ب 0202ل  ية التسعة أشهر األولىمليون لاير بنها20.8

أيضا أرباح *الدرع العربي لتأمين التعاوني*قبل  ، وارتفع0215مليون لاير تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 5.0

مقارنة بأرباح  مليون لاير 10.0 الربع الثالث ب وأرباح 0202مليون لاير بنهاية التسعة أشهر األولى ل 00.2الزكاة إلى 

 0215مليون لاير تم تحقيقها خالل نفس الفترة عام  11.5وصلت إلى 

 10.9لثالث ب وأرباح الربع ا0202مليون لاير بنهاية تسعة أشهر األولى ل 05.0أرباح *سايكو*إلى  أيضا رتفعتإ*

 20 0215الل نفس الفترة من عامم تحقيقها خمليون لاير ت 8.8 بأرباح تقدر ب لاير مقارنةمليون 

لمواجهة  اإلغالقه الشركات من مرحلة ذالتأمين في السعودية باستفادة ه يجابية لشركاته النتائج القوية واإلذه نتجت*

 المطالبات التأمينية بشكل كبير فتحققت بذلك المعادلة التالية:رونا التي نجم عنها تراجع وجائحة الك

 اإليرادات. عارتفاحدوث انخفاض كبير في المطالبات ==توقف األنشطة-

المتعاملين للمراكز الطبية والمستشفيات خصوصا الحاالت غير الحرجة أو االستشارات العادية  ارتيادوكذا تراجع نسبة 

 .(15)كوفيد  خالل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد

 ،0201من السكان مع نهاية عام  %12المنتظر نحو  (15-وفيد*السعودية تتطلع إلى أن تغطي لقاح كورونا المستجد)ك

وهي من األوائل الدول التي ستحصل على لقاح *كورونا*وسيكون متوفرا بالمجان لكل المواطنين والمقيمين في 

 21السعودية.

                                                                                                                                                                                           
 19تقرير سوق السعودية، )0202/28/00(.''كورونا يهدي شركات التأمين السعودية أرباح إستثنائية''.ص20

 20التقارير المالية األولية، )0202/12/01(.''وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم 02''، المملكة العربية السعودية. ص21

 جدة السعودية. الشرق األوسط، '. جريدة(.''السعودية تعتزم منح اللقاح مجانا لجميع سكانها '0202-11-02)أسماء.  ،الغابري

 21العدد)19001(،ص20 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونألكاديمية لألبحالمجلة ا

  

 

          www.ajrsp.com                                                                                                                     532  

               ISSN: 2706-6495 

األقساط  بها لتأمين الصحي الذي أدى إلى انخفاض حصته من إجمالي في إجمالي األقساط المكتتب إخفاضبالرغم من * 

 انخفضغير أنه  .0202في الربع الثالث من عام  %95.0الى 0215الثالث من عام في الربع  % 09.1المكتتب بها من 

 االنخفاضونجم هذا  0202الثالث من عام  في الربع %18.9ليبلغ  % 1بمعدل  معدل الخسارة اإلجمالي لشركات التأمين

شهرين المركبات لألفراد لمدة  وثائق تأمينديد التغطية التأمينية لجميع بالرغم من التكاليف اإلضافية الناتجة عن تم

الربع الثاني إلى الربع الثالث نتيجة فترة  الطبية للمستشفيات من إلى تأجيل المرجعات باإلضافة .إضافيين دون مقابل

ت بوضع مخصصات فنية مالئمة الحظر ويعود هذا االنخفاض في معدل الخسارة نتيجة اإلجراءات المتخذة بتوجيه الشركا

 المؤثرات.لمواجهة هذه 

 22النحو التالي: على 0202و 0215المكتتب بها حسب نوع التأمين في الربع الثالث لكل من عام  وزعت األقساط *

 

 

                                                           
 22التقرير الربع سنوي لقطاع التأمين، )0202/10(.''تقرير البنك المركزي السعودي''، الربع الثالث ،ص.10

65.7%

20%

11.8%
2.5%

2019الربع الثالث 

التأمين الصحي

تأمين المركبات

التأمين العام

تأمين الحماية واالدخار
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حصة على غرار باقي  أكبرعلى المجمل التأمين الصحي يأخذ مين المكتتب بها إال أن التأ أقساط إخفاضبذلك ورغم 

   .األخرى اتمينالتأ

بأن تأثيرات جائحة كورونا على شركات التأمين أ قل بكثير عن الشركات  0202المالي لعام  االستقراركشف تقرير *

العالمية ويعود ذلك لتدخل الحكومة وتكفلها بعالج كامل حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد لكافة السكان وخفف 

في ذلك العاملين في  الفيروس، بماوتحملت الحكومة العبء األكبر بتحمل العالج من  .باهظةالقطاع تكاليف بذلك على 

بذلك يمكن الجزم بأن ظروف جائحة كورونا  مالين عامل مقيم مؤمن لهم،1قرابة القطاع الخاص والذي يقدر عددهم ب

 23جعلت قطاع التأمين مستفيدا من هذا األخير.

 خاتمة:ال

تسعى جاهدة لتغطية هذا األخير والدول  العالم فالدولنظرا ألهمية التأمين الصحي وكونه إجباري على معظم دول  

فهي كذلك تعمل على مسايرة وتطوير  .العربية وتماشيا مع التطور التكنولوجي والتطور في جميع الميادين بصفة عامة

كانت السعودية سباقة في هذا المجال ودخول شركات مجال ف .فة خاصةمجال التأمين بصفة عامة والتأمين الصحي بص

وعمل المملكة على الرقابة والتوجيه نتج عنه إصدار  ،االستثمار في مجال الرعاية الصحية وحققت بذلك أرباح وإيرادات

 الخاص. فتكونخاصة في مجال القطاع  في سياسة التسعير وتحسين جودة تقديم الخدمات الصحية   لوائح وضوابط

حسب  االجتماعية باألسس المطلوبة في التنميةكذا المساهمة من جهة و اقتصاد المملكةمساهمة التأمين الصحي في تنمية 

 ،رغبات المواطنين

                                                           
جدة  وسط،''جريدة الشرق األ التأمين السعودي(.''تأثيرات محدودة مرجحة لجائحة كورونا على قطاع 21/20/0202) .سعيد األبيض،

 23السعودية، العدد)19101(،ص21.
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الصحي في المملكة العربية السعودية نموذج  إستراتجية التأمينالجانب االيجابي وكيفية تسير رغم بعض السلبيات يبقى   

بكل معاييرها الهادفة إلى االرتقاء  0202ستراتجيات حتى تتحقق إستراتجية ورؤية ر والتحسين وإعداد إلتغي ناجح قابل

 الرؤية.كجانب من جوانب  مين الصحيالتأ وتطوير ةوشمولي وخدماتهابالرعاية الصحية 

 نتائج البحث:

ل الرعاية الصحية.ستثمار في مجاأمين الصحي بالسعودية من خالل اإلزيادة عدد شركات الت-1  

جتماعي في مجال التأمين الصحي.والشفافية من طرف مجلس الضمان اإلتطور الرقابة -0  

زيادة مقدمي الخدمات والمرافق الصحية بالسعودية.-0  

ثقافة تأمينية في مجال الصحة  باكتسابهمزيادة وعي المواطنين -2  

كوروناتأثيرات محدودة بما نتج عن الضرر الذي خلفته جائحة -9  

والتوصيات: االقتراحات  

علقة بالمؤمنين عدد الشكاوى المتزيادة الرقابة على شركات التأمين الصحي باتخاذ تدابير وإجراءات تساهم من تخفيض -1

.اجتماعيا  

ذلك.تعديل سياسة التسعير كلما تطلب األمر -0  

والشركات الخواص ليكون الضرر مشترك الطارئة بين الدولة  الضرورة للحاالتوضع وعاء تأميني لتصدي وقت -0

 وغير مجهد للطرفين بنسبة تحمل الضرر وجائحة كورونا خير مثال لذلك.

 

 قائمة المراجع والمصادر:

 .28:00 مجلة الحكمة: سة شرعية وتطبيقية''.(.''التأمين الصحي درا0221محمد جبر.) األلفي،-

جريدة الشرق  ة لجائحة كورونا على قطاع التأمين السعودي''.(.''تأثيرات محدودة مرجح21/20/0202سعيد.) األبيض،-

 .01(:19101األوسط:)

 .28الربع الثالث: البنك المركزي السعودي: (.''قطاع التأمين''.0202)ديسمبر التقرير الربع سنوي،-

 .02-08.''مجلس الضمان الصحي التعاوني''.السعودية:(0211التقرير السنوي،)-

 . 20''بوبا العربية''.السعودية:(.0215التقرير السنوي،)-
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 .00لتأمين''.السعودية: (.''شركة التعاونية0215التقرير السنوي،)- 

''.ميدغلف (.''تقرير مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج لتأمين وإعادة التأمين التعاوني 0218التقرير السنوي،)-

 .21السعودية:

 .21.المملكة العربية السعودية:02رقم لمعيار المحاسبة الدولية (.''وفقا 01/12/0202التقارير المالية األولية،)-

 .05(.''مؤسسة النقد عن سوق التأمين الصحي''.دراسات وأبحاث مجلس الضمان الصحي:0219التقرير السنوي،)-

 .20(.''كورونا يهدي شركات التأمين السعودية أرباح إستثنائية:00/28/0202تقرير سوق السعودية،) -

(.''المميزات الرئيسية لنظم التأمين الصحي''.مجلة كربالء للعوم الصيدالني: 0202يل إبراهيم،وآخرون.)حيدر،خل -

:10:18. 

(.''معرفة مزايا التأمين الصحي بين الذكور المغتربين في المملكة العربية السعودية''.مجلة 0211الخميسي،عبد الوهاب.)-

 .21(:0)08سعودي محمد:

قتصادية المعاصرة بالتطبيق على الصحي الشامل في ظل التحوالت اإل األهمية المتزايدة للتأمينرجب،أبو حمد أمين.'' -

 .002(:0)01.مجلة البحوث المالية والتجارية:المملكة العربية السعودية''

 .08(.''البرنامج الوطني للتحول'':0215،)0202رؤية -

لصحي بفضل التغطية الكاملة''.الجريدة العربية االقتصادية (.''تطورات ايجابية لتأمين ا12/22/0215ساعاتي،أمين.) -

 .21والدولية:

 .20(:19001(.''السعودية تعتزم منح اللقاح مجانا لجميع سكانها''.جريدة الشرق األوسط )02/11/0202الغابري،أسماء.)-

 .09مجلس الضمان الصحي:(.''وثيقة الضمان الصحي التعاوني''.10/29/0211(بتاريخ) 0/18/21القرار الوزاري،رقم)-

 

 

 .المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي ،/ أسماء مدانيةالباحث ،2021 ©جميع الحقوق محفوظة 

(CC BY NC) 
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أثر التسريع على الطالبات المسرعات ومقارنته بغير المسرعات من الناحيتين النفسية واألكاديمية 

 بمحافظة األحساء

The effect of acceleration on accelerated students and its comparison with non-

accelerators، both psychologically and academically، in Al-Ahsa Governorate. 

 البخيت عبد العزيز عبد هللاوسام الباحثة/  إعداد

 .األحساء، المملكة العربية السعودية فيصل،جامعة الملك  ،ماجستير تربية موهوبين

  wisam6050@gmail.comااليميل: 

 0205002050رقم التواصل 

 العرفج عبد الحميد /بأشراف الدكتور

 

 اإلهداء

 اإلهداء ما بين أيديكم هو نتاج جهدي، وما سعيُت لجعله علماً ينتفع به بإذن هللا.

 :وأقدمه إهداًء إلى

 قدوتي وأيقونة النجاح بنظري أمي التي مهدت دربي حباً ودعاء.

 .الغالي الذي علمني أن كل عناء يعقبه فوٌز يستحق الصبر والكفاحوإلى أبي 

 وإلى زوجي الكتف التي استندت عليها، الذي وعدته يوماً بأنه سيفخر بي ولعله حان الوعد.

 وإلى سيد طموحي ودافعي األقوى لكل تميّز؛ ابني وقطعة قلبي عبد هللا.
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 وتقديرشكر  

والحمد هلل الذي وفقني وسّخر لي وسائل العون منه حتى إنهاء بحثي )أثر التسريع  الحمد هلل والشكر له بدءاً ومنتهى،

على الطالبات المسرعات ومقارنته بغير المسرعات من الناحيتين النفسية واألكاديمية بمحافظة األحساء(، الذي أتمنى أن يكون 

 نقطة تستوقف المهتمين، وأن يشّكل فارقاً بتأثيره في بحوٍث قادمة.

ن ثم أرفع شكري الجزيل لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل، وذوي الهامات العليا أعضاء هيئة التدريس وم

 بقسم التربية الخاصة )مسار تربية الموهوبين(.

العرفج أتقّدم بجزيل الشكر  عبد الحميدوأرّصع هذه الصفحة باسٍم من ذهب، وقامٍة علمية يشار إليها بالبنان، إلى د. 

لشخصه الكريم عرفاناً بعظيم الجميل حين وّجهني ودلّني وعلمني، وبفضل هللا ثم تأسياً بتوصياته أتممت بحثي الذي آمل أن 

 يرتقي لذائقته الثقافية العلمية الزاخرة.

ولكل من شاركني إعداد هذا البحث ممن أسدى إلّي نصحاً، أو قّدم لي مرجعاً، وحتى من دعا لي بالتوفيق، لكم كل 

 امتناني وشكري وصادق دعائي.

 

 لخص الدراسة:م

على الطالبات الموهوبات المسرعات ومقارنته  واألكاديمية المترتبةهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اآلثار النفسية 

وتم ( طالبة 45ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على ) نظرهن،بالطالبات الموهوبات غير المسرعات بمحافظة األحساء من وجهة 

الطالبات الموهوبات غير كذلك ( طالبات، و7الطالبات الموهوبات المسرعات والالتي يبلغ عددهن )عينة الدراسة من  اختيار

 وقد استخدمت الدراسة الحالية أداة المقابلة للتوصل للنتائج. طالبات،( 7المسرعات في فصول الموهوبات والالتي يبلغ عددهن )

وجود فروق من الناحيتين األكاديمية والنفسية لصالح الطالبات الموهوبات المسرعات من الدراسة إلى  وأسفرت نتائج

توصلت نتائج  كما ،لهنلهن ومدى رضاهن عن البرنامج المقدم  واألساليب واالستراتيجيات المقدمةناحية التحصيل األكاديمي 

من ناحية التكيف  غير المسرعات بات الموهوباتوالطالالدراسة إلى عدم وجود فروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات 

 وسرعة التجانس بين الطالبات. ،وفصول الموهوبينالنفسي في برنامج التسريع 

برنامج  وتوضيح أهداف ،نشر ثقافة برامج الموهوبين عن طريق ندوات ولقاءات ومطويات إلى وأوصت الدراسة

أوقات اختبارات  على والتعديل ،التسريع األكاديمي وآلية تنفيذه في جميع المدارس وللمعلمين وأولياء األمور ولجميع الطلبة

 متابعة الطلبة الموهوبين في المدرسة. واإلشراف على ،التسريع للطلبة المرشحين

  األكاديمية. ،األثار النفسية ،غير المسرعات ،المسرعات ،ت الموهوباتالطالبا ،التسريع الكلمات المفتاحية:
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 The effect of acceleration on accelerated students and its comparison with non-

accelerators، both psychologically and academically, in Al-Ahsa Governorate. 

Summary: 

 This study aims to discover the academic and psychological effects of the gifted students who 

get accelerated in comparison to the gifted students who did not live in Al-Ahssa city from the 

student's point of view. In this study, we get feedback from the students through interviews. The 

sample taken for interviews consists of fourteen (14) students. Seven (7) were selected out of the 

accelerated gifted students, and the rest were out of the gifted students who did not get 

accelerated. 

 The results of this study show and _ prove_ that there are psychological and academic 

differences affecting positively the selected gifted students among the interviewed students in 

terms of their GPA ،and the methodologies and strategies applies for their education and how 

satisfied they are with those methodologies and strategies applies. Moreover ،this study reveals 

no difference between the gifted students who get into the acceleration program and the gifted 

students who did not get selected for the program in terms of psychological adaption in the 

acceleration program and how fast the homogeneity between them. 

 The study recommends spreading the gifted student's acceleration program using seminars ،

meetings and booklets illustrating acceleration program goals ،mechanism used for the program 

implementation in all schools, including teachers ،students and parents.  ،this study also 

recommends making it possible to amend the exam dates for the candidate students who applied 

to the acceleration program and supervise the gifted students in school.  

Keywords: Acceleration ،gifted students ،accelerated/non-accelerated students and acceleration 

program ،psychological and academic effects. 

 

  

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

      

 

          www.ajrsp.com                                                                                                                              539   

ISSN: 2706-6495 

 المقدمة 

واألفراد تهتم معظم الدول المتقدمة بالتعليم اهتماماً كبيراً للمساهمة في تقدم الدولة بشكل عام، واالهتمام بتقدم المجتمع 

بشكل خاص، ويتميز عصرنا بسرعة التطوير والتغير، ويجب مواكبة ذلك التغير السريع بما فيه مصلحة للجميع، إذ يعود ذلك 

إلى األبحاث والدراسات واالكتشافات المعرفية الحديثة والتطور التكنولوجي الهائل، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً بارزاً في 

لذلك من الضروري تقليل األساليب التقليدية والتعويض عنها بالطرق واألساليب الحديثة  تحسين التعليم وتطويره،

واالستراتيجيات المتنوعة لمعايشة تلك التطورات، وتهيئة البيئة التعليمية بالوسائل الفعالة لمراعاة الفروق الفردية وبروز الثروة 

 البشرية في جميع أنحاء العالم.

، كما قال ولي العهد األمير محمد بن سلمان: "إن المملكة 5000السعودية إلى تحقيق رؤية وتسعى المملكة العربية 

تمتلك ثروة عظيمة، وإن ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت: شعب طموح، معظمه من الشباب هو فخر بالدنا 

عبد لة في ظروف بالغة الصعوبة عندما وحدها الملك وضمان مستقبله بعون هللا، وال ننسى أنه بسواعد أبنائنا قامت هذه الدو

آل سعود، وبسواعد أبنائه سيفاجئ هذا الوطن العالم من جديد" )وزارة التعليم(. لذلك تسعى المملكة العربية السعودية  العزيز

متفوقين وضرورة اكتشافهم، إلى إيجاد بيئة تعليمية غنية تهتم بتعليم الطالب والطالبات بشكل عام، والتركيز على الموهوبين وال

هـ(، التي تساهم في التعرف على الطالب 4541حيث تم إنشاء مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين عام )

والطالبات الموهوبين والمتفوقين الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تميزهم عن أقرانهم الذين في عمرهم، من أجل تقديم مناهج 

ووضع البرامج المالئمة لقدراتهم، وتلبية احتياجاتهم، وأكدت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ضرورة خاصة بهم، 

بناء الموارد البشرية المؤهلة وتلبية متطلبات سوق العمل، واالستثمار في البنية التحتية من أجل التطوير واالبتكار في عملية 

ألنظمة المدنية المساندة واالرتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم، التعليم والتغير اإليجابي، وبناء ا

والتركيز على بناء المهارات لديهم وصقل شخصية الطالب وزرع الثقة بداخلهم وبناء روح اإلبداع لدى الجميع، لذلك دعت 

 إلى توفير الدعم المناسب لجميع الفئات.

ثروة بشرية يجب استغاللها واستثمارها واالستفادة من تلك الطاقات والقدرات من خالل تقديم يعد الطالب الموهوبون 

م( أن الطالب الموهوبين يمتلكون قدرات عقلية عالية، فهم بحاجة إلى 5047الرعاية المناسبة لهم، حيث تؤكد عشا والمحارمة )

ج والمناهج الخاصة بهم كبقية فئات ذوي االحتياجات الخاصة، العناية واالهتمام والرعاية الخاصة، وتحديد ميزانيات للبرام

إلعداد الخطط التربوية والبرامج التي تلبي احتياجاتهم وتوفير المؤسسات والجمعيات التي تعنى باالهتمام بهم الستثمار قدراتهم 

 ودعمهم.

دف الرئيس منه كما ذكر د. عبدهللا ومن البرامج الشائعة التي اهتمت بها المملكة للموهوبين برنامج التسريع، واله

( تلبية الحاجات األكاديمية المتنامية للطلبة ذوي الموهبة، بما يتوافق مع عمرهم الذهني ال الزمني، ووضح 5042الجغيمان )

لمرونة في العديد من المزايا للبرنامج، ومنها حفظ أوقاتهم وجهودهم من الضياع واستثمارها بكفاءة وفاعلية، كما أنه يوفر لهم ا

التعليم، ويقلل التكلفة المادية، في حين أن له سلبيات قد تؤثر نفسياً واجتماعياً على الطالب الموهوب إن لم تتوافر المقومات 

 الالزمة لنجاح البرنامج، فقد يؤثر التسريع على معنويات الطالب ومستوى تقدمه.
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ويذكر    Terman هوبين كيف االجتماعي والعاطفي والنفسي واألكاديمي للموأن العديد من الدراسات التي تحدثت عن الت 

قالقل العاطفية أشارت إلى أنهم يظهرون تكيفا جيدا ويتمتعون بالعالقات مع رفاقهم، بينما تأكد بعض الدراسات وجود بعض ال

شكالت جه بعضهم مواالجتماعية واألكاديمية المرافقة للموهوبين، وخصوصا الطالب ذوي المستوى المرتفع جداً، حيث يوا

(. لذلك 5042مثل الكمالية وردود الفعل القوية والنمو غير المتوازن في تلك المجاالت والحساسية الزائدة وغيرها )جروان، 

متغيرا أساسيا  ينبغي ضرورة مراعاة الجوانب النفسية واألكاديمية لدى الطالب الموهوبين، ألنها تشكل أهمية بالغة لديهم، وتعد

جابي على د المدرسي، والحاجة إلى تقديم البرامج واألنشطة المالئمة لهم ولقدراتهم، لما لها من تأثير سلبي أو إيعلى الصعي

ين.الطالب، وال بد من تقديم التوعية ألولياء األمور والمدرسة والمعلمين بشكل خاص لتلبية حاجات الطلبة الموهوب  

 مشكلة الدراسة

إلى التقييم المستمر لبرامج الموهوبين لتحسينها وتطويرها بما يتالءم مع الطلبة تتجه المملكة العربية السعودية 

( إلى أن عدم السماح بتسريع الطلبة المتفوقين عقلياً (Clark 2013الموهوبين، ومن أهم تلك البرامج برنامج التسريع، ويشير 

الضجر والملل واإلحباط وعدم االنتباه إذا أجبروا على  في العملية التعليمية يعتبر بحق مشكلة، ألن هؤالء الطلبة سيعانون من

البقاء في الصفوف العادية مع أقرانهم من الفئة العمرية نفسها، فتنتج عن ذلك فجوة كبيرة بين سرعتهم في التعليم وقدرتهم 

 العالية في االستيعاب، وبين ما يواجهونه في الصفوف العادية من تكرار ومهمات دون مستواهم.

خالل الممارسة الفعلية والمالحظة الميدانية ونظراً إلى وجود طاقات وقدرات هائلة تمتلكها الطالبات الموهوبات، ومن 

إال أنه لوحظ ضيق وضجر بعض الطالبات الموهوبات من تلك الضغوط النفسية أو األكاديمية التي تواجههن من قبل المدرسة 

لك األسباب واآلثار المترتبة التي تواجه الطالبات الموهوبات المسرعات وغير أو األسرة، فكان ال بد من البحث والكشف عن ت

المسرعات من الناحيتين النفسية واألكاديمية لديهن، للتعديل والتطوير بما يتالءم مع حاجاتهن، حيث أكد بيرتز وماتيوس 

إعداد عملية التعرف على المواهب الختيار م(، أن برامج التسريع تحمل معها خطراً كبيراً، لذلك عند 5042وماكبي وماكوش )

الطالب لتلك البرامج، فمن المنطقي تقبل السلبيات أكثر من اإليجابيات، صحيح أن االخطاء في عملية اإللحاق بالوضع 

األكاديمي المتقدم حتمية الوقوع، ولكن الفشل في تسريع الطالب المتفوق قد يكون أقل ضرراً من تسريع طالب قادر على 

 ستمرار في هذا التسريع.اال

وقد برزت مشكلة الدراسة لتسليط الضوء على برامج الموهوبين وخصوصا برنامج التسريع في المملكة العربية 

السعودية، وتحديداً في محافظة األحساء، وفاعليتها في تلبية احتياجات الطالبات الموهوبات، لذلك أرادت الباحثة معرفة اآلثار 

يتين النفسية واألكاديمية على الطالبات الموهوبات المنتميات إلى برامج الموهوبين، وهما الطالبات الموهوبات المترتبة من الناح

 :المسرعات في محافظة األحساء، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة الحالية بالتساؤل الرئيس اآلتي والموهوبات غيرالمسرعات 

المسرعات وغير المسرعات من الناحيتين )النفسية واألكاديمية( بمحافظة ما اآلثار المترتبة على الطالبات الموهوبات 

 األحساء؟
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 تساؤالت الدراسة: 

 :سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 ما اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن؟ .4

 النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات غير المسرعات بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن؟ما اآلثار  .5

ما الفروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات غير المسرعات من الناحيتين النفسية واألكاديمية بمحافظة  .0

 األحساء؟

 

 أهداف الدراسة

ار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات بمحافظة هدفت الدراسة إلى الكشف عن اآلث .4

 األحساء من وجهة نظرهن.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات غير المسرعات بمحافظة  .5

 األحساء من وجهة نظرهن.

من الناحيتين )النفسية واألكاديمية( بين الطالبات المسرعات وغير المسرعات دراسة مقارنة عن اآلثار المترتبة  .0

 بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن.

 

 أهمية الدراسة

أهمية إجراء الدراسة تعود إلى ضرورة االهتمام بالطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات والعناية بهن، 

 ئمة لهن ولقدراتهن لتحقيق التعليم الجيد لهن.وتلبية احتياجاتهن وتقديم الخدمات المال

 األهمية النظرية  .1

تستمد الدراسة أهميتها من خالل تطرقها لموضوع خاص بالطلبة الموهوبين ألن الطلبة الموهوبين ثروة بشرية تمتلك 

طاقات كبيرة، ولهم دور كبير وفعال في المجتمع لما يمتلكونه من قدرات ومواهب عالية مقارنة بمن هم في عمرهم، لذلك 

يتين النفسية واألكاديمية على الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات تأتي أهمية الكشف عن اآلثار المترتبة من الناح

 الموهوبات غير المسرعات، لتوفير إطار نظري للتعديل والتغيير والتطوير على تلك البرامج. 

 األهمية العملية .2

بالصحة النفسية للطلبة تكمن أهمية الدراسة من الناحية العملية إلفادة العاملين في المؤسسات التعليمية لالهتمام 

الموهوبين، وخصوصا المسرعين لمعالجة تلك اآلثار المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية التي تواجه الطالبات سواء 

 في المدرسة أو في المنزل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهن.

 

 حدود الدراسة

 .ت غير المسرعات في فصول الموهوباتبات الموهوباالطالبات الموهوبات المسرعات والطال الحدود البشرية:
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بمحافظة  ت غير المسرعات في فصول الموهوباتالطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبا الحدود المكانية: 

األحساء، بمدارس األنجال األهلية، والمتوسطة الثالثة عشر بالهفوف، واالبتدائية األولى بالمركز، والمتوسطة الخامسة 

 بالمبرز، ومتوسطة القارة الثانية.

 (.5041هـ/ 4550الفصل الدراسي الثاني للعام ) الحدود الزمانية:

 

 مصطلحات الدراسة

 Accelerationالتسريع 

تعديل المناهج والسلم الدراسي بما يتوافق مع استعدادات الطلبة وحاجاتهم، ويتضمن التسريع إجراء عملية تقليص  "

للمدة التي يقضيها الطالب ذو الموهبة في التعليم النظامي، وهو ما يتيح له التقدم في السلم التعليمي أسرع من العادة" )الجغيمان، 

 (.أ5042

ار الطالبات الموهوبات للسلم التعليمي في مدة زمنية أقل من أقرانهن عن طريق تخطي الصفوف، : اختصالتعريف اإلجرائي

حيث يتم تسريعهن مرة أو مرتين من المرحلة األساسية، من الصف الرابع االبتدائي إلى الصف السادس االبتدائي أو من الصف 

 األول متوسط إلى الصف الثالث متوسط.

 

 Gifted Studentsالطالبات الموهوبات 

الموهوب هو "الذي يتوفر لديه استعداد وقدرات غير عادية، أو أداء متميز عن أقرانه في مجال أو أكثر من مجاالت 

التي يقدرها المجتمع، وخصوصا في مجاالت التفوق العقلي والتفكير االبتكاري، والتحصيل العلمي، والمهارات والقدرات 

 (.5040ة خاصة". )الرابغي، الخاصة، ويحتاج إلى رعاية تعليمي

الطالبات الالتي يمتزن بقدرات عقلية عالية وتحصيل دراسي مرتفع وأداء عال عن بقية أقرانهن، وتم التعريف اإلجرائي: 

 ترشيحهن من قبل المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ويتلقين برامج خاصة بالموهوبين.

 

 Accelerated Studentsالطالبات المسرعات 

الطلبة المسرعون عموما، وهم "الطلبة المتفوقون الذين يسمح لهم وفق نظام التسريع بإكمال المراحل الدراسية 

 المختلفة بعمر زمني أقل من المعتاد" )العجيلي، ب. ت(.

على الطالبات المتفوقات بمحافظة األحساء الالتي تم تسريعهن من قبل المشروع الوطني للتعرف  :التعريف اإلجرائي

الموهوبين، المجتازات من الصف الرابع االبتدائي إلى الصف السادس االبتدائي أو الطالبات المسرعات من الصف األول 

 متوسط إلى الصف الثالث متوسط.

 الطالبات الموهوبات غير المسرعات تعريفهن إجرائياً:

ي للتعرف على الموهوبين والمجتازات الطالبات الموهوبات في محافظة األحساء المرشحات من قبل المشروع الوطن

 لمقياس موهبة في المرحلة المتوسطة أو االبتدائية، وتقدم لهن الرعاية في فصول خاصة بالموهوبين.
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 Psychological impactاألثر النفسي  

ى "األثر المرتبط بالعامل النفسي الذي يصاحب التطورات التربوية، ويهدف إلى شغل أوقات الفراغ، ويعود عل

صاحبه بالتغيير اإليجابي، ويقصد به اكتساب المهارات النفسية التي توازن بين مختلف المجاالت التي تتعلق بمواكبة الحاالت 

النفسية الخاصة، مع مراعاة الجوانب النفسية والتربوية واالجتماعية، التي تساعد على تحسين األداء النفسي واالجتماعي". 

 م(.5047وأحمد،  )هارون، وإبراهيم، والجميل،

مدى التأثير اإليجابي أو السلبي على الناحية النفسية للطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات من  :التعريف اإلجرائي

 قبل األسرة والمدرسة والمحيطين بهن، ومدى قدرتهن على السيطرة والموازنة والتحكم بتلك التأثيرات النفسية. 

 

  Academic impact األكاديمي:األثر 

"تحقيق الجوانب التربوية كافة التي تساعد المتعلم على إيجاد الحياة التعليمية المتوازنة، وذلك من خالل الدعم 

باألنشطة للمتعلم التي تساعد على التعلم، ويساعد على تحقيق التوازن والقبول، ومساعدته على مواكبة التطورات التعليمية". 

 م(.5047)هارون وآخرون، 

اآلثار السلبية أو اإليجابية التي تقع على الطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات وتعبر عن التعريف اإلجرائي: 

حالتهن الدراسية، وتكون نتيجة للمعرفة األكاديمية التي اكتسبتها الطالبة في العملية التعليمة من معلومات ومعارف ومدى 

 يجيات التدريسية المقدمة ومدى التأثير على مستواها التعليمي.فاعلية األساليب واالسترات

 

 منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي، إذ إنها تهدف إلى التعرف على أثر التسريع على الطالبات الموهوبات 

( المنهج الوصفي بأنه 5045والجيالني )ومقارنته بالطالبات الموهوبات غير المسرعات بمحافظة األحساء، ويعرف سالطنيه 

هو )أسلوب أو طريقة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع معينة، بهدف اكتشاف 

 حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديمة وآثارها، والعالقات التي تتصل بها وتغيرها، وكشف الجوانب التي تحكمها(.

 

 مع الدراسةمجت

يتكون مجتمع الدراسة من الطالبات الموهوبات المسرعات في المرحلة االبتدائية والمتوسطة والالتي يبلغ عددهن 

( طالبة، بمحافظة األحساء في المملكة العربية 210( طالبة، في حين بلغ عدد الطالبات الموهوبات غير المسرعات )51)

 هـ(.4550م/ 5041ثاني من العام الدراسي )السعودية، وذلك خالل الفصل الدراسي ال
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 عينة الدراسة 

قامت الباحثة بإجراء دراسة على عينة قصدية وهي أحد أساليب العينة غير العشوائية، وتكونت العينة من الطالبات 

الموهوبين والالتي ( طالبات، والطالبات الموهوبات غير المسرعات في فصول 7الموهوبات المسرعات والالتي يبلغ عددهن )

 ( طالبات.7يبلغ عددهن )

 أداة الدراسة

بناء على منهج الدراسة، وبعد االطالع على األدبيات النظرية للدراسة، وفي إطار مشكلة الدراسة وتساؤالتها وأهدافها 

ت الباحثة باستخدام أداة والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، وبناًء على طبيعة البيانات التي يُراد جمعها، قام

 )المقابلة( كأداة لجمع البيانات من الطالبات الموهوبات المسرعات، والطالبات الموهوبات غير المسرعات.

عرضها على المشرف العلمي للبحث، ثم عرضها  وكذلك قامت بالتأكد من صدق أداة الدراسة )المقابلة( من خالل

حيث تم االطالع على تحكيمهم حول وضوح الصياغة في كل عبارة من العبارات، على مجموعة من المحكمين األكاديميين، 

واألخذ بآرائهم لتصحيح ما ينبغي تصحيحه ومدى مالءمتها للمحور الذي تنتمي إليه، والحذف لكل عبارة غير مناسبة في أي 

والحذف على حسب توجيهاتهم،  محور من المحاور، وعلى ضوء توجيهاتهم ومقترحاتهم قامت الباحثة بالتعديل واإلضافة

والتعديل على العبارات غير المناسبة أو غير المالئمة، وقاموا بإعادة صياغتها حتى تكون أكثر مالءمة ووضوحا، وفي ضوء 

 آراء المحكمين قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة )المقابلة( في صورتها النهائية ومن ثم تطبيقها ميدانياً.

 

 لدراسةاإلطار النظري ل

 Gifted Studentsالطالب الموهوبون 

"يتفاوت تعريف الموهوب تبعاً لدرجة الموهبة والتفوق التي تؤخذ على أنها الحد الفاصل بين الموهوبين وغير 

الموهوبين، وإذا اعتمدت نسبة الذكاء كمحك فإن النقاط الفاصلة المقترحة تختلف بصورة واسعة من سلطة إلى أخرى وتمتد بين 

 م(.5042(". )جروان، 402( و)452، ولكن معظم النقاط الفاصلة المستخدمة فعلياً تقع بين )420إلى  442الذكاء من  نسب

عرف المكتب األمريكي للتربية الموهوبين والمتفوقين بأنهم "األطفال الموهوبون والمتفوقون، هم هؤالء الذين تم 

قدرات بارزة لديهم فهم قادرون على األداء العالي. هؤالء هم األطفال تحديدهم عن طريق أشخاص مؤهلين مهنياً، وبفضل 

الذين يتطلبون برامج وخدمات تربوية متميزة غير تلك المتوافرة طبيعياً عن طريق برامج المدرسة، وذلك لكي يدركوا إسهامهم 

 (.Davis ،Rimm ،Siegle، 2014ألنفسهم وللمجتمع". )

موهوب بأنه ذو األداء المرتفع في أي مجال من المجاالت التي تحظى بتقدير م( ال5002ويعرف أديب الخالدي )

المجتمع، ويتضمن مستوى األداء المرتفع المحكات التالية: )مستوى مرتفع في القدرة العقلية العامة، ومستوى مرتفع في القدرة 

أقرانه، والقدرة على القيادة  من بين %40على التفكير االبتكاري، مستوى تحصيلي مرتفع يضع الفرد ضمن أفضل 

 االجتماعية، وقدرة عالية على اإلنجاز(.
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 Characteristics of gifted studentsخصائص الطالب الموهوبين  

( وجود العديد من الدراسات التي أشارت إلى تميز الموهوبين عن غيرهم في السمات الشخصية 5040أكد الجهني )

عاماً للتعرف على خصائص  02( الطويلة التي استمرت terman ،1925الدراسات: دراسة )والخصائص السلوكية، ومن تلك 

( عن خصائص الطالب terman & oden ،1959( درجة، ودراسة )450األطفال الموهوبين الذين تزيد درجة ذكائهم عن )

 تحديد الخصائص مثل:الموهوبين والعديد من الدراسات، التي ساعدت الكتاب والباحثين من هذه الدراسات في 

o  الخصائص األكاديميةAcademic characteristics  

م( بأن الطلبة الموهوبين يمتازون بمحبتهم لالطالع والبحث 5045ومن الخصائص األكاديمية التي وضحها جونسن )

وسرعتهم في  وبكثرة طرح األسئلة، وبأنهم يمتلكون قدرة على حل المشكالت المعقدة، والقدرة على التعبير لفظياً،

 استيعاب المعلومات المقدمة، والمفردات المجردة.

o  الخصائص االنفعاليةEmotional characteristics  

م( الخصائص االنفعالية للطلبة الموهوبين وهي الحساسية العالية في فهم مشاعر اآلخرين، 5044بينما وضح جروان )

ذاتهم قد تؤدي بهم إلى اإلحباط، وشدة وعيهم بذاتهم وقدرتهم على ضبط الذات، ويمتازون بتوقعات عالية من 

 وشعورهم باالختالف عن اآلخرين، وعمق العواطف واالنفعاالت لديهم، والكمالية لدى البعض.

o  الخصائص االجتماعيةSocial characteristics  

درة على القيادة، وحل م( الخصائص االجتماعية لدى الطالب الموهوبين، حيث إنهم يتمازون بالق5001ويذكر عامر )

المشكالت االجتماعية والبيئية التي تواجههم، وقدرتهم على تكوين العالقات االجتماعية، واحترامهم لوجهات النظر 

 لآلخرين وتقديرها، واهتمامهم بالقيم المثالية كالعدل، وميلهم لأللعاب الجماعية والمعقدة.

o  الخصائص العقليةmental characteristics  

م( قدرتهم على التفكير التقاربي 5002الخصائص العقلية التي يمتاز بها الطلبة الموهوبون، يذكر الخالدي )ومن 

والتفكير التباعدي، ويمتازون بقوة الذاكرة، وبأنهم يمتلكون قدرة عالية على االنتباه لفترات طويلة، وشدة التركيز، 

 وقدرتهم على حل المشكالت.

في إحدى الدراسات المقارنة، بأن الطالب  Lee ،Kubilius-Olszewski ،& Thomson (2012)ويذكر الباحثون 

المسرعين لم يكن لديهم تغير ملحوظ في قدراتهم الشخصية واالجتماعية مقارنة بالطالب العاديين، بينما وجد الباحثون أن 

 انهم العاديين. الطالب الموهوبين المسرعين لديهم مفاهيم ذاتية أعلى وأكثر إيجابية من أقر

وبناًء على ما تقدم من خصائص أكاديمية وانفعالية وعقلية واجتماعية مختلفة، وجد أن هناك اختالفا بين أولئك الطالب 

 الموهوبين، وقد يمتازون بها عن غيرهم من الطلبة العاديين، فقد تكون تلك الخصائص إيجابية،
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لوالدين أو األخوة، أو في المدرسة مع األقران واألصدقاء، لذلك لهم وقد تسبب لهم بعض المشكالت في األسرة مع ا  

 تجب مراعاة تلك الفئة وتقديرها وتفهم احتياجاتهم وتقديم الرعاية المناسبة والمالئمة لهم.

 الحاجات النفسية واألكاديمية للموهوبين

ت اجتماعية أو نفسية أو عقلية أو من المؤكد أن لكل فرد حاجات متنوعة سواء كانت حاجات أساسية للحياة، أو حاجا

أكاديمية وغيرها، فتلك الحاجات تختلف باختالف األشخاص وتنوعهم وطبيعة حياتهم وعيشهم، إذاً فالطالب الموهوب لديه 

 حاجات خاصة باختالف خصائصهم، ومن ضمن تلك الحاجات:

 الحاجات النفسية للموهوبين 

وبين، ومن ضمنها الحاجة إلى األمن واالستقرار النفسي عن طريق التعبير تؤكد إحدى الدراسات الحاجات النفسية للموه

برأيه بحرية والتصرف بحرية والثقة باآلخرين، والحاجة إلى تقدير الذات، ويقصد بها أن يحكم الموهوب على نفسه وقدراته 

تقدير اآلخرين له، والحاجة إلى العطف ومواهبه وإعطائها تقديراً مناسباً، والحاجة إلى تقدير اآلخرين بأن يشعر باحترام و

 والحنان، والحاجة إلى الثقة واالنتماء وفهم الذات وغيرها )توفيق، ب.ت(.

م( أن لألسرة الدور الكبير في تحقيق الحاجات النفسية للموهوب من خالل توفير الجو 5040وذكرت غزيل القحطاني )

بعيداً عنه، وعدم تحميل الموهوب فوق طاقته، ألن ذلك قد يؤدي إلى أثر الهادئ واآلمن للموهوب، ومواجهة المشكالت األسرية 

 رجعي على نموه واستقراره النفسي ويؤثر على موهبته.

إذاً أهمية الكشف عن الحاجات النفسية للطلبة الموهوبين ومراعاة تلك الحاجات، ولألسرة والمدرسة الدور األكبر في 

وب على فهم ذاته، وتقوية شخصيته، وتعزز ثقته بنفسه، وقدرته في التغلب على تلبية تلك الحاجات، فهي تساعد الموه

المشكالت التي تواجهه، فاألسرة الداعم األول للموهوب، والمدرسة هي البيئة االجتماعية األكبر للموهوب، فهما القادران على 

م( و)توفيق، ب.ت( عن 5040)القحطاني، فهم سلوكياته وحاجاته وإرشاده للتغلب عليها، كما وضحت بعض الدراسات مثل 

 بعض الحاجات النفسية للطالب الموهوب.

 الحاجات األكاديمية للموهوبين 

م( أن الموهوب 5001تلعب األسرة والمدرسة دوراً كبيراً في تلبية الحاجات األكاديمية للموهوبين، ويوضح مهداوي )

والمراجع التي تساعد على تعليمهم، والقدرة على اكتشافهم والتعرف على بحاجة إلى البيئة التعليمية المحفزة، وتوفير الكتب 

مواهبهم لتنميتها وتطويرها، ووجود المناهج التي تتحدى قدراتهم وتثير استطالعاتهم، وتوفير المعلمين القادرين على فهمهم 

م( أن من الحاجات األكاديمية 5040وتعليمهم، وتوفير األدوات واألنشطة المثيرة لتفكيرهم، وذكرت غزيل القحطاني )

للموهوبين مشاركة الوالدين للموهوب في اختيار مسار دراسته عن طريق التشاور من غير قسر وإجبار، فذلك قد يلحق به 

 الضرر مستقبالً.
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لذلك يجب إشباع حاجات الطلبة الموهوبين، ومنها الحاجة األكاديمية ألهميتها، ومساعدتهم في تحقيق الرضا، ورفع  

 مستوى التحصيل الدراسي لهم عن طريق نجاح العملية التعليمية من معلمين وبرامج وإدارة وغيرها،

( أهمية تلبية الحاجات األكاديمية للموهوبين، وأن الطالب الموهوبين ثروة نفيسة 5040ويؤكدان الالال والالال ) 

ألسرتهم والمعلمين، لذلك ينبغي أن يحصلوا على فرص  ألوطانهم، فهم مصدر للعطاء، وبالوقت نفسه فهم يشكلون تحدياً صعباً 

 تعليمية وتربوية تتالءم مع قدراتهم واستعداداتهم وتلبي احتياجاتهم، فذلك من أبسط حقوقهم.

 Gifted Education Programsبرامج تعليم الموهوبين 

ظيمات إدارية، حيث تتضمن ب( "أن لبرامج تعليم وتربية الموهوبين تنظيمات علمية وتن5042ذكر الجغيمان )

التنظيمات العلمية برامج اإلثراء والتسريع واإلرشاد، وقد تكون منفصلة أي أن كل نوع منها منعزل عن اآلخر أو قد تكون 

بينما التنظيمات اإلدارية التي تتضمن برامج ، مدمجة، بحيث يمكن أن تقدم جميع هذه األنواع في آن واحد للفئة المستهدفة نفسها

 ل المدرسة وأخرى خارجها، ولكل منهما تفصيالته المستقلة".داخ

 التنظيمات اإلدارية 

 الفصول الخاصة بالموهوبين: .1

إن نظام الصفوف الخاصة للموهوبين تلقى تأييداً كبيراً من قبل المهتمين بالدراسة عن تلك الفئة، وإعداد البرامج 

فكرة إنشاء تلك الصفوف للموهوبين في المدارس  عبد الغفار السالمعبد التربوية والنفسية الخاصة لرعايتهم، حيث يؤيد 

العادية، وعدم إنشاء مدارس خاصة لهم، ألن وجودهم في تلك الصفوف يساعد على تهيئة فرصة االشتراك مع الطالب 

 م(.5002العاديين في األنشطة المدرسية المتنوعة )الخالدي، 

 التجميع داخل الفصل:  .2

يقصد به فصل الطالب في كل فصل إلى مجموعات صغيرة، وقد تكون بناًء على القدرة في القراءة أو الرياضيات 

أو غيرها، وأيضاً يتضمن التعلم التعاوني، حيث يتفاعل فيه طالبان أو أكثر إلتقان مادة أو إنتاج إجابة جماعية لموضوع 

 (. 5045رون، ما، أو إلنجاز مشاريع من أنواع متعددة )ديفيز وآخ

 تحوير المنهج أو تعديله )المناهج المتمايزة(: .3

"يتم تنفيذه داخل الصفوف الدراسية العادية، وذلك من أجل خدمة الطالب الموهوبين من دون إحداث خلل في 

توى التركيبة الطالبية، ويعود ذلك النوع في التركيز على إعادة تعريف العناصر األساسية في المقرر الدراسي، والمح

المعرفي، والعمليات، والمخرجات أو المنتجات، والمبدأ العام من تعديل تلك المناهج أن تكون مختلفة عن التي تقدم في 

 ب(. 5042المنهج العادي، وتراعي الفروق الفردية بين الموهوبين والعاديين". )الجغيمان، 
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الع رأي نحو دمجهم مع الطلبة العاديين في وضحت إحدى التقارير آراء الطالب الموهوبين من خالل إجراء استط 

الفصل، وتوصلت النتائج من وجهة نظرهم بأن وجودهم في تلك الفصول ال يساهم في تحدي قدراتهم أو منحهم فرصة 

حاجة  (Davis-Hertberg ،& Callahan 2013. بينما يؤكدان )(Duffett ،2008 Loveless ،Farkas &للنجاح )

الطالب الموهوبين إلى برامج خاصة بهم، ألن برامج التعليم العام المقدمة للطلبة العاديين ال تلبي احتياجات الطالب 

 الموهوبين، وذلك بسبب عدم تدريب المعلمين وقلة الخبرة لديهم في التعامل مع تلك الفئة.

 التنظيمات العلمية

 Enrichment programبرنامج اإلثراء  .4

به سلسلة منظمة من النشاطات التعليمية المقصودة المكملة للمنهج، حيث يتم تقديم العديد من البرامج التي توفر "يقصد 

(، أو تقديم vertical enrichment الخبرات التربوية والمعلومات الغنية، سواء كان في موضوع واحد )اإلثراء العمودي

(، بهدف تلبية احتياجات الطلبة Horizontal enrichmentثراء األفقي المعلومات والخبرات في العديد من الموضوعات )اإل

 م(.5000الموهوبين الملتحقين بمدارس الموهوبين". )الرمحي، وحمد، 

 Acceleration Programبرنامج التسريع  .5

للطالب  هـ( بأنه "إجراء يعطي4502/4501ويعرف التسريع في الدليل اإلجرائي المطور للملكة العربية السعودية )

الموهوب الذي استوفى كامل شروط التسريع الحق في االنتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف دراسي واحد 

 من الصف الدراسي الذي يدرس فيه".

أجريت العديد من الدراسات الطولية على برامج الموهوبين، وتوصلت النتائج إلى أن لها تأثيرا إيجابيا على مستقبل 

من الطالب الذين تم إجراء الدراسة عليهم  050الب الموهوبين وخططهم بعد المرحلة الثانوية، حيث وجدت الدراسات أن الط

منهم حصلوا على درجة الدكتوراه، في  %55قد حصلوا على درجة الماجستير وما فوق، و %00في مرحلة المراهقة بنسبة 

 . (Kell ،Lubinski ،& Benbow ،2013راه. )منهم حاصلون على أعلى من درجة الدكتو %2حين أن 

إذاً فالطلبة الموهوبون بحاجة إلى البرامج المالئمة لقدراتهم وتلبي احتياجاتهم، فعند ترشيح الطالب الموهوب يجب 

رة التي اختيار البرنامج المناسب له، والخدمات المميزة التي تتحدى قدراتهم، بعيداً عن األساليب التقليدية والبرامج المتكر

( في الحاجة إلى تطبيق أساليب تعليمية  Walsh،2012 Hodge&  Kempتقدمها المدارس العادية، وتتفق مع دراسة )

تطورية مناسبة للطلبة الموهوبين، مثل مضاعفة العمل، التعلم التعاوني، والدروس الخصوصية، واختيار البرامج المناسبة لهم 

 مثل التسريع واإلثراء. 

 المقارنة بين التسريع واألثراء 

عند تقديم المناهج العادية للطلبة الموهوبين، يصابون بالملل واإلحباط والنفور من عملية التعليم، فاإلثراء يجعل الطلبة 

الموهوبين يتعلمون مع أقرانهم العاديين بالعمر نفسه، وتقدم لهم برامج إثرائية متنوعة، ويخصص لهم منهج مميز، وبذلك 

 اإلثراء ال يؤدي بالضرر على الطالب من الناحية النفسية أو االجتماعية أو العاطفية،ف
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وله العديد من الفوائد، ولكن هذه الفوائد قد ال توازي فوائد برنامج التسريع، ألنه يقوم برفع مستوى األداء الدراسي،   

ية، والحاجة إلى اإلرشاد. )كوالنجيلو، وديفيز، والتقدم لألمام بخطى أسرع، وزيادة مستوى اإلثراء في المناهج الدراس

 م(.5044

 نظام برنامج التسريع في المملكة العربية السعودية 

إن التسريع أحد األساليب العلمية المالئمة للطلبة الموهوبين لما يبديه من تفوق وموهبة ونبوغ علمي يفوق أقرانه، ولما 

مكنهم من التعلم واالستيعاب بشكل أسرع، حيث يجب إيجاد آليات يتمتعون به من استعدادات وقدرات غير عادية ت

هـ على أنه يحق  2/44/4502واستراتيجيات تتعامل مع تلك الفئة من الطالب الموهوبين، ونصت الئحة تقويم الطالب بتاريخ 

على من صفه )وزارة التعليم، لوزارة التعليم أن تصدر قراراً بتسريع الطالب الذي يبدي تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صف أ

 هـ(. 4501

وحرصت المملكة العربية السعودية على االهتمام بالموهوبين ورعايتهم وبذلت العديد من الجهود، وقد مرت بمراحل 

م ورجاله واإلدارة العامة لتعلي عبد العزيزمختلفة، ففي المرحلة األولى كثفت البرامج البحثية المتكاملة من قبل مؤسسة الملك 

البنات ووزارة المعارف، وتمخض من تلك الدراسات برنامج وطني بهدف الكشف عن الموهوبين، وتضمن برنامجين إثرائيين 

هـ، ثم اإلدارة العامة للبنات 4547في مجالي العلوم والرياضيات. ثم تم تطبيقها في المدارس التابعة لوزارة المعارف في عام 

هـ، ثم تم إنشاء اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين والموهوبات في 4541ي في المدارس هـ، وتم التطبيق الفعل4542في عام 

 (.5042هـ. )الغامدي، 4550هـ ووحدت جهودهما في عام  4555-4554العامين 

هـ( في الدليل اإلجرائي لتسريع الطالب والطالبات الذين أبدوا تفوقاً 4502/4501ووضحت وزارة التعليم في المملكة )

عادي في مراحل التعليم العام المراحل والصفوف التي يطبق عليها نظام التسريع األكاديمي في المرحلة االبتدائية  غير

والصفوف التي يتم التسريع فيها من الصف الرابع االبتدائي إلى الصف السادس االبتدائي، بينما في المرحلة المتوسطة يتم 

لثالث متوسط، ويسمح للطالب أن يسرع مرتين كحد أقصى خالل مسيرته التسريع من الصف األول متوسط إلى الصف ا

 التعليمية، بشرط أن يسرع الطالب وفق إجراءات التسريع المعتمدة. 

م( التي تهدف إلى تقويم مراكز 5040وفي إحدى الدراسات المقارنة للفضيل والزهار والمنير والمدني والغامدي )

الشرقية والغربية بالمملكة العربية السعودية وفق معايير المؤسسة العالمية لألطفال الموهوبين، اكتشاف الموهوبين بالمنطقة 

 توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق في المراكز بين المنطقة الشرقية والغربية،

م البرامج ( من ناحية تصميNAGCوكالهما يتفقان في المطابقة مع معايير المؤسسة العالمية لألطفال الموهوبين ) 

واختيار المعلمين والقيام بتدريبهم والمطابقة في المناهج اإلثرائية المقدمة للموهوبين وفق تلك المعايير، ولكن وضعت الدراسة 

 بعض التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى أداء الخدمات.
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 إيجابيات برنامج التسريع: 

 من اإليجابيات ومنها: م( أن للتسريع العديد5042حيث أكد ضيف هللا الغامدي )

 ميل الطلبة لمصاحبة األكبر منهم سناً، ألن مستوى اهتماماتهم متشابه. .4

 تحسن أداء الطلبة المسرعين مقارنة بغير المسرعين لمن هم في سنه. .5

 ازدياد مستوى الدافعية، والثقة بالنفس لدى الطلبة وشعورهم باإلنجاز واالتجاهات اإليجابية نحو التعلم. .0

 ول العقلي عن طريق تقديم محتوى مالئم يتحدى قدراتهم.منع الخم .5

 سلبيات برنامج التسريع:

 م(:5001ذكر دودين والصاعدي بعض السلبيات التي قد يحدثها التسريع األكاديمي على الطالب الموهوبين، ومنها )العابد، 

 قلة التعليم الجيد. .4

 للصفوف.عدم الحصول على المعلومات األساسية عندما يحدث تخطي  .5

 يسبب في حدوث فجوات ويؤثر ذلك على أدائه في المستقبل. .0

 حدوث نضوج مبكر ينتج عنه معرفة دون خبرة. .5

 عدم تقبل الزمالء بالفصل األكبر منه سناً. .2

 االعتماد على الحفظ فقط وإهمال جانب اإلبداع. .0

رنة ببقية برامج الموهوبين إيجابيات التسريع مقا Baska-Assouline & VanTassel ،Colangelo (2015)يؤكد 

م( بأن 5042حيث إنه أقل تكلفة، وقدرة الطالب على اإلنتاج في مراحل مبكرة مقارنة بزمالئهم، بينما يؤكد بيرتز وآخرون )

نسبة الخطر المحتملة في برامج التسريع كبيرة نسبياً، وعادة ما يكون احتمال الخطر في برنامج اإلثراء أقل منه في برامج 

 يع. التسر

وحتى يتم القضاء على المشكالت أو السلبيات التي قد يحدثها برنامج التسريع، يجب أن يصاحبه برامج متنوعة وطرق 

تدريس متالئمة ومختلفة لتحقيق الهدف من التسريع، ألن وجود الطالب الموهوب مع الطلبة العاديين األكبر منه سناً قد يحدث 

 التوعية ألولياء األمور والمعلمين،بذلك نتائج سلبية، لذلك يجب تقديم 

م( حتى ينجح برنامج التسريع يجب عند تطبيقه أن تعي 5001وتقديم اإلرشاد للطلبة المسرعين. وتتفق مع دراسة العابد ) 

األسرة والمدرسة دورهما الحقيقي الذي يجب أن يترتب عليهما تجاه الطالب الموهوب المراد تسريعه لضمان مصلحة الطالب 

 ومصلحة العملية التعليمية.
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 عالقة التسريع بتلبية حاجات الموهوبين النفسية واألكاديمية  

أ( بأن التسريع يهدف إلى توفير فرص تربوية متنوعة تلبي حاجات الطلبة الموهوبين من 5042يوضح الجغيمان )

ع إحدى الركائز الناحية العقلية والنفسية واالجتماعية من أجل تحقيق النجاح وخدمة الفرد لنفسه ومجتمعه، ويؤكد بأن التسري

المهمة التي تقوم بتقديم الرعاية الخاصة للموهوبين من أجل تلبية حاجاتهم المتنوعة، وباألخص الحاجات األكاديمية للمحافظة 

 على شغفهم للتعلم.

أن وأجري استطالع لمديري المدارس والمعلمين أكدوا فيه بأن التسريع يلبي االحتياجات الفردية المتنوعة للموهوبين، وب

من مديري المدارس  %20التسريع له تأثير كبير على تحسين تحصيل الطالب، حيث توصلت نتائج االستطالع إلى تأييد 

 (.Hu-Steenbergen، Makel Kubilius-Olszewski &، 2017من المعلمين. ) %77و

 النفسية الحاجات وخصوصا الموهوبين، الطلبة حاجات تلبية على تساعد التي المهمة البرامج من التسريع يعد

 Jett Noel (2017) دراسة مع وتتفق وبقدراته، بذاته الفرد ثقة وزيادة التعليم، فرص تكافؤ لمبدأ تحقيقه خالل من واألكاديمية،

 يستطيع الفرد وأن وإيجابي آمن التسريع بأن تؤكد حيث الموهوبين، الطلبة حاجات تلبية في وفاعليته التسريع مع تجربتها في

ويجب على الموهوب أن تكون لديه نظرةُ إيجابية  الذات، وتقدير الذاتي االستقالل على القدرة في ويساعده الحياة، وتقبل العيش

الصفوف الذي يساهم في تحسن نضوجه ويتيح له نحو التعلم، ألن ذلك يعزز ويشجع بنسبة كبيرة للتعلم، ومن خالل تخطي 

 الفرصة للتعلم عن طريق تفاعله مع أفراد أكبر منه سناً.

بأن التسريع يلبي احتياجات الطلبة الموهوبين ذوي الدخل المنخفض، من خالل  Susan Rhodes (2019)وتؤكد 

الطالب عندما تم اكتشافه وتسريعه استطاع التغلب ذكرها ألحد الطلبة المسرعين الذين غير التسريع حياتهم، حيث وضحت بأن 

على الجوانب النفسية لديه، واستطاع إكمال دراسته والحصول على درجة البكالوريوس في وقت قصير مقارنة بالمحيطين به، 

 والحصول على الوظيفة وتغير حياته وحياة والديه، فكان للتسريع األثر اإليجابي على ذلك.

 ة الحاجات النفسية واألكاديمية للموهوبدور األسرة في تلبي

تعد األسرة اللبنة األساسية في بناء الطفل في مرحلة طفولته، ففي تلك المرحلة يكون الطفل قابال للتشكيل والتغير، حيث 

به، تستطيع األسرة أن تغرس فيه الخصائص الشخصية واالجتماعية وتطوير مواهبه وإمكانياته، فالطفل يتأثر بالجو المحيط 

فيجب على األسرة أن تقوم بدورها باحتضان الطفل واكتشاف مواهبه وتقديم الرعاية المناسبة له، فإن لم تقم األسرة باحتضان 

 الطفل وتبني موهبته من خالل تشجيعه وتهيئة المناخ المالئم له فقد تتالشى وتختفي.

واة المجتمع، وتمثل الحضانة األولى لألبناء والتي أن األسرة هي ن 5000فقد ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 

تحمي المجتمع من التفكك، ومن أهدافها تعزيز مبادئ الرعاية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، ويتم ذلك من خالل تعزيز 

حية ممكنة )رؤية دور األسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية، وإرساء منظومة اجتماعية وص

 م(.5040، 5000المملكة العربية السعودية 
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م( أن أهمية األسرة تكمن بصورة أقوى عندما يوجد بها طفل موهوب، ويتطلب منها ذلك 5040وتؤكد غزيل القحطاني ) 

 جهوداً كبيرة لتلبية احتياجاته، والرفع من مستوى مواهبه وقدراته،

عقلية للموهوبين غير محددة، بحيث يجب أن يخضع الطفل الموهوب لمنهج فإن الخصائص النفسية واالجتماعية وال 

علمي وتربوي يراعي جنسه، وسنه العمري والعقلي، ومستواه االجتماعي والثقافي، حتى يؤثر على الطالب إيجابياً من النواحي 

 النفسية واالجتماعية واألكاديمية.

لذلك يجب على أسرة الموهوب والمحيطين به التعرف عليها  وقد يواجه الطالب الموهوبون العديد من المشكالت،

م(: 5045والوعي بها، لتساعدنا في تربية الموهوب وتقديم الرعاية المالئمة له. ومن تلك المشكالت التي ذكرها الالال والالال )

واالختالفات بين أخوته،  التوقعات العالية من الوالدين نحو الطالب الموهوب، وبروز دوره في األسرة مما يسبب الغيرة

 والحماية الزائدة من قبل الوالدين، وتعزيز مكانة الموهوب أو مركزيته في األسرة.

م( النتائج التي توصل إليها من المعوقات التي تواجه األسرة تجاه الطالب الموهوب 5044وتوضح دراسة داير )

احية العقلية واألكاديمية، فقد يؤثر ذلك على الناحية النفسية وإغفالها إشباع الحاجات األساسية له، وتركيزها فقط على الن

 للموهوب، بسبب تناسي األسرة أن من بين هذه الحاجات يجب أن يعيش الموهوب مرحلته العمرية.

في دراسته من ضمن المعوقات، أن البيئة المنزلية تفتقر إلى  MOHAMMED ALZAHRANI (2015)ويذكر 

تساعد في تنمية قدرات واستعدادات الموهوب، واستثارة تفكيره، وعدم استثمار طاقته داخل المنزل،  المعززات أو الوسائل التي

 من خالل توفير الوسائل المساعدة كالكتب والمجالت واألجهزة المرئية أو المسموعة، واأللعاب التعليمية المناسبة له وغيرها. 

يجب على األسرة عدم تجاهله، ومساعدته في التغلب على تلك فالموهوب قد يواجه الكثير من المعوقات في حياته، ف

المعوقات حتى يتجاوزها، عن طريق حل تلك المشكالت، وتقديم الدعم له نفسياً واجتماعياً، لذلك يجب على الوالدين الموازنة 

فوق قدرته، وعدم اإلهمال أو واالعتدال في معاملة الموهوب، بعدم المبالغة في المدح والثناء والتعزيز أو الترفيع له بما ي

الحرمان مما قد يسبب له اإلحباط واالكتئاب وتالشي الموهبة، فقد يكون له مردود سلبي على الموهوب، فعلى األسرة معرفة 

 الحاجات النفسية واألكاديمية واالجتماعية للموهوب لتلبي احتياجاته.

 هوبدور المدرسة في تلبية الحاجات النفسية واألكاديمية للمو

تعد المدرسة المفتاح الرئيس في تربية الطلبة الموهوبين، من خالل تهيئة المناخ المالئم لهم وتقديم البرامج التربوية 

المناسبة، ويجب أن تتعاون المدرسة باستمرار مع األسرة في تنمية شخصية الموهوب وصقل مواهبه، ومتابعة المستوى 

جتماعية واالنفعالية، لنجاح العملية التعليمية حتى تؤتي ثمارها في تقدم وتطور التعليمي للطالب، والجوانب النفسية واال

 المواهب.

م( في دراستها األسس التي تقوم عليها تربية الموهوبين بالتعاون بين األسرة والمدرسة، من 5042وتؤكد منال الشريف )

 خالل استغالل القدرة العقلية لدى الموهوب بطريقة سليمة،
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مراكز قيادية للموهوب تنمي من خاللها شخصيته وتعزز الجوانب النفسية لديه، كما توازن بين األعمال وتوفير  

المطلوبة من الموهوب وعدم تحدي ذكاء الموهوب فوق طاقته أو االستهانة بقدراته، وتنظم مع األسرة عن طريق تقديم برامج 

 توعوية للوالدين.

األكاديمية واالجتماعية للموهوبين من خالل وضع برامج تعليمية وتربوية، وتأتي أهمية تلبية الحاجات النفسية و

باإلضافة إلى البرامج اإلرشادية التي تساعد على تلبية تلك الحاجات، ووقايتهم من المشكالت التي قد يتعرضون لها، وهناك 

مفهوم الذات، وبرامج مهارات االتصال العديد من البرامج التي تثبت فعاليتها مثل )برامج تعليم التفكير وبرامج تطوير 

والقيادة(، وغيرها من البرامج التي تساعد على تطوير شخصية الموهوب وعلى دعمه نفسياً وتكيفه اجتماعياً، كما تدعمه 

 م(.5040أكاديمياً من خالل تلك البرامج التعليمية )الالال، والالال، 

سة يجب تهيئة المكتبة المدرسية لتكون مالئمة للتعلم الذاتي من م( أنه لتعزيز دور المدر5045ويؤكد مصطفى عناني )

خالل توفير الكتب الحديثة والمتنوعة، واأللعاب التعليمية الهادفة، وأجهزة الحاسب اآللي المعدة لممارسة الهوايات والميول التي 

مدرسة والمعلمين توفير خبرات تربوية ال يستطيع التعبير عنها عن طريق البرامج المدرسية العادية، ويتطلب على مدير ال

 تناسب قدرات الموهوبين، وإتاحة الفرصة لهم في تحمل المسؤولية، وتشجيع المواهب معنوياً ومادياً.

 

 الدراسات السابقة

تناولت الباحثة الدراسات والبحوث السابقة من خالل ترتيبها تصاعدياً، وتم تقسيمها إلى ثالث محاور بحيث يكون 

األول دراسات متعلقة بالطلبة المسرعين، بينما المحور الثاني دراسات متعلقة بالطلبة الموهوبين، بينما المحور الثالث المحور 

 دراسات متعلقة بالمقارنة بين الطلبة الموهوبين المسرعين وغير المسرعين.

 المحور األول: دراسات متعلقة بالطلبة الموهوبين المسرعين 

، والتي تهدف إلى معرفة تأثير التسريع على الطالب في المرحلة االبتدائية والثانوية، kulik & Kulik (1984)دراسة 

إلى إحدى وعشرين دراسة تجريبية حول  Meta-Analysis)بحيث توصل الباحثان عن طريق مراجعة تحليلية إحصائية )

بة الدراسي، وأن أداء الطلبة الدراسي للمسرعين تأثير التسريع، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التسريع يسهم في تحصيل الطل

 يفوق مستوى الطلبة غير المسرعين.

، وهدفت تلك الدراسة إلى التعرف على اآلثار األكاديمية Charlton ،Marolf ،& Stanley ،(1994)دراسة 

تقارير ذاتية للطالب المشاركين ( طالباً مسرعين، من خالل 45واالجتماعية للتسريع األكاديمي، واشتملت عينة الدراسة على )

في التسريع حول تجربتهم نحو التسريع، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التسريع ساعد على االهتمام بالتعلم وعلى التقليل من 

 الروتين والملل لديهم، وإضافة إلى ذلك أكدت النتائج فوائد التسريع من ناحية توفير وقت للطلبة لإلبداع.
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، هدفت الدراسة إلى التعرف على اآلثار األكاديمية Vialle، Ashton ،Carlon ،& Rankin ،(2001)دراسة  

واالجتماعية واالنفعالية للطلبة المسرعين، واستخدم الباحثون دراسة الحالة على خمسة طلبة مسرعين من الذكور واإلناث، كما 

وصل إلى النتائج، وتوصلت نتائج الدراسة إلى التأثير اإليجابي استخدموا أداة المقابلة مع الطلبة والمعلمين أولياء األمور للت

 للتسريع على الطلبة المسرعين من النواحي األكاديمية واالجتماعية واالنفعالية، وازدياد الثقة لديهم، وشغف التعلم بعد التسريع.

( بعنوان التوافق 5005-5004رية، )وفي دراسة لمركز التميز التربوي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البش

النفسي واالجتماعي والمدرسي والتحصيل الدراسي للطلبة المسرعين أكاديمياً، والتي تهدف إلى الكشف عن التوافق النفسي 

واالجتماعي والمدرسي والتحصيل الدراسي للطلبة المسرعين، قام فريق البحث باستخدام االستبانة والسجالت المدرسية 

( طالباً وطالبة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى إظهار أفراد عينة الدراسة 455ت الفردية، وتكونت عينة الدراسة من )والمقابال

مستويات عالية من التوافق النفسي واالجتماعي والدراسي، وبأن معظم الطلبة الملتحقين ببرنامج التسريع األكاديمي حافظوا 

فوق(، وأبدى جميع أفراد العينة رضاهم وسعادتهم من خبرة التسريع، وذكرت فما  %10على متوسطات التحصيل الدراسي )

الدراسة العديد من التوصيات من ضمنها متابعة الطلبة المسرعين خالل دراستهم للتعرف على توافقهم الدراسي واالجتماعي، 

 عين للكشف عن األسباب.ودراسة الحالة االجتماعية والنفسية واالقتصادية واألكاديمية وغيرها للطلبة المسر

، بعنوان أثر التسريع على المتعلمين ذوي القدرات العالية، والتي تهدف Steenbergen-Hu ،Moon ،(2009)دراسة 

إلى قياس فاعلية التسريع األكاديمي على التحصيل الدراسي، والنمو العاطفي واالجتماعي للطالب الذي يمتلكون قدرات عالية 

( دراسة حول 02م(، وتكونت عينة الدراسة من )5001-4125سات والبحوث التي أجريت ما بين )من خالل مجموعة الدرا

التسريع األكاديمي، واستخدم الباحث فيها المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت نتائج الدراسة أن للتسريع تأثيراً إيجابياً على 

 حصيل الدراسي والعاطفي.الطالب ذوي القدرات العالية إذا طبق بالطريقة الصحيحة في الت

( بعنوان أثر التسريع األكاديمي على التحصيل الدراسي والتكيف النفسي واالجتماعي 5001دراسة جروان والمجالي، )

م، والتي تهدف إلى التعرف 5005/5002 -5000/ 4111المدرسي للطلبة المسرعين في محافظة عمان لألعوام الدراسية: 

ل الدراسي والتكيف النفسي واالجتماعي المدرسي للطلبة المسرعين في مدارس محافظة عمان، على أثر التسريع على التحصي

( إناثاً، واستخدم الباحثان مقياس التكيف النفسي المطور 40( ذكوراً و)47( طالباً وطالبة، )00وتكونت عينة الدراسة من )

جابيا على التحصيل الدراسي للطلبة والتكيف النفسي لجبريل، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن للتسريع األكاديمي أثرا إي

واالجتماعي، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى التحصيل الدراسي والتكيف االجتماعي لمتغير الجنس، وبشكل عام 

ق إحصائية يمكن القول إن الطلبة المسرعين حافظوا على معدالت تحصيلية مرتفعة، أما من ناحية التكيف النفسي فتوجد فرو

لمتغير الجنس لصالح البنات، وتوصلت النتائج إلى أن التسريع ساعد الطالب على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذكرت الدراسة العديد 

من التوصيات ومنها إجراء العديد من الدراسات للتأكد من فاعلية برنامج التسريع، وإعادة النظر في اختبارات الطالب 

جيل وتقديم االختبارات خالل العطلة الصيفية وفق برنامج تحدده المدرسة مع الطالب المسرع، المسرعين بحيث يمكن التأ

والتنوع في برامج التسريع بما يتالءم مع قدراتهم واحتياجاتهم، والتنوع في المقاييس المستخدمة لترشيح الطالب، وتأهيل 

لمين للطالب المرشحين للتسريع، وأال يكون دور المدرس معلمي الطلبة المسرعين، وضرورة مساعدة اإلدارة المدرسية والمع

 سلبيا، وتبسيط وتوضيح اإلجراءات اإلدارية والفنية التي تحددها وزارة التعليم للطالب المسرعين.
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(، بعنوان اتجاهات المعلمين وأولياء أمور الطلبة نحو التسريع األكاديمي وعالقتها ببعض 5001دراسة العابد، ) 

التي تهدف إلى تقصي اتجاهات المعلمين وأولياء األمور وعالقتها ببعض المتغيرات، وأعدت الباحثة مقياساً المتغيرات، و

( معلم من الذكور واإلناث، وتوصلت نتائج 000للتعرف على اتجاهاتهم نحو التسريع األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من )

انت محايدة نحو التسريع األكاديمي، وتوضح عدم وجود الوعي الصحيح الدراسة إلى أن اتجاهات أولياء األمور والمعلمين ك

للتسريع األكاديمي، وقلة أعداد الطالب الملتحقين بالتسريع، وعدم إخضاع معلمين الطلبة المسرعين لدورات تدريبية، والحاجة 

 إلى عمل محاضرات توعوية ألولياء األمور والمعلمين اتجاه التسريع األكاديمي.

اسة العجيلي، )ب. ت(، بعنوان دراسة مقارنة في الضغوط النفسية لدى الطلبة المسرعين في العراق ونظرائهم وفي در

في األردن، والتي تهدف إلى التعرف على الضغوط النفسية للطلبة المسرعين بالعراق واألردن والتعرف على الفروق بينهم، 

طالب وطالبات في  402طالب وطالبات في العراق، و 402ة الدراسة واستخدمت الباحثة مقياس الضغوط النفسية، وبلغت عين

األردن، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن جميع الطلبة المسرعين يعانون من ضغوط نفسية، وأن الذكور يعانون بدرجة أكبر من 

 اإلناث، 

المدرسة والمنزل، وتقديم التوعية وتوصي الباحثة بتقديم الخدمات اإلرشادية للطلبة المسرعين ومتابعة إرشادهم في 

 ألولياء الطلبة والمعلمين لتحقيق الصحة النفسية للمسرعين.

 التعليق على دراسات المحور األول:

يمكن تلخيص ما تناولته الدراسات السابقة المتعلقة بالطلبة المسرعين وفق متغيرين رئيسيين وهي )الجانب النفسي المتعلق 

 عين، والجانب األكاديمي المتعلق بالطلبة الموهوبين المسرعين(بالطلبة الموهوبين المسر

متغير الجانب النفسي: أكدت بعض الدراسات السابقة على أثر التسريع اإليجابي من الناحية النفسية للطلبة الموهوبين  .4

على وجود (، بينما بعض الدراسات أمثال دراسة )العجيلي( أكدت 5001المسرعين مثل دراسة )جروان والمجالي، 

بعض الضغوطات النفسية التي تواجه الطلبة الموهوبين المسرعين، ويمكن تلخيص بعض تلك الضغوطات النفسية 

 في:

 .الخوف من الفشل في االمتحانات وعدم الحصول على معدالت عالية 

 .الضجر واالنزعاج من كثرة االمتحانات 

 .كثرة الواجبات المنزلية التي تتجاوز قدراتهم 

 لخجل من الخطأ أمام طلبة الصف.الخوف وا 

 .االنزعاج من كثرة الطلبة بالصف 

( ودراسة 5001متغير الجانب األكاديمي: أشارت العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة )جروان والمجالي،  .5

(Charlton ،Marolf ،& Stanley ،1994 إلى األثر اإليجابي الذي يتركه التسريع على الطالبات الموهوبات ،)

من الناحية األكاديمية كازدياد االهتمام بالتعلم، وساعد على التقليل من الروتين والملل لديهم، وإضافة إلى ذلك أكدت 

 النتائج فوائد التسريع من ناحية توفير وقت للطلبة لإلبداع.
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 غير المسرعين المحور الثاني: دراسات متعلقة بالطلبة الموهوبين 

الضغوط النفسية التي تواجه طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات في مركز محافظة ( بعنوان 5007دراسة الكيكي، )

نينوى، والتي تهدف إلى التعرف على الضغوط النفسية التي تواجه طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات والتعرف على الفروق 

( طالباً وطالبة، واستخدمت الباحثة أداة 400نة من )وتكونت العيفي الضغوط النفسية بين طلبة الثانويتين وفقاً لمتغير الجنس، 

االستبانة للتوصل إلى النتائج، وتوصلت النتائج إلى وجود ضغوط نفسية تواجه الطالب والطالبات المتميزين والمتميزات، بينما 

 -لمتغير الجنس )ذكور  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية بين طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات وفقاً 

 إناث(.

( بعنوان المشكالت التي يعاني منها الطالب الموهوبون والمتفوقون في مدرسة الميثاق، والتي 5040دراسة األشول، )

تهدف إلى الكشف عن أبرز المشكالت التعليمية والنفسية التي يعاني منها الطالب المنتسبون إلى البرنامج الوطني لرعاية 

( طالباً وطالبة، واستخدمت الباحثة أداة االستبانة 25والمتفوقين في أمانة العاصمة، وتكونت عينة البحث من )الموهوبين 

للتوصل إلى النتائج، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود مشكالت تعليمية بدرجة كبيرة، بينما المشكالت النفسية بدرجة 

 تقديم دورات توعوية لهم، وال توجد أنشطة علمية صيفية وغيرها. متوسطة، ومن تلك المشكالت عدم استالم الكتب، وعدم

(، بعنوان المشكالت التي تواجه الطالب الموهوبين في المملكة العربية السعودية من وجهة 5040دراسة الالال والالال، )

تواجه الطالب الموهوبين في نظر معلميهم، والتي تهدف إلى التعرف على المشكالت النفسية والتعليمية واالجتماعية، التي 

( معلماً ملتحقين بمديرية تعليم الموهوبين 441المملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلميهم، وتكونت العينة من )

والمتفوقين في وزارة التربية والتعليم بالسعودية، واستخدم الباحثان مقياسا للكشف عن مشكالت الطالب الموهوبين، واشتمل 

لى المشكالت النفسية ومشكالت تعليمية وأكاديمية، وتوصلت النتائج من ناحية المشكالت النفسية إلى شعورهم المقياس ع

بالحساسية من النقد الموجه إليهم، وتذبذب الروح المعنوية لديهم، بينما من الناحية التعليمية توصلت النتائج إلى عدم وجود 

جود مناهج خاصة ومناسبة لهم، وعدم وجود أماكن للطالب الموهوبين مكافآت وتشجيع ودعم من قبل المدرسة، وعدم و

لممارسة هواياتهم بالمدرسة، وضعف قدرات المعلمين في التعرف على خصائص الموهوبين، وهم يعتمدون فقط على 

ن قبل زمالئهم، بينما من الناحية االجتماعية المضايقات م ،وقلة الوعي ببرامج الموهوبين ،التحصيل الدراسي معيار أساسي

 والسخرية وكثرة األسئلة واالنتقادات، وعدم قدرتهم على مصارحة والديهم بالضغوط والمشكالت.

(، بعنوان المشكالت األكاديمية والنفسية لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بدولة 5040دراسة القطان، )

والنفسية لدى الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بالكويت، وتكونت عينة الكويت، والتي تهدف التعرف على المشكالت األكاديمية 

( من الطلبة الموهوبين، وقامت الباحثة بإعداد مقياس للكشف عن مشكالت الطلبة، ويشتمل المقياس على 012الدراسة من )

يتعلق بالمشكالت النفسية إلى محورين األول المشكالت النفسية والثاني المشكالت األكاديمية، وتوصلت نتائج الدراسة في ما 

وجود الشعور باالغتراب والنقص، وتذبذب الروح المعنوية باالنخفاض واالرتفاع، وبينما من ناحية المشكالت األكاديمية فقد 

توصلت النتائج إلى شعورهم بالملل والضجر، وعدم وجود مصادر تعلم للموهوبين، وضعف الوسائل التعليمية المقدمة لهم، 

 والحاجة إلى تأهيل معلمي الطلبة الموهوبين. ،ار إلى الندوات واألنشطة وورش العملواالفتق
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(، بعنوان بعض المشكالت النفسية لدى الموهوبين وعالقتها بتقدير الذات: دراسة على 5040دراسة رابح والطيب ) 

لى التعرف على بعض المشكالت النفسية الطالب الموهوبين بمدارس الموهبة والتميز الثانوية بوالية الخرطوم، والتي تهدف إ

( 520وعالقتها بتقدير الذات لدى الطالب الموهوبين بمدارس الموهبة والتميز بوالية الخرطوم، وتكونت عينة الدراسة من )

وجود طالباً وطالبة، وقام الباحثان بتطبيق مقياس المشكالت النفسية وتقدير الذات من إعدادهما، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 

 مشكالت نفسية لدى الموهوبين، ووجود عالقة عكسية بين المشكالت النفسية وتقدير الذات. 

(، والتي كانت بعنوان الضغوط النفسية لدى الموهوبين والعاديين من طلبة المرحلة الثانوية بدولة 5042دراسة الصفار )

تي تواجه الطلبة الموهوبين والعاديين بالمرحلة الثانوية الكويت: دراسة مقارنة، وتهدف إلى التعرف على الضغوط النفسية ال

(، وقامت الباحثة بإعداد 405( طالباً وطالبة من الموهوبين، بينما الطلبة العاديون )00بالكويت، واشتملت عينة الدراسة على )

بين، ووجود فروق ذات مقياس للضغوط النفسية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى الضغوط النفسية لدى الموهو

داللة إحصائية في الضغوط النفسية بين الموهوبين والعاديين في تقدير مستوى كل من الضغوط المدرسية واألسرية والعالقات 

مع اآلخرين، وجميع مصادر الضغوط الشخصية، وتبين نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الضغوط النفسية لدى اإلناث منها لدى 

 الذكور.

 لى دراسات المحور الثاني:التعليق ع

من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها يمكن تلخيصها وفق متغيرين رئيسيين وهما )الجانب النفسي المتعلق بالطلبة 

 الموهوبين غير المسرعين، والجانب األكاديمي المتعلق بالطلبة الموهوبين غير المسرعين(: 

بقة تؤكد على وجود مشكالت نفسية لدى الطلبة الموهوبين أمثال دراسة متغير الجانب النفسي: معظم الدراسات السا .4

( توصلت إلى 5042(، بينما بعض الدراسات مثل دراسة )الصفار، 5040( ودراسة )رابح والطيب، 5007)الكيكي، 

 نتائج في انخفاض الضغوط النفسية لدى الموهوبين.

د بعض الدراسات وجود مشكالت تعليمية لدى الطلبة الموهوبين متغير الجانب األكاديمي: من الناحية األكاديمية تؤك .5

 ( وتمثلت تلك المشكالت في:5040( ودراسة )القطان، 5040مثل دراسة )الالال والالال، 

 .عدم وجود مصادر تعلم للموهوبين في بعض المدارس 

  .ضعف الوسائل التعليمية المقدمة للطلبة الموهوبين مما يؤدي إلى شعورهم بالملل 

 .االفتقار إلى الندوات وورش العمل المقدمة لهم 

 

 المحور الثالث: دراسات متعلقة بالمقارنة بين الطلبة الموهوبين المسرعين وغير المسرعين 

( والتي كانت بعنوان الضغوط النفسية للطلبة المسرعين وأقرانهم من غير المسرعين بحسب 5005دراسة القيار، )

الدراسية: دراسة مقارنة، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الضغوط النفسية لدى الطلبة المسرعين متغير الجنس والمرحلة 

 وغير المسرعين، ومعرفة الفروق في الضغوط النفسية بينهم حسب متغير الجنس والمرحلة الدراسية،
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وتوصلت نتائج الدراسة إلى ( طالب وطالبات، واستخدمت الباحثة مقياسا للضغوط النفسية، 402وبلغت عينة الدراسة )  

 أن الطلبة المسرعين من كال الجنسيين يعانون من ضغوط نفسية بدرجة أكبر من أقرانهم غير المسرعين.

(، بعنوان دراسة مقارنة بين برامج التسريع واإلثراء وقياس آثرها على الدافعية للتعلم والتحصيل 5007دراسة دودين )

ي األردن، والتي تهدف إلى المقارنة بين اآلثار التي تتركها برامج التسريع والتي تتركها وتقدير الذات للطلبة الموهوبين ف

برامج اإلثراء على الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي وتقدير الذات لدى الطلبة الموهوبين ذكوراً وإناثاً، وبلغت عينة الدراسة 

( منهم في برامج اإلثراء، واستخدمت الباحثة مقياس 14ريع، بينما )( منهم مندرجون في برامج التس14( طالباً وطالبة، )420)

دافعية التعلم ومقياس تقدير الذات للتوصل إلى النتائج، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 ى التحصيل الدراسي لصالح اإلناث.الدافعية للتعلم وتقدير الذات والتحصيل لصالح الطلبة المسرعين، ووجود فروق في مستو

، والتي هدفت إلى مقارنة مستوى تحصيل الطلبة المسرعين في Wells ،Lohman ،& Maron ،(2009)دراسة 

المرحلة االبتدائية أو المتوسطة مع الطلبة المتفوقين الذين لم يتم تسريعهم، إذ أجرى الباحثون دراسة موسعة اشتملت على 

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة الذين تم تسريعهم في مرحلة مبكرة حققوا نتائج إيجابية أكبر في طالباً وطالبة 55.522

 مستوى التحصيل الدراسي، وبأن أداءهم كان أفضل من أقرانهم غير المسرعين.

لى متغيرات ( بعنوان الفروق بين المندرجين في برامج التسريع وغير المندرجين فيها ع5040-5000دراسة عادل، )

(، 5040-5000التوافق المدرسي والدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراسي في ضوء متغير المرحلة التعليمية في مملكة البحرين )

التي تهدف إلى معرفة الفروق بين الطلبة المندرجين في برامج التسريع وغير المندرجين فيها من حيث متغير التوافق 

والتحسن في التحصيل الدراسي عبر المراحل الدراسية، واشتملت عينة الدراسة من البنين  المدرسي، والدافعية لإلنجاز،

( طالبا وطالبة، وطبق عليهم مقياس التوافق المدرسي ومقياس الدافعية لإلنجاز، وتوصلت نتائج 02والبنات الذين بلغ عددهم )

فق المدرسي بين الطلبة المسرعين وغير المسرعين، الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوا

 ووجود فروق في مستوى تحسين التحصيل األكاديمي باختالف المرحلة العمرية. 

م( بعنوان البحوث التربوية حول التسريع األكاديمي للطلبة الموهوبين بين النظرية والتطبيق، 5047دراسة جروان، )

والدراسات التي أجريت على مدى سبعة عقود في الواليات المتحدة والصين واألردن والتي هدفت إلى إجراء مراجعة للبحوث 

وغيرها، حول موضوع تسريع الطلبة الموهوبين فاعليته وآثاره على التطور المعرفي والتكيف االنفعالي واالجتماعي للطلبة 

ية، واستخدم الباحث المنهج التاريخي والتحليلي، الذين تم تسريعهم مقارنة بالطلبة غير المسرعين الذين قدمت لهم برامج إثرائ

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التسريع من أفضل البدائل للطلبة الموهوبين، وأظهرت تفوق الطلبة المسرعين في التحصيل 

 اإلثراء. األكاديمي على أقرانهم غير المسرعين، وتوضح النتائج إلى أن فوائد التسريع أكاديمياً أكثر بكثير من فوائد 

 التعليق على دراسات المحور الثالث:

من خالل تلك الدراسات السابقة يمكن تلخيصها وفق متغيرين رئيسيين وهما )المقارنة بين الطلبة الموهوبين المسرعين 

 النفسي(:وغير المسرعين من الجانب األكاديمي، والمقارنة بين الطلبة الموهوبين المسرعين وغير المسرعين من الجانب 
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( بأن الطلبة المسرعين يعانون 5005متغير الجانب النفسي: شهدت عدد من الدراسات ومن ضمنها دراسة )القيار،  .4 

 من ضغوطات نفسية أكثر من الطلبة الموهوبين غير المسرعين.

عين أكثر من الطلبة متغير الجانب األكاديمي: معظم الدراسات تؤكد فاعلية التسريع من الناحية األكاديمية للطلبة المسر .5

-5000(، بينما دراسة )عادل، 5047( ودراسة )جروان، 5007الموهوبين غير المسرعين مثل دراسة )دودين، 

 ( تؤكد عدم وجود فروق من الناحية األكاديمية بين الطلبة المسرعين وغير المسرعين.5040

 التعقيب على جميع الدراسات السابقة 

يمكن تلخيص ما تناولته تلك الدراسات في عدد من المحاور واالستفادة منها في الدراسة من خالل ما سبق من الدراسات 

 الحالية وهي:

  تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التسريع من حيث مجتمعات الطلبة الموهوبين، مثال على ذلك دراسة

 ( بالكويت، 5042( كانت باألردن، بينما دراسة )الصفار، 5007( في البحرين، بينما دراسة )دودين، 5040)عادل، 

 

ن الدراسات التي تنوعت فيها مواضيع التسريع، وقلة ( بالخرطوم، وغيرها العديد م5040ودراسة )رابح والطيب، 

الدراسات في المملكة العربية السعودية وتحديداً محافظة األحساء التي تناولت موضوع التسريع، مما ساعد الباحثة 

الختيار موضوع الدراسة عن التسريع والمقارنة بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير 

 رعات في فصول الموهوبين. المس

   تبين من خالل تلك الدراسات السابقة التي تم تناولها في هذه الدراسة بأن معظم الدراسات استخدمت أداة االستبانة أو

(، وقلة الدراسات المعتمدة على أداة المقابلة، ومن هنا 5005( ودراسة القيار )5007المقاييس مثل دراسة دودين )

ي اختيار األداة المناسبة للدراسة وهي المقابلة إلتاحة الفرصة للطالبات الموهوبات بالتعبير عن استفادت الباحثة ف

 آرائهن بحرية دون التقيد بعبارات محددة.

  أما بالنسبة لمتغيرات الدراسة الجانب النفسي والجانب األكاديمي، فمن خالل االطالع على تلك الدراسات اتضحت

( التي تهدف Charlton ،Marolf ،& Stanley ،1994الطلب الموهوبين، مثل دراسة )أهمية تلك الجوانب لدى 

( والتي هدفت إلى التعرف على المشكالت 5040إلى التعرف على اآلثار األكاديمية للتسريع، ودراسة )الالال والالال، 

الجوانب لدى الطلبة الموهوبين النفسية والتعليمية للموهوبين، واستفادت الباحثة من تلك الدراسات عن أهمية تلك 

 بشكل عام والطلبة المسرعين بشكل خاص. 

 عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشتها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على اآلثار المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية للطالبات الموهوبات المسرعات 

ك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة عن طريق تحليل البيانات وذل ،وغير المسرعات بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن

النوعية التي تم جمعها واستخراجها من خالل المقابالت مع الطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات بمحافظة 

 :األحساء من وجهة نظرهن، وفيما يلي ما توصلت إليه الدراسة من نتائج في ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها
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ما اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات بمحافظة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  -

 األحساء من وجهة نظرهن؟ 

( من الطالبات الموهوبات المسرعات في المرحلة االبتدائية أو المرحلة 7ولإلجابة على ذلك السؤال تم عمل مقابلة مع )

( طالبات موهوبات مسرعات من مدارس حكومية، وتوصلت نتائج المقابلة 5( طالبات من المدارس األهلية، و)0) المتوسطة،

إلى مجموعة من األسباب المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية واآلراء والمقترحات لبرنامج التسريع، وقد تم تقسيم تلك 

 رشيح لبرنامج التسريع، وأثناء البرنامج، وبعد البرنامج(:النتائج وتحليلها إلى ثالثة أقسام )قبل الت

 

 تحليل استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال األول قبل الترشيح لبرنامج التسريع: -أ

 

( اتفقت جميع 4حيث تبين في الفقرة رقم ) ،( إجابات الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة4يوضح الجدول)

عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات المسرعات عدم رضاهن عن قلة الوعي في برامج الموهوبين بشكل عام وعن برنامج 

التسريع بشكل خاص، حيث اتضح من خالل إجاباتهن عدم وجود خلفية مسبقة لدى جميع الطالبات الموهوبات المسرعات 

  ،والمدرسةمورهن عن البرنامج، وبأن الترشيح كان من قبل المعلمات وأولياء أ

 قبل الترشيح لبرنامج التسريع

 التكرار إجابات الطالبات الرقم

4.  
وبددأن الترشدديح كددان مددن قبددل المدرسددة  ،ال توجددد خلفيددة مسددبقة عددن برنددامج التسددريع قبددل الترشدديح

 .والمعلمات
7 

5.  
ولكددن عدددم مالءمددة وقددت االختبددار واألفضددل أن يكددون فددي اإلجددازة  ،شددروط التسددريع مناسددبة جددداً 

 الصيفية.
2 

0.  
وجود معلمة مساعدة لالستعانة بها وقت المذاكرة عند الحاجة لتوضديح بعدض األساسديات والمفداهيم 

 الجديدة.
5 

 0 الحاجة إلى وجود مسؤولة خاصة بالطالبات الموهوبات بكل مدرسة.  .5

 0 الموهوبات( للطالبات إجراءات التسريع.وضحت المدرسة )مسؤولة   .2

0.  
توقعات الطالبات قبل التسريع بوجود أنشدطة صدفية وغيدر صدفية متنوعدة ومختلفدة، ووجدود بدرامج 

 ورحالت خارج المدرسة تساعد على تطوير قدراتهن ومهاراتهن.
2 

 7 الحاجة إلى وجود توعية أو دورات أو ورش عن برنامج التسريع.  .7

 1 جدول

 الطالبات الموهوبات المسرعات قبل الترشيح لبرنامج التسريع إجابات
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أ( قلة الوعي ببرنامج التسريع بقولها: )ماكنت أعرف البرنامج والترشيح جاني من معلمتي ،حيث وضحت الطالبة )ض 

عن البرنامج يوم رشحتني مره أسمع  )أولبينما ذكرت )ر.ح( قائلة:  ،وحتى أهلي استغربوا ألنهم ما يعرفون البرنامج من قبل(

 المدرسة وكنت خايفة ومترددة ألني ماكنت أعرفه من قبل بس إصرار و إقناع أهلي كان السبب في موافقتي(.

( بأن من أسباب قلة الطلبة المسرعين هو قلة الوعي بالتسريع 5001العابد )حيث تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 التسريع من خالل توعية أولياء األمور عن طريق عقد ندوات ولقاءات. األكاديمي، والحاجة إلى نشر ثقافة

ما سبق ربما يعود قلة الوعي في برامج الموهوبين بشكل عام إلى المعرفة المحدودة لدى الكوادر التعليمية  وبناًء على

لذلك الحاجة إلى  ،وعدم إطالع أولياء األمور والطالبات على البرامج الخاصة بالطالبات ،وإجراءاتهالتسريع  واإلدارية ببرنامج

 .وأولياء األمور والمعلمات وإدارة المدرسةنشر الوعي ببرامج الموهوبين في جميع المدارس لدى الطالبات 

ى مدى رضاهن عن شروط ( بأن غالبية الطالبات الموهوبات المسرعات اتفقن عل0( و الفقرة )5وتوضح الفقرة )

التسريع وإجراءاته للطالبات المرشحات، إال إن وقت المذاكرة واالختبار غير مالءم في نهاية الفصل الدراسي، بحيث يتفق مع 

االختبارات المدرسية النهائية للطالبات، مما يسبب للطالبات ضغوطا نفسية وتوترا وقلقا وخوفا من عدم االجتياز، واقترحت 

أن يكون االختبار في اإلجازة الصيفية، وتوضح استجابات الطالبة حاجتهم إلى وجود معلمة مساعدة لالستعانة بها الطالبات 

وقت المذاكرة عند الحاجة إلى توضيح بعض األساسيات والمفاهيم الجديدة لجود بعض المقررات الجديدة عليهن، حيث تحدثت 

اته قائلة: ) الشروط مناسبه بس الوقت ضيق للمذاكرة ألن يصادف االختبارات الطالبة )م.أ( برأيها عن شروط التسريع و إجراء

و ياليت في معلمة نقدر نرجع لها عشان تساعدنا إذا كان في معلومة  ،نحس بضغط ما نقدر نوفق بين األثنين ،النهائية

لطالبات المرشحات ألن كثير تعبوا و بينما وضحت )ج.ع( قائلة: ) الشروط مناسبة لكن أحس أفضل لو زادوا عدد ا ،مافهمناها(

 اجتهدوا باألخير يأخذون ثنتين بس(.

(، بالحاجة إلى إعادة النظر في اختبارات الطالب 5001جروان والمجالي )تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 

ة مع الطالب المسرع وفق المسرعين بحيث يمكن التأجيل وتقديم االختبارات خالل العطلة الصيفية وفق برنامج تحدده المدرس

 برنامج مريح.

( اتفاق غالبية العينة من الطالبات على الحاجة إلى وجود مسؤولة موهوبات في كل مدرسة 5بينما توضح الفقرة رقم )

( نسبة بسيطة من 2توضح للطالبات خطوات وإجراءات التسريع واإلجابة على جميع استفساراتهن، بينما في الفقرة رقم )

حيث  ،المسرعات في المدارس األهلية يؤكدن وجود مسؤولة موهوبات خاصة بهن وضحت لهن إجراءات التسريعالطالبات 

تحدثت الطالبة )م.أ( من الطالبات الموهوبات في المدارس الحكومية عن رأيها بخصوص مسؤولة الموهوبات قائلة: ) ما كان 

 ع بس علمونا عن يوم االختبار(يعندنا مسؤولة موهوبات وال كنا عارفين عن إجراءات التسر

الموهوبات كانت موجودة معنا  )مسؤولةبينما ذكرت الطالبة )ر.ح( من الطالبات الموهوبات في المدارس األهلية قائلة: 

 على طول وتجاوب على أسئلتنا ووضحت لنا اإلجراءات(.
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ارة المدرسية والمعلمين للطالب ( إلى ضرورة مساعدة اإلد5001وتتفق تلك النتائج مع دراسة جروان والمجالي ) 

 المرشحين للتدريس، وتبسيط وتوضيح اإلجراءات اإلدارية والفنية التي تحددها وزارة التعليم للطالب المسرعين.

وجود  ،( توقعات الطالبات الموهوبات المسرعات من برنامج التسريع قبل التحاقهن به0بينما توضح الفقرة رقم )

توقعاتهن بوجود رحالت وأنشطة متنوعة ومختلفة تراعي قدراتهن، حيث الصفية المقدمة لهن، واألنشطة الصفية وغير 

بينما وضحت  ،وأنشطة متنوعة(متوقعة في برامج  )كنتوضحت الطالبة )د.ب( توقعاتها عن البرنامج قبل التحاقها به قائلة: 

شرط  وليسواحد في األسبوع لو داخل الفصل ال برنامج على األقل نشاط و ،الطالبة )ج.ع( قائلة: )كنت متوقعة أكثر من كذا

 خارج الفصل(.

( اتفق جميع أفراد عينة الدراسة حاجتهن إلى وجود توعية أو دورات أو ورش للطالبات الموهوبات 7وفي الفقرة )

يع على عدم تقديم المسرعات عن برنامج التسريع لمساعدتهن على التكيف والتغلب على المشكالت التي تواجههن، ويؤكد الجم

 )ترشحتحيث وضحت الطالبة )د.ع( رأيها من ناحية وجود توعية أو دورات بعد قبولهن في البرنامج قائلة:  ،التوعية لهن

 قدم لي وال شيء(. السادس على طول ما وانتقلت للصف

إلى وجود محاضرات في الحاجة  (،5001العجيلي )ب. ت(، ودراسة العابد )وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 

 توعوية ألولياء األمور والطالبات والمعلمات لتحقيق الصحة النفسية للمسرعين.

بناًء على ما سبق أظهرت استجابات الطالبات المسرعات بأن من أهم اآلثار النفسية و األكاديمية المترتبة عليهن قبل 

ويعود ذلك إلى عدم مالءمة أوقات  ،نفسية لدى الطالباتالترشيح لبرنامج التسريع عدم الرضا عن البرنامج لوجود ضغوط 

إجراء االختبارات والجهد المبذول والتعب وقت المذاكرة والخوف والقلق من الفشل في االختبارات وعدم وجود الدعم و 

وهذه  ،المدرسةوربما يعود ذلك إلى ضعف الوعي ببرامج الموهوبين لدى إدارة  ،المساعدة من قبل المعلمين و إدارة المدرسة

 (. 5001(، ودراسة جروان والمجالي )5001النتائج اتفقت مع نتائج دراسة العجيلي )ب. ت(، ودراسة العابد )

يوضح تحليل استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال الثاني أثناء البرنامج:  -ب

 ناء تجربتهن لبرنامج التسريع.( إجابات الطالبات وآرائهن ومقترحاتهن أث5الجدول)
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 2 جدول

 أثناء البرنامج إجابات الطالبات الموهوبات المسرعات

 

( اتفاق جميع عينة الدراسة على 4في الفقرة ) ،الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة ( استجابات5يوضح الجدول )

حيث تحدثت الطالبة )ض.أ( عن قدرتها على التكيف مع  ،سهولة التكيف في المرحلة الجديدة وسرعة تجانسهن مع الطالبات

بينما عبرت  ،ر منهم لكن بعدين بسرعة اندمجت معهم(البداية تضايقت من تصرفات البنات ألني أصغ )فيالطالبات بقولها: 

 واجهت صعوبة بالعكس دخلت بسرعة معهم وكنت مبسوطة أهم شيء عندي عقليتهم(. )ماالطالبة )ر.ح( قائلة: 

( والتي تهدف إلى الكشف 5005-5004وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة مركز التميز التربوي وتنمية الموارد البشرية )

بأن أفراد عينة الدراسة من الطالب  ،الدراسي للطلبة المسرعين والمدرسي والتحصيلفق النفسي واالجتماعي عن التوا

 المسرعين أظهروا مستويات عالية من التكيف والتوافق النفسي.

ئة ووجود البي ،بناًء على ما سبق من ناحية التكيف النفسي لدى الطالبات ربما يعود ذلك إلى النضوج العقلي لديهن

 التعليمية المحفزة لذلك والتي ساعدت على سهولة التكيف بين الطالبات المسرعات.

( تتفق غالبية الطالبات على رضاهن عن المناهج الدراسية المقدمة لهن ومدى 0( وفقرة رقم )5بينما في الفقرة رقم )

 ،مالءمتها لقدراتهن

وتؤكد جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات المسرعات حاجتهن إلى مناهج إضافية أو أنشطة وبرامج خارجية  

  ،تتحدى قدراتهن تختلف عن المناهج األساسية المقدمة لهن

 أثناء البرنامج

 التكرار إجابات الطالبات الرقم

 7 سهولة التكيف والتجانس مع طالبات المرحلة الجديدة.  .1

 6 الجديدة.مالءمة المناهج الدراسية المقدمة في المرحلة   .2

 7 الحاجة إلى وجود مناهج إضافية أو أنشطة إضافية متنوعة تتحدى قدراتهن.  .3

 3 مالءمة األنشطة غير الصفية للطالبات.  .4

وعدم استشارتهن في اختيار األنشطة  ،عدم وجود أنشطة غير صفية لدى الطالبات  .5

 المالئمة لهن.

4 

 7 لقلة األنشطة المقدمة لهن.القدرة على الموازنة بين المهام المطلوبة   .6

 5 األساليب واالستراتيجيات المقدمة للطالبات من قبل المعلمات مناسبة.  .7

الحاجة إلى تأهيل وتدريب المعلمات لعدم وجود األساليب المتنوعة والمختلفة المالئمة   .8

 لهن للبعد عن الملل، ولكي تساعد على تحدي قدراتهن.

2 
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اسبة بس من )المناهجحيث تحدثت الطالبة )ر.ح( عن مالءمة المناهج الدراسية ولك ضعف األنشطة المقدمة فيها بقولها:  

 مناسبة لنا بس ما في فرق )المناهجبينما ذكرت )د.ع( قائلة:  ،تمنيت لو مناهج خاصة فينا وال أنشطة إضافية خاصة بالمنهج(

 (.بين مناهجنا ومناهج باقي الفصول

( توضح نسبة بسيطة من الطالبات وجود أنشطة غير صفية في المدارس األهلية للطالبات 5بينما في الفقرة رقم )

حيث  ،لمسرعات واستشارتهن في اختيار النشاط المالئم لقدراتهن، مما ساعدهن في التغلب على الروتين والبعد عن المللا

تحدثت الطالبة )د.ب( رضاها عن األنشطة غير الصفية المقدمة لهن قائلة: )يعرضون علينا مجموعة من األنشطة المتنوعة 

 فادتني كثير(. ،ونختار منها

والتي تهدف إلى التعرف على  Charlton & Stanley  ،Marolf  (1994)لدراسة مع نتائج دراسةوتتفق نتائج ا

أن للتسريع أثرا إيجابيا على الطالبات الموهوبات المسرعات ويساعد على  ،اآلثار األكاديمية و االجتماعية للتسريع األكاديمي

 االهتمام بالتعلم والتقليل من الروتين والملل لديهن.

( يؤكدن نسبة متوسطة من الطالبات المسرعات في المدارس الحكومية تضجرهن من عدم وجود أنشطة 2بينما الفقرة ) 

تحدثت  ،غير صفية لهن وعدم استشارتهن نحو ذلك، ويوضحن حاجتهن إلى وجود تلك األنشطة للبعد عن الملل والروتين

عندنا نشاطات صفية  )مابينما وضحت الطالبة )و.أ( قائلة:  ،رونا أصال(نشاطات وال يفكرون يستشي ي)ما فالطالبة )م.أ( قائلة: 

 .للطالبات(وال غير صفية بس يخيرون البنات إذا حابين يسون نشاط هم بنفسهم 

التقليدية في عملية التدريس بالمدارس الحكومية لدى بعض المعلمين وقلة  بناًء على ما سبق ربما يعود ذلك إلى الثقافة

ي التنويع باألنشطة غير الصفية الخاصة بالطالبات الموهوبات، أما بالنسبة إلجابات الطالبات الملتحقات بالمدارس المعرفة ف

األهلية ربما يعود ذلك للنظام التعليمي المتبع في بعض المدارس األهلية كنوع من التحفيز والتميز للطلبة وكسر الروتين السائد 

 لتسريع تأثيراً إيجابياً على الطالبات المسرعات.والتي جعل ل في العملية التعليمة

والسبب ( قدرتهن على الموازنة بين المهام المطلوبة منهن، 0تشير جميع عينة الدراسة للطالبات المسرعات في الفقرة )

ذلك يعود لقلة األنشطة المقدمة لهن، وتحدثت الطالبة )ض.أ( عن قلة المهام الدراسية قائلة: )ما في مهام كثير أصالً بس  في

 ،بينما ذكرت الطالبة )ر.ح( قائلة: )نقدر نوازن بين المهام ألن المعلمات كانت طريقتهم حلوة منسقين بينهم ،واجبات بسيطة(

 ألنشطة خارجية نطبقها في المدرسة(. وأسبوع يكون ،ت المنزليةيفعلون أسبوع للمهام والواجبا

 

من قبل المعلمات  واالستراتيجيات المقدمة( إلى فاعلية األساليب 7الطالبات المسرعات في الفقرة رقم ) وتشير معظم

ي تنوع بطريقة الشرح من فلمقدمة من قبل المعلمات قائلة: )وتحدثت الطالبة )ر.ح( رضاها عن األساليب ا ،ومدى مالئمتها لهن

المعلمات وأحسن شيء إذا قسمونا لمجموعات وكان الشرح على وحدة من الطالبات ألن احياناً أسلوبها يكون أقرب ومناسب لنا 

 )حلوة ومنوعة لكن نحتاج جانب حركي أكثر(. :بينما ذكرت الطالبة )ج.ع( عن رأيها قائلة ،أكثر(

( التي أوضحت الحاجة لتأهيل 5001( ودراسة جروان والمجالي )5001دراسة عابد )وتختلف نتائج الدراسة مع نتائج 

 وتدريبهم. المعلمين
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 وربما يعود ،واالستراتيجيات( قلة من الطالبات المسرعات يؤكدن حاجتهن إلى التنوع في األساليب 2بينما في الفقرة ) 

التدريس الخاصة بالطالبات الموهوبات  واإلدارية بطرقلتعليمية ذلك إلى المعرفة المحدودة عن برامج الموهوبين لدى الكوادر ا

 وعدم الدراية الكافية باألنشطة التي تحفز التفكير واإلبداع. ،المسرعات على وجه الخصوص

على الطالبات الموهوبات المسرعات أثناء  واألكاديمية المترتبةومن خالل ما سبق باإلمكان القول من اآلثار النفسية 

 ،وآفاق للطالبات أثناء عملية التسريع وتوسيع مدارك ،الدافعية للتعلم وتحسين مستوىزيادة الثقة بالنفس لديهن  ،مجالبرنا

وقد تمتاز المدارس األهلية على  ،وتحسين اتجاهاتهن نحو التعلم ،والتنافس بينهن والحافز نحو التفوق العملي واألكاديمي

 وأنشطة غير صفية متنوعة مالءمة للطالبات. ،المدارس الحكومية من خالل وجود معلمات مؤهالت

 

يوضح الجدول رقم تحليل استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال الثالث بعد البرنامج:  -ت

 حاتهن بعد تجربتهن لبرنامج التسريع.( إجابات الطالبات وآرائهن ومقتر0)

 3جدول

 بعد البرنامج إجابات الطالبات الموهوبات المسرعات

 بعد البرنامج

 التكرار إجابات الطالبات الرقم

 7 رضا الطالبات المسرعات عن برنامج التسريع.  .1

 7 مالءمة برنامج التسريع لقدراتهن.  .2

 7 إيجابيات التسريع أكثر من سلبياته.  .3

من إيجابيات التسريع )البعد عن الملل، الروتين، االعتماد على النفس، الثقة بالنفس،   .4

 اختصار للوقت والتخرج في عمر أصغر(. 

7 

 7 الرضا عن التحصيل الدراسي بعد التسريع.  .5

 7 ارتفاع التحصيل الدراسي بعد التسريع.  .6

 

( والفقرة 4( اتفاق جميع عينة الدراسة في الفقرة )0رقم )توضح استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات في الجدول 

( رضاهن عن برنامج التسريع، ومدى مالءمته لقدراتهن، حيث تحدثت الطالبة )ر.ح( عن مدى رضاها عن تجربة التسريع 5)

بينما  ،المتوسطة(قائلة: )البرنامج جداً مناسب بس ياليت يغيرون وقت االختبار عشان أقدر أذاكر ويمكن اتسرع في المرحلة 

نسبة الترشيح ألن كثير يحتاجونه وكنت أتمنى لو تسرعت  وأتمنى يزيدونذكرتت الطالبة )ج.ع( قائلة: )راضية عن البرنامج 

 في متوسط(.

والتي تهدف إلى التعرف  Vialle، Ashton، Carlon،& Rankin، (2001)دراسة تتفق نتائج الدراسة مع نتائج 

حيث توصلت إلى أن للتسريع التأثير اإليجابي على الطلبة  ،على اآلثار األكاديمية واالجتماعية و االنفعالية للطلبة المسرعين

 المسرعين من تلك النواحي.
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البعد عن الملل في  ( يتفق جميع عينة الدراسة على أن للتسريع إيجابيات كثيرة، ومنها5( والفقرة )0بينما في الفقرة ) 

الحصص الدراسية، والروتين الدراسي، وزيادة ثقتهن بأنفسهن وبقدراتهن، والقدرة على االعتماد بالنفس، وتبادل الخبرات مع 

ت الطالبة )ر.ح( رضاها عن برنامج التسريع قائلة: )ساعدني أعتمد أصغر، حيث تحدثاألكبر منهن سناً، والتخرج في عمر 

بينما وضحت الطالبة )ض.أ( قائلة: )  ،اج أرجع ألحد في مذاكرتي مع إني في ابتدائي وفي مناهج جديدة(على نفسي وال أحت

 زادت ثقتي بنفسي وقدرت أتخرج في عمر أصغر عن الباقي وحسيت أني مميزة عن البقية(.

بأن التسريع ساعد على زيادة  Vialle، Ashton، Carlon،& Rankin، (2001)دراسة  وتتفق نتائج الدراسة مع

والتي  Charlton، Marolf، & Stanley، (1994)و مع دراسة  ،الثقة بالنفس للطالبات، وشغفهن وحبهن لالطالع والبحث

 واالهتمام بالتعلم وعلى التقليل من الروتين والملل لدى الطلبة المسرعين. ،من ناحية توفير الوقت للطالبةأكدت فوائد التسريع 

( اتفاق جميع عينة الدراسة على مدى رضاهن عن تحصيلهن الدراسي، ويوضحن ارتفاع 0( والفقرة )2ا في الفقرة )بينم

تحدثت الطالبة )د.ب( على رضاها عن تحصيلها الدراسي قائلة:  بأنفسهن،تحصيلهن الدراسي بعد التسريع بسبب زيادة ثقتهن 

 ينزل( الحظته صاير يرتفع ما )تحصيلي

( بأن معظم الطلبة الملتحقين ببرنامج 5004-500الدراسة مع دراسة مركز التميز التربوي لتنمية الموارد ) وتتفق نتائج

بأن للتسريع أثرا  Steenbergen-Hu، Moon، (2009)  التسريع حافظوا على تحصيل دراسي مرتفع، وكذلك تؤكد دراسة

 بطريقة صحيحة. إيجابيا على الطالبات المسرعات في التحصيل الدراسي إذا طبق

 

بناًء على ما سبق من استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات باإلمكان القول من اآلثار المترتبة على الطالبات من 

فاعلية التسريع على الطالبات المسرعات وبأن له األثر اإليجابي عليهن من  ،الناحيتين النفسية و األكاديمية بعد برنامج التسريع

ولكن  ،يث ساعد على زيادة ثقتهن بأنفسهن و ارتفاع تحصيلهن الدراسي ويمتاز البرنامج بالعديد من اإليجابياتتلك النواحي ح

( 5047وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة جروان ) ،ربما يحتاج إلى المتابعة و التقويم للتعديل وخاصة في المدارس الحكومية

و التقليل من فرص الملل في المدرسة، ومنع الخمول العقلي  ،بأن برنامج التسريع ساعد على زيادة الثقة بالنفس لدى الطالبات

المتفوقين عقلياً، جّراء التعلم القائم على التكرار، عن طريق تقديم مستوى مناسب من المحتوى الذي يتحدى قدرات الطلبة 

و اختصار الفترة الزمنية الالزمة كي يكمل الطلبة  ،ويكسبهم باإلضافة لذلك عادات دراسة جيدة تجنبهم تدني التحصيل

المتفوقون عقلياً البرامج المدرسية التقليدية، وإعدادهم للبدء في اإلسهام المهني واإلنتاجية المبكرة مما يؤدي إلى زيادة الدخل 

 القومي.

وتقدير وإضافة إلى ذلك زيادة فرص التنافس والحافز نحو التفوق العملي واألكاديمي، والشعور بالرضى وتقدير الذات  

ومن أهم تلك اآلثار من وجهة  ،، وتوسيع وفتح آفاق جديدة لدى الطالبات المسرعات، حيث يصبح تعلمهن ذو معنىاآلخرين

 لتحصيل الدراسي لهن.نظرهن بأن برنامج التسريع ساعد على ارتفاع ا
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات غير المسرعات  - 

 بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن؟

( 0المتوسطة، )( من الطالبات الموهوبات غير المسرعات في المرحلة 7ولإلجابة على ذلك السؤال تم عمل مقابلة مع )

( طالبات موهوبات من المدارس الحكومية، وتوصلت نتائج المقابلة إلى مجموعة من 5طالبات من المدارس األهلية، و)

األسباب المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية ومجموعة من اآلراء والمقترحات لبرنامج التسريع، وقد تم تقسيم تلك 

ة أقسام )قبل القبول في فصول الموهوبين، أثناء التعلم في فصول الموهوبين، بعد تجربة فصول النتائج وتحليلها إلى ثالث

 الموهوبين(:

تحليل استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال األول قبل القبول في فصول  -أ

 الموهوبين:

  4 جدول

 ل القبول في فصول الموهوبينإجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات قب

 قبل القبول في فصول الموهوبين

 التكرار إجابات الطالبات الرقم

 7 .والمعلماتوبأن الترشيح من قبل المدرسة  ،عدم وجود خلفية مسبقة عن برامج الموهوبين  .1

 3 الرضا عن أساليب الترشيح واالختيار.  .2

 4 العتمادها على التحصيل الدراسي فقط.أساليب الترشيح واالختيار غير مناسبة   .3

 

( اتفاق جميع عينة الدراسة من الطالبات 5) توضح استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات في الجدول رقم

( على عدم وجود خلفية مسبقة عن برامج الموهوبين وبأن الترشيح كان من قبل المدرسة 4الموهوبات في الفقرة رقم )

حيث تحدثت الطالبة )ز.ب( عن ضعف الوعي ببرامج الموهوبين قائلة: )ماكنت أعرف عن البرنامج وترشحت من  ،والمعلمات

بينما تحدثت الطالبة )ن.ع( قائلة: )ماكنت أعرف عن برامج  ،على تحصيلي الدراسي( خائفينالمدرسة وحتى أهلي كانوا ضده 

 هوبين معناها إن نسبة ذكائي أعلى(.الموهوبين وترشيحي من المعلمة وضحت لي بأن فصول المو

(، والتي تهدف إلى التعرف على المشكالت النفسية 5040الالال والالال )وتتفق نتائج تلك الدراسة مع نتائج دراسة 

قلة وتوصلت النتائج إلى  ،التي تواجه الطالب الموهوبين في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرهن والتعليمية واالجتماعية

 .الوعي ببرامج الموهوبين

( تتفق عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات في المدارس األهلية رضاهن عن أساليب الترشيح 5وفي الفقرة رقم )

واالختيار، وتحدثت الطالبة )د.ب( رضاها عن أساليب الترشيح قائلة: )راضين وحتى األسئلة كانت سهله ألنهم عطونا نماذج 

 منها قبل نختبر(.عن األسئلة نقرأ 

( توضح نسبة متوسطة من الطالبات الموهوبات في المدارس الحكومية عكس ذلك عدم رضاهن عن 5بينما في الفقرة )

أساليب الترشيح واالختيار العتمادهن في الترشيح على التحصيل الدراسي أو ترشيحات المعلمين فقط، ويقترحن تطبيق 

 ،لفصول الموهوبينعليهن قبل ترشيحهن  اختبارات الذكاء
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حيث تحدثت الطالبة )ج.ش( عن ضعف أساليب الترشيح قائلة: )ما كانت مناسبة ألنهم اعتمدوا بس على المعلمات   

بينما عبرت الطالبة )ن.ع( عن رأيها قائلة: )مو راضين عن الترشيح ألن  ،يختارون الطالبات اللي درجة تحصيلهم مرتفعة(

طبقوا عليهم اختبار كان اختيارهم على  وبين أغلب الموجودين في فصول الموهوبين ماكان همهم بس يفتحون فصول للموه

 حسب تحصيلنا الدراسي(.

( التي أكدت أن المعلمين لديهم ضعف في كشف 5040وقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتيجة دراسة الالال والالال )

 سي معيار أساسي.خصائص الطلبة الموهوبين، وهم يعتمدون فقط على التحصيل الدرا

بناًء على ما سبق من خالل استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات قبل الترشيح لفصول الموهوبين من اآلثار 

لذلك من  ،باإلمكان القول ضعف الوعي لدى إدارة المدرسة عن برامج الموهوبين ،واألكاديميةالمترتبة من الناحيتين النفسية 

الضروري تقديم التوعية لجميع المدارس وخاصة المدارس الحكومية لألخذ بنتائج المقاييس الموضوعية المقننة المعتمدة من 

 قبل اإلدارة العامة لرعاية الموهوبات وعدم االعتماد على التحصيل الدراسي فقط كمعيار للترشيح.

ألسئلة المقابلة في المجال الثاني أثناء التعلم في فصول  تحليل استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات -ب

 الموهوبين:

 5 جدول

 إجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات أثناء التعلم في فصول الموهوبين

 أثناء التعلم في فصول الموهوبين

 التكرار إجابات الطالبات الرقم

 5 الطلبة العاديين.ال يوجد اختالف بين فصول الطلبة الموهوبين وفصول   .1

 7 عدم الرضا عن طرائق التدريس المقدمة في فصول الموهوبين.  .2

على أسلوب  واعتماد المعلمات ،عدم مراعاة المعلمات لنمط التعلم لدى الطالبات  .3

 اإللقاء والمحاضرة.

7 

 7 المقدمة.مالئمة المناهج الدراسية   .4

 5 الموهوبين.الحاجة إلى وجود مناهج خاصة بالطلبة   .5

 3 وجود مناهج خاصة بالعلوم والرياضيات.  .6

 7 ال توجد أنشطة غير صفية خاصة بالطالبات الموهوبات.  .7

وجود أنشطة غير صفية في اإلجازة الصيفية لجميع الطالبات الموهوبات وغير   .8

 الموهوبات برسوم.

3 

 7 تجانس الطالبات الموهوبات بالفصل.  .9
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اتفاق ( 5) الطالبات الموهوبات غير المسرعات أثناء تعلمهن في فصول الموهوبين في الجدول رقمتوضح استجابات  

( على عدم وجود اختالف بين فصول الموهوبين وفصول الطلبة العاديين من ناحية األساليب 4غالبية الطالبات في الفقرة رقم )

أو االستراتيجيات المقدمة لهن والمناهج واألنشطة الصفية وغير الصفية، وتحدثت الطالبة )ف.ظ( عن عد رضاها بفصول 

عن الفصول العادية الفرق بس ألني أدرس في مدرسة أهلية في اهتمام بالطالبات ء مختلف الموهوبين قائلة: )ما حسيت في شي

بينما تحدثت الطالبة  ،وحتى بالمدرسة األهلية ما في فرق بينا وبين فصول العاديين( ،مقارنة لما كنت أدرس في مدرسة حكومية

معلمة اختارتني لكن بعد ما ترشحت ودخلت فصل )ج.ع( عن شعورها قائلة: )كنت مبسوطة مره وحسيت أني مميزة ألن ال

بينما وضحت الطالبة )ن.ع( برأيها قائلة: )تحمست في البداية ألن المعلمات يقولون  ،الموهوبين ما حسيت في اختالف أبد(

 في اختالف مجرد فصل أسمه فصل الموهوبين(. بتكونون واجهة المدرسة ومختلفين لكن بعدين اكتشفت ما

إلى عدم وجود مكافآت وتشجيع  (5040الالال والالال )ات الطالبات الموهوبات غير المسرعات مع دراسة وتتفق استجاب

 الموهوبين. والمدرسة للطلبةودعم من قبل المعلمين 

بناًء على ما سبق من استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات ربما يعود ذلك إلى قلة الوعي ببرامج الموهوبين 

 تقديم دورات توعوية من قبل إدارة الموهوبات باالتفاق مع جميع المدارس لحاجتهن لذلك. والحاجة إلى ،اإلدارة المدرسيةلدى 

عدم الرضا عن ( تؤكدن جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات غير المسرعات إلى 0( والفقرة )5وفي الفقرة )

تؤكد معظم الطالبات بينما  ،وعدم مراعاتهن لنمط التعلم لدى الطالبات طرائق التدريس المقدمة لهن بفصول الموهوبين،

حيث تحدثت  شعورهن بالملل العتماد المعلمات على أسلوب اإللقاء والمحاضرة، والحاجة إلى تطبيقات عملية وتجريبية،

 ،واحد للجميع و الطريقة وحده(ش( قائلة: ) عطونا مقاييس عشان يتعرفون على نمط التعلم عندنا لكن األسلوب  الطالبة )ج.

بينما  ،ليت يكون في جانب عملي أو تجريبي( ب( قائلة: )طريقة التدريس وحدة و أسلوبهم واحد يا بينما عبرت الطالبة )ز.

 تحدثت الطالبة )د.ب( قائلة: )ملينا من الروتين بس يعتمدون على أسلوب المحاضرة(.

لمسرعات بفصول الموهوبين عدم رضا الطالبات عن طرائق التدريس أظهرت استجابات الطالبات الموهوبات غير ا

( وجود 5040واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة القطان ) ،والمحاضرةواعتماد المعلمات على أسلوب اإللقاء  ،المقدمة لهن

تأهيل وتدريب  والحاجة إلى ،مشكالت تعليمية أكاديمية لدى الموهوبين ومنها ضعف الوسائل التعليمية المقدمة للطالبات

وجود مشكالت  (5040وكذلك تتفق مع نتائج دراسة الالال والالال ) ،وشعور الطلبة الموهوبين بالملل والضجر ،المعلمين

 أكاديمية ومنها ضعف قدرات المعلمين في التعرف على خصائص الموهوبين.

كوادر التعليمية واإلدارية بطرق التدريس الخاصة إلى المعرفة المحدودة لدى الربما يعود ذلك بناًء على ما سبق 

بالطالبات الموهوبات غير المسرعات في فصول الموهوبين على وجه الخصوص، وعدم الدراية الكافية باألنشطة التي تحفز 

األساليب  والحاجة إلى إيجاد بيئة تعليمية محفزة وغنية بالمثيرات التي تثير التفكير واستخدام الطرق ،التفكير واإلبداع

 واالستراتيجيات التي من شأنها أن تنمي التفكير ويصبح التعليم في ضوئها له معنى وأثر.

اتفاق جميع عينة الدراسة على مالئمة المناهج ( 5توضح استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات في الفقرة )

فيها اختالف  حيث تحدثت الطالبة )أ.ذ( رضاها عن المناهج المقدمة لهن قائلة: )المناهج مناسبة لنا ما ،الدراسية المقدمة لهن

 نفس باقي الفصول(.
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( 0( تؤكد معظم الطالبات الحاجة إلى وجود مناهج خاصة بالطلبة الموهوبين، بينما في الفقرة )2بينما في الفقرة رقم ) 

بات الموهوبات الملتحقات بالمدارس األهلية وجود مناهج خاصة وحصص مكثفة للعلوم تؤكد نسبة بسيطة من عينة الطال

ش( عن حاجتهن لوجود مناهج خاصة بهن في المدارس الحكومية قائلة: ) مناهجنا نفس  حيث تحدثت الطالبة )ج. ،والرياضيات

و شيء بسيط عشان نحس باالختالف بس دايم باقي الفصول ودنا لو يكون في مناهج خاصة لنا وال المعلمة تغيير في المنهج ل

وعبرت الطالبة )د.ب( عن المناهج في المدارس األهلية قائلة: ) كل  ،معلمتنا مضغوطة بعدد الحصص ما تقدر تسوي لنا شيء(

 الفصول نفس المناهج لكن يكثفون لنا العلوم والرياضيات أكثر حصص وعندنا كتب إضافية خاصة فيهم(.

واألكاديمية والتي كانت تهدف إلى التعرف على المشكالت النفسية  ،(5040سة مع دراسة الالال والالال )تتفق نتائج الدرا

 ومن تلك المشكالت عدم وجود مناهج خاصة بالطلبة الموهوبين. للموهوبين

أنشطة غير ( يتفق جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات غير المسرعات على عدم وجود 7بينما في الفقرة رقم )

( تؤكد نسبة بسيطة من الطالبات الملتحقات بالمدارس األهلية وجود 1صفية خاصة بالطالبات الموهوبات، بينما في الفقرة رقم )

حيث وضحت الطالبة تضجرها  ،أنشطة غير صفية في اإلجازة الصيفية لجميع الطالبات الموهوبات وغير الموهوبات برسوم

بينما تحدثت الطالبة )أ.ذ( قائلة: )ما في  ،)ما في أصالً أنشطة صفية وال غير صفية بالمدرسة( من عدم وجود األنشطة قائلة:

بينما عبرت  ،أنشطة بالمدرسة مره بس كانوا مسوين لكل المدرسة نشاط واللي حاب يشترك فيه وكان جداً عادي ما ستفدنا منه(

ئلة: )كانوا يقدمون لنا أنشطة غير صفية في اإلجازة للطالبات الطالبة )د.ب( عن األنشطة المقدمة في المدرسة األهلية قا

أما الحين صرنا ما نحب نسجل ألن صار زحمة مفتوح لجميع الطالبات  ،الموهوبات بس ويخيرونا بين األنشطة اللي نحبها

 الموهوبات وغير الموهوبات اللي حاب يسجل مقابل رسوم(.

( وجود مشكالت تعليمية كثيرة ومنها عدم وجو األنشطة الصيفية 5040وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة األشول )

 الموهوبين.الخاصة بالطلبة  وورش العمل( حيث أشارت إلى افتقار األنشطة 5040وتتفق كذلك مع دراسة القطان ) ،التعليمية

وقلة  وخاصة المعلمين بناًء على ما سبق ربما يرجع ذلك إلى الثقافة التقليدية في عملية التدريس لدى بعض المدارس

المعرفة عن خصائص الموهوبين وحاجتهن إلى تنويع األنشطة غير الصفية الخاصة بالطالبات الموهوبات وعدم توفير 

 لتنمية قدراتهن ومواهبهن. واالمكانات الوسائلتوفير  المالئمة، وقلةاإلمكانيات المادية المناسبة التي تساعد على توفير األنشطة 

يتفق جميع الطالبات الموهوبات غير المسرعات على سهولة التكيف في فصول الموهوبين ( 1بينما في الفقرة رقم )

ب( عن قدرتها على التكيف قائلة: )من أول ما نقلت لفصل الموهوبين  حيث تحدثت الطالبة )ز. ،بينهن فيماوتجانس الطالبات 

 ،في منافسة بسيطة بينا( تكيفت بسرعة معهم وحسيت أن احنا متجانسين لكن

بينما تحدثت الطالبة )د.ب( قائلة: )تكيفنا بسرعة حتى المعلمات مسوينا مجموعات ويبدلون بين المجموعات حسيت أن  

 متجانسين مره وفي تبادل معلومات بينا(.
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لموهوبين لوجود ( من حيث الصعوبة في التكيف بين الطلبة ا5040الالال والالال )تختلف نتائج الدراسة مع نتائج  

( التي أكدت 5040وكذلك لم تتفق مع دراسة القطان ) ،واالنتقادات لهناألسئلة  والسخرية وكثرة ،المضايقات من قبل زمالئهم

 .واالرتفاعوتذبذب الروح المعنوية باالنخفاض  ،شعور الطلبة الموهوبين باالغتراب والنقص

مستوى النضج والتفاعل والتفاهم بين  الطالبات الموهوبات غير المسرعاتبناًء على ما سبق يتضح من خالل استجابات 

 الطالبات الموهوبات، باإلضافة إلى ذلك ربما توافر عوامل خارجية محفزة ومعززة لهن ساعدتهن على التكيف فيما بينهن.

اء التعلم في فصول الموهوبين الموهوبات غير المسرعات أثن واألكاديمية للطالباتويمكن القول بأن من اآلثار النفسية 

وضعف األساليب التعليمية من قبل المعلمات وعدم مراعاة نمط التعلم  ،اإلحباط والملل من الروتين وقلة األنشطة المقدمة لهن

 لديهن.

 تحليل استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال الثالث بعد تجربة فصول الموهوبين: -ت

 6 جدول

 إجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات بعد تجربة فصول الموهوبين

 بعد تجربة فصول الموهوبين

 التكرار إجابات الطالبات الرقم 

 5 إيجابيات فصول الموهوبين )زيادة الثقة بالنفس، حب االستطالع والبحث(.  .1

 7 الحاجة إلى تنوع األنشطة الصفية وغير الصفية للموهوبين.  .2

 7 الحاجة إلى تأهل وتدريب المعلمين والتنوع في األساليب للبعد عن الملل.  .3

 4 عدم الرضا عن التحصيل الدراسي.  .4

 7 عدم الرضا عن فصول الموهوبين.  .5

 

( على أن من إيجابيات فصول 4( اتفاق غالبية الطالبات الموهوبات غير المسرعات في الفقرة رقم )0) في الجدول رقم

 )سواءوتحدثت الطالبة )ج.ع( عن إيجابيات فصول الموهوبين قائلة:  ،الموهوبين زيادة الثقة بالنفس وحب البحث واالستطالع

شيح زاد ثقتي بنفسي وحسستني إني متفوقة ومتميزة مقارنة بباقي في فرق لكن التر كنت في فصول العاديين أو الموهوبين ما

 وصرت أحب أقرأ أكثر وشاركت في المسابقات(. ،زميالتي

( إلى الحاجة إلى 0( وفقرة رقم )5يتفق جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات غير المسرعات في الفقرة رقم )

اتهن، والحاجة إلى تأهيل وتدريب معلمات فصول الموهوبين والتنوع في وجود أنشطة صفية وغير صفية متنوعة تتحدى قدر

وتحدثت الطالبة )ف.ظ( قائلة: )مع أن ترشيحي لفصول الموهوبين زادت ثقتي بنفسي لكن  ،األساليب بما يتالءم مع قدراتهن

حة أحس المعلمات ملولين ما صرا ،تمنيت يكون في أنشطة متنوعة و أساليب مختلفة تميز فصول الموهوبين عن باقي الفصول

بينما عبرت الطالبة )د.ب( قائلة: ) قبل كان في أنشطة صباحية  ،يحبون ينوعون باألساليب يعتمدون على أسلوب واحد بس(

 الحين ما في وال شيء ما نعرف ليس الغوها (. ،تفاعلية للطالبات
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واألكاديمية لى التعرف على المشكالت النفسية ( والتي تهدف إ5040وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة القطان ) 

المعنوية لدى الطالبات الموهوبات باالنخفاض  وتذبذب الروح ،والتدريبحيث وضحت حاجة المعلمين للتأهيل  للموهوبين

 .واالرتفاع

بالسعادة  بناًء على ما سبق ومن خالل مالحظتي للطالبات أثناء المقابلة تذبذب الروح المعنوية لديهن بسبب شعورهن

إال أن بعد قبولهن شعرن باإلحباط والملل والتضجر لعدم اختالفهن عن  ،للترشيح في فصول الموهوبين وزيادة ثقتهن بأنفسهن

وضعف الوعي لخصائص  ،وربما يعود ذلك إلى قلة الوعي ببرامج الموهوبين من قبل المدرسة والمعلمين ،بقية الفصول

 الموهوبين لدى المعلمين.

( على عدم الرضا عن التحصيل الدراسي، بسبب صعوبة المرحلة 5غالبية الطالبات الموهوبات في الفقرة رقم )واتفقت 

قائلة: وتحدثت الطالبة )أ.ذ( عن سبب نزول مستوى تحصيلها الدراسي  ،المتوسطة ووجود العديد من المنافسات بالفصل

وعبرت الطالبة )ن.ع( قائلة: )كنت أخذ األول في الفصول العادية  ،)انخفض مستواي التحصيلي بسبب اعتمادهم على الحفظ(

 لكن الحين في فصل الموهوبين بسبب وجود منافسات كثير فقدت األمل ونزل مستواي التحصيلي(.

( يتفق جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات غير المسرعات إلى عدم رضاهن عن فصول 2وفي الفقرة رقم )

قائلة: ) مو راضية عن فصول الموهوبين  ب( عن تضجرها من قلة الوعي بفصول الموهوبين تحدثت الطالبة )ز.و الموهوبين،

بينما  ،وهذا اللي سبب نزول مستواي دخلت و انصدمت من واقع هالفصول( ،ألني توقعت في تجارب و أنشطة حركية متنوعة

 ت شيء (.تحدثت )ف.ظ( قائلة: )مو راضية ألني توقعت األفضل و ما شف

الطالبات الموهوبات غير  وأكاديمية لدى( إلى وجود مشكالت نفسية 5040تتفق نتائج الدراسة مع دراسة األشول )

 وعدم تقديم دورات توعوية. ،ومن تلك المشكالت عدم توفر األنشطة العلمية ،المسرعات

ربما يعود ذلك إلى عدم توفير بيئة خصبة  ،بناًء على ما سبق من خالل إجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات

واإلمكانات لتنمية قدراتهن ومواهبهن، وعدم وجود الدافعية لدي بعض  توفير الوسائل وقلة لإلبداعومناسبة في المدرسة 

وعدم وجود دورات تأهيلية وتطويرية في مجال رعاية الموهوبات  ،المعلمات وقلة المعرفة في مجال رعاية الموهوبات

 .وراء هذه النتائجكان 

 

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما الفروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير المسرعات من  -

 الناحيتين النفسية واألكاديمية بمحافظة األحساء؟

عات في المرحلة االبتدائية أو لإلجابة على ذلك السؤال تم تحليل إجابات عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات المسر

المتوسطة، والطالبات الموهوبات غير المسرعات من المرحلة المتوسطة، بالمدارس الحكومية واألهلية، وتوصلت نتائج 

الدراسة إلى مجموعة من األسباب المترتبة على ذلك من الناحيتين النفسية واألكاديمية ومجموعة من اآلراء والمقترحات لبرامج 

 بين.الموهو
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: الفروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والموهوبات غير المسرعات )قبل البرنامج، أثناء البرنامج، بعد 1 شكل

 .البرنامج( من الناحيتين النفسية واألكاديمية

عدة بناًء على ما سبق من استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات و الطالبات الموهوبات غير المسرعات، فقد وجد 

أظهرت استجابات  ،وتمثلت الفروق بعدة جوانب أهمها جانب التحصيل الدراسي ،فروق بينهن من الناحيتين النفسية و األكاديمية

بينما الطالبات الموهوبات غير  ،الطالبات المسرعات بصورة إيجابية على تحصيلهن الدراسي و ارتفاع معدالتهن عن السابق

لوجود المنافسات فيما بينهن آثر  ،المسرعات في فصول الموهوبين آبدين عكس ذلك عدم رضاهن عن التحصيل الدراسي لهن

ودراسة دودين،  ،Wells، Lohman، & Maron، (2009)ونتائج الدراسة تتفق مع دراسة   ،ذلك على مستوياتهن الدراسية

 (.5040-5000دل، )( ودراسة عا5007)

و من جانب األساليب و االستراتيجيات أظهرت استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات رضاهن عن تلك األساليب 

 ،Charlton، Marolf، & Stanley مع دراسةوتتفق تلك النتائج  ،المقدمة لهن من قبل المعلمات ومدى مالئمتها لهن

الفروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير المسرعات

يختلفن في

جيات رضا الطالبات المسرعات عن األساليب واالستراتي-1
ن المقدمة من قبل المعلمات، بينما تتفق عينة الدراسة م
ملل من الطالبات الموهوبات غير المسرعات على شعورهن بال

طرائق التدريس المعتمدة و اعتماد المعلمات على أسلوب
.تاإللقاء والمحاضرة و الحاجة إلى تأهيل وتدريب المعلما

ينما تتفق ارتفاع التحصيل الدراسي للطالبات المسرعات، ب-2
ن الطالبات الموهوبات غير المسرعات على عدم رضاهن ع

.التحصيل الدراسي
رنامج اتفاق جميع الطالبات المسرعات على رضاهن عن ب-3

ير المسرعات التسريع، بينما يتفق جميع الطالبات الموهوبات غ
.عن عدم رضاهن عن فصول الموهوبين

يتفقن في 

عدم وجود خلفية مسبقة عن برامج-1
.الموهوبين

بل ترشيح الطالبات الموهوبات من ق-2
.المعلمات

سهولة التكيف والتجانس مع -3
.الطالبات بسرعة

من إيجابيات التسريع وفصول -4
ب الموهوبين زيادة الثقة بالنفس، وح

.االستطالع والبحث
.مالئمة المناهج المقدمة لهم-5
القدرة على الموازنة بين المهام -6

.المطلوبة

.الحاجة إلى وجود أنشطة متنوعة-7
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وتختلف مع دراسة جروان و  ،بالتعلم وساعد على التقليل من الروتين و الملل لديهم أن التسريع ساعد على االهتمام ،(1994) 

 إلى تأهيل المعلمين. ( الحاجة5001المجالي )

بينما الطالبات الموهوبات غير المسرعات في فصول الموهوبين آبدين عكس ذلك من ناحية األساليب و االستراتيجيات 

بالملل من طرائق التدريس المعتمدة و اعتماد المعلمات على أسلوب اإللقاء والمحاضرة  شعورهنأظهرت النتائج  ،المقدمة لهن

( حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود 5040وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة القطان ) ،و الحاجة إلى تأهيل وتدريب المعلمات

وضعف الوسائل  ،شعورهم بالملل و الضجربعض المشكالت األكاديمية التي يواجهن الطالبات الموهوبات غير المسرعات 

 والحاجة إلى تأهيل معلمي الطلبة الموهوبين. ،التعليمية و األساليب المقدمة لهم

بينما  ،الطالبات الموهوبات المسرعات اتفاق جميع عينة الدراسة على رضاهن عن برنامج التسريع وأظهرت استجابات

وتتفق نتائج  ،سرعات حيث آبدين عكس ذاك عدم رضاهن عن فصول الموهوبينتختلف استجابات الطالبات الموهوبات غير الم

و بأن فوائد التسريع أكاديمياً أكثر  ،م( إلى أن التسريع من أفضل البدائل للطلبة الموهوبين5047الدراسة مع دراسة جروان )

 بكثير من فوائد اإلثراء.

وهوبات المسّرعات والطالبات الموهوبات غير المسّرعات من يتبين وجود اختالف بين الطالبات الموبناًء على ما سبق 

وأيضاً الناحيتين النفسية واألكاديمية التي شملت على التحصيل األكاديمي واتجاهاتهم التربوية والرضا عن البرنامج المقدم لهن، 

ى درجات أعلى من أقرانهن غير وحصل الطالبات المسرعات عل ،واألساليب واالستراتيجيات المقدمةناحية البيئة الصفية  من

  ،المسرعات

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم والتحصيل 5007وتتفق تلك النتائج مع دراسة دودين )

بأن الطلبة الذين تم تسريعهم في  Wells، Lohman، & Maron، (2009)وتتفق مع دراسة  ،لصالح الطلبة المسرعين

 ،وتتفق النتائج مع دراسة عادل ،وبأن أدائهم كان أفضل من أقرانهم غير المسرعين ،مرحلة مبكراً حققوا نتائج إيجابية أكبر

 .وغير المسرعين( وجود فروق في مستوى تحسين التحصيل األكاديمي بين الطلبة المسرعين 5000-5040)

 

 نتائج الدراسة

 النتائج المتعلقة بتساؤل الدراسة والذي نص على:أهم 

ما األثار المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات والموهوبات غير المسرعات من الناحيتين النفسية واألكاديمية 

 بمحافظة األحساء؟

 ،وأولياء األمور ،لمعلمينوا ،أظهرت نتائج الدراسة الحاجة إلى وجود التوعية عن برامج الموهوبين في المدارس لإلدارة .4

 .والمطويات والمحاضرات واللقاءات وورش العملعن طريق الندوات  ،والطالبات

 أكدت نتائج الدراسة فاعلية برامج الموهوبين من الناحية النفسية في زيادة الثقة بالنفس لدى الطالبات. .5
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 ،ولكن من الناحية النفسية هناك تذمر من قبل الطالبات على أوقات االختبار ،مالئمة شروط التسريع للطالبات المسرعات  .0 

لذلك ضرورة إعادة النظر في إجراءات التسريع من خالل التعديل على أوقات االختبار للطالبات بحيث يكون خالل 

 العطلة الصيفية.

لعدم توفر مسؤولة  ،ج الموهوبينأوضحت نتائج هذه الدراسة ضعف دور إدارات بعض المدارس الحكومية نحو برام .5

 وتأكدن الطالبات حاجاتهن لذلك. ،جميع استفساراتهن واإلجابة علىموهوبات للطالبات توضح لهن إجراءات التسريع 

ويعود ذلك ألسباب نفسية  ،أوضحت نتائج الدراسة تذمر الطالبات المسرعات وعدم رضاهن عن البرنامج قبل التسريع .2

عدم مساعدة الطالبات المرشحات للتسريع وتوضيح إجراءات  والمعلمات فير إدارة المدرسة في قصو وأكاديمية تكمن

 وقلة التوعية عن برنامج التسريع. ،التسريع لهن

فاعلية برنامج التسريع على الطالبات المسرعات من حيث الجانب األكاديمي والنفسي، في زيادة التحصيل الدراسي  .6

وساعدت على التنافس  ،وزيادة ثقتهم بذاتهم والدافعية للتعلم ،در إذا بقوا في صفوفهم العاديةواستثمار طاقاتهم التي قد تُه

 .واألكاديميبينهن والحافز نحو التفوق العلمي 

ويعود ذلك إلى الثقافة التقليدية في  ،عدم وجود أنشطة غير صفية في المدارس الحكومية للطالبات الموهوبات المسرعات .7

وقلة معرفتهن في التنوع باألنشطة غير الصفية الخاصة بالطالبات  ،لمدارس الحكومية لدى المعلماتعملية التدريس با

ويعود ذلك إلى النظام  ،بينما تؤكد النتائج وجود أنشطة غير صفية للطالبات المسرعات بالمدارس األهلية ،الموهوبات

 وكسر الروتين السائد في العملية التعليمية. ميز للطالباتوالتالتعليمي المتبع في بعض المدارس األهلية كنوع من التحفيز 

ويعود ذلك إلى قلة  ،أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أنشطة غير صفية خاصة بالطالبات الموهوبات غير المسرعات .2

 والحاجة إلى تأهيل وتدريب المعلمين. ،الوعي بفصول الموهوبين

الموازنة  وقدرتهن في ،وغير المسرعاتمة للطالبات الموهوبات المسرعات تأكد النتائج مالئمة المناهج الدراسية المقد .9

ولكن الحاجة إلى وجود مناهج إضافية أو أنشطة صفية متنوعة تتحدى  ،بين المهام المطلوبة منهن من قبل المدرسة

 قدراتهن.

 غير المسرعات الموهوبات والطالباتتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات  .11

 من ناحية التكيف النفسي في برامج الموهوبين.

وجود فروق من الناحية األكاديمية بين الطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات من ناحية التحصيل األكاديمي  .11

تحصيلهن األكاديمي حيث تبينت النتائج بأن الطالبات المسرعات مستوى  ،لهن واألساليب واالستراتيجيات المقدمة

للطالبات المسرعات أكثر  واالستراتيجيات المقدمةوبأن األساليب  ،أفضل من الطالبات الموهوبات غير المسرعات

 تنوعاً ومالئمة.

وبأن التسريع أكثر فاعلية من الناحية  ،توصلت نتائج الدراسة إلى أن برنامج التسريع أكثر إيجابية من فصول الموهوبين .45

 الموهوبات. كاديمية للطالباتواألالنفسية 
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 التوصيات 

نظراً ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فقد قامت الباحثة بتقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة ببرامج 

 الموهوبين.

 نشر ثقافة برامج الموهوبين عن طريق ندوات ولقاءات ومطويات. .1

 .تنفيذه في جميع المدارس وللمعلمين وأولياء األمور ولجميع الطلبةتوضيح أهداف برنامج التسريع األكاديمي وآلية  .2

 التعديل على أوقات اختبارات التسريع للطلبة المرشحين بحيث يكون خالل العطلة الصيفية. .0

 اإلشراف على متابعة الطلبة الموهوبين في المدرسة. .5

 ت الطالبات وتوضيح إجراءات التسريع.ضرورة وجود مسؤولة موهوبات في كل مدرسة لإلجابة على جميع استفسارا .2

 تقديم محاضرات توعوية ألولياء األمور والمعلمين لتحقيق الصحة النفسية للطلبة المسرعين. .0

 .تأهيل معلمين الطلبة المسرعين وإخضاعهم إلى دورات تدريبية .7

 تهم واحتياجاتهم.التنوع في األنشطة الصفية وغير الصفية المقدمة للطلبة الموهوبين بما يتالءم مع قدرا .2

 تحوير المناهج بما يتالءم مع استعدادات وقدرات الطلبة الموهوبين. .1

 توصي الدراسة بتطبيق أنواع التسريع األكاديمي األخرى مثل ضغط المنهج وضغط المقررات. .40

 المقترحات

 واألكاديمية. إجراء دراسة حالة مع الطلبة المسرعين مرتين لمعرفة اآلثار المترتبة من الناحيتين النفسية .1

إجراء دراسة مع الطلبة الذين رشحوا لبرنامج التسريع، ولكنهم لم يلتحقوا بالبرنامج لمعرفة األسباب وإجراء  .2

 التعديالت للحد من ذلك.

إجراء دراسة مقارنة بين الطلبة المسرعين في المدن والطلبة المسرعين في القرى من النواحي النفسية واألكاديمية  .3

 االقتصادية.واالجتماعية و

 إجراء دراسة مقارنة بين فصول الموهوبين في المدارس األهلية والمدارس الحكومية. .4

 إجراء دراسة مقارنة بين الطلبة المسرعين في المدارس األهلية والمدارس الحكومية. .5
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 المراجع والمصادر 

 اوالً: المراجع العربية 

منها الطالب الموهوبون والمتفوقون في مدرسة الميثاق، المجلة  م(. المشكالت التي يعاني5040األشول، ألطاف أحمد. )

 .400-401(، 0العربية لتطوير التفوق، ع )

(. ما وراء تربية الموهوبين، )ترجمة: داوود سليمان 5042بيترز، سكوت وماتيوس، مايكل وماكبي، ماثيو وماكوش، بيتسي. )

 القرنة(، الرياض، العبيكان للنشر.

. ت(. التالميذ الموهوبون وحاجاتهم إلى اإلرشاد النفسي بين معطيات الواقع وآليات تطويره، المركز القومي توفيق، عصام. )ب

 مصر.  –للبحوث التربوية والتنمية 

 م(. أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، عمان، دار الفكر.5044جروان، فتحي. )

 ر الفكر.م(. الموهبة والتفوق. عمان، دا 5042جروان، فتحي. )

م(. البحوث التربوية حول التسريع األكاديمي للطلبة الموهوبين بين النظرية والتطبيق، دراسة مقدمة 5047جروان، فتحي. )

 40-44إلى المؤتمر العلمي العربي الثاني عشر لرعاية الموهوبين، المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، عمان 

 .5047نوفمبر، 

م(. أثر التسريع األكاديمي على التحصيل الدراسي والتكيف النفسي واالجتماعي 5001، ماجدة. )جروان، فتحي والمجالي

م، المؤتمر العلمي 5005/5002-5000/ 4111المدرسي للطلبة المسرعين في محافظة عمان لألعوام الدراسية: 

تقبل عربي أفضل، المجلس رعاية الموهوبين ضرورة حتمية لمس -العربي السادس لرعاية الموهوبين والمتفوقين 

 .5001العربي للموهوبين والمتفوقين، عمان يوليو، 

 أ(. الدليل الشامل في تصميم وتنفيذ برامج تربية ذوي الموهبة. الرياض، العبيكان.5042الجغيمان، عبدهللا. )

 اض، العبيكان.ب(. الدليل الشامل لتخطيط برامج تربية الطلبة ذوي الموهبة، الري5042الجغيمان، عبدهللا. )

 تقويمها، عمان، دار الحامد. -تنفيذها -م(. مناهج وبرامج الموهوبين تخطيطها 5040، فايز. )الجهني 

 م(. التعرف على الطالب الموهوبين، )ترجمة: غسان أخضير(، الرياض، العبيكان للنشر.5045جونسن، سوزان. )

(. اتجاهات طالب جامعة الباحة نحو الكلية 5042حسين، شادية والزهراني، نورة والصبحي، ابتسام ومحمد، سوميه. )

  555-051، 04وعالقتها بمستوى االداء األكاديمي، مجلة كلية التربية: مج

 ر والتوزيع.م(. سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي، عمان، دار وائل للنش 5002الخالدي، أديب، )
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م(. دور اإلدارة المدرسية في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين بمرحلتي األساس والثانوي بمدينة 5044داير، عمر. ) 

 الرياض، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة كردفان.

د ابراهيم السمادوني(، م(. تربية الموهوبين والمتفوقين، )ترجمة: أ.د.السي5045ديفيز، غاري وريم، سيلفيا وسيقل، ديل. )

 عمان، دار الفكر.

م(. دراسة مقارنة بين برامج التسريع وقياس أثرها على الدافعية للتعلم والتحصيل وتقدير الذات 5007دودين، ثريا يونس. )

 دن.للطلبة الموهوبين في األردن، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية، األر

(. بعض المشكالت النفسية لدى الموهوبين وعالقتها بتقدير الذات: دراسة على الطالب 5040رابح، المعز والطيب، أنس. )

 .52 – 4(، 50، ع)2الموهوبين بمدارس الموهبة والتميز الثانوية بوالية الخرطوم، مجلة الدراسات العليا، مج

لمتغيرات النفسية واالجتماعية لدى الطلبة الموهوبين، األردن، مركز ديبونو م(. التفكير اإلبداعي وا 5040الرابغي، خالد. )

 لتعليم التفكير.

برنامج اإلثراء المدرسي  -برنامج المتميزين والموهوبين  -م(. مدرسة المنهل العالمية 5000الرمحي، موسى وحمد، غادة. )

التربية اإلبداعية أفضل استثمار للمستقبل،  -تفوقين الشامل، المؤتمر العلمي العربي الثاني لرعاية الموهوبين والم

 المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، عمان، نوفمبر.

م(. برنامج رعاية الموهوبين بمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول 5042الشريف، منال. )

وبين والمتفوقين "نحو استراتيجية وطنية لرعاية المبتكرين"، كلية التربية، بمنظور تربوي، المؤتمر الدولي الثاني للموه

 مايو. 51-54جامعة اإلمارات العربية المتحدة، برعاية جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز 

ة الثانوية بدولة الكويت: دراسة م(. الضغوط النفسية لدى الموهوبين والعاديين من طلبة المرحل5042الصفار، زينب محمد. )

 .542 – 070(، 445، ع )51مقارنة، مجلة كلية التربية، مج

م(. اتجاهات المعلمين وأولياء أمور الطلبة نحو التسريع األكاديمي وعالقتها ببعض المتغيرات، 5001العابد، لنا سليمان. )

 رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، األردن.

(. الفروق بين المندرجين في برامج التسريع وغير المندرجين فيها على متغيرات التوافق 5040-5000عادل، إيمان. )

(، 5040-5000المدرسي والدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراسي في ضوء متغير المرحلة التعليمية في مملكة البحرين )

 ين.رسالة ماجستير منشورة، جامعة الخليج العربي، البحر

رعايتهم(، القاهرة، المكتبة  -خصائصهم  –م(. االتجاهات الحديثة للموهوبين والمتفوقين )اكتشافهم 5001عامر، طارق. )

 األكاديمية.
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العجيلي، شذى. )ب. ت(. دراسة مقارنة في الضغوط النفسية لدى الطلبة المسرعين في العراق ونظائرهم في األردن، رسالة  

 لتربية ابن رشد، جامعة بغداد، العراق.ماجستير منشورة، كلية ا

م(. تقييم برامج الموهوبين لمدرسة اليوبيل للتميز في ضوء معايير الجمعية الوطنية 5047عشا، إسراء والمحارمة، لينا. )

 األمريكية لتعليم الموهوبين. رسالة ماجستير منشورة، جامعة عمان العربية، كلية العلوم التربوية والنفسية، األردن.

م(. متطلبات تفعيل دور مدير المدرسة بمرحلة التعليم األساسي في رعاية التالميذ الموهوبين: دراسة 5045عناني، مصطفى. )

 .502–414(، 4، ع )55تحليلية ميدانية بالمدارس الحكومية بمنطقة العين التعليمية، مجلة كلية التربية، مج 

كاديمي في تنمية الدافعية العقلية للطالب الموهوبين من وجهة نظر معلمي أ(. دور التسريع األ 5042الغامدي، ضيف هللا. )

 .505-404(، 42الموهوبين بمدينة الرياض. المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية، ع)

والنفسية، ب(. رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية، المجلة الدولية للعلوم التربوية  5042الغامدي، ضيف هللا. )

(41 ،)50-02. 

م(. دور األسرة في توفير المتطلبات التربوية للطالبات الموهوبات في المرحلة االبتدائية من وجهة 5040القحطاني، غزيل. )

نظر معلمات الموهوبات بمدينة الرياض، رسالة ماجستير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية العلوم 

 لسعودية، الرياض.االجتماعية، ا

م(. بعنوان المشكالت األكاديمية والنفسية لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بدولة 5040القطان، منيرة صالح. )

 .502 – 420(، 407، ع )57الكويت، مجلة كلية التربية، مج 

المسرعين بحسب متغير الجنس والمرحلة  م(. الضغوط النفسية للطلبة المسرعين وأقرانهم من غير5005القيار، عادلة محمد. )

 الدراسية: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية )ابن رشد(، العراق، بغداد.

م(. المرجع في تربية الموهوبين، )ترجمة: صالح محمد أبو جادو ومحمود محمد 5044كوالنجيلو، نيكوالس وديفيز، غازي. )

 ياض، العبيكان.أبو جادو(، الر

الضغوط النفسية التي تواجه طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات في مركز محافظة نينوى، م(. 5007الكيكي، محسن محمود. )

 (.5، ع )45مجلة التربية والتعليم، مج 

 ام.م(. المدخل إلى الموهبة والتفوق واإلبداع، مكتبة المتنبي، الدم5045الالال، صائب والالال، زياد. )

م(. المشكالت التي تواجه الطالب الموهوبين في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر 5040الالال، مراد والالال، صائب. )

 .574 – 552(، 420، ع )5معلميهم، مجلة التربية، مج 

للموهوبين والمتفوقين،  م(. استراتيجية التعلم للتمكن وأثرها على المتعلمين، المجلس العربي5001مهداوي، تحسين حسين. )

 .044 – 511، 5مج 
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م(، األثر التربوي والنفسي واالجتماعي لمقرر 5047هارون، محمد وأحمد، جمال الدين والجميل، آمنة ومحمد، خديجة. ) 

، 00الثقافة اإلسالمية في عالج بعض الظواهر السالبة على الطالب في الفصل الدراسي األول، مجلة كلية التربية، مج 

 .500-540، 1ع 

الدليل اإلجرائي المطور لتسريع الطالب والطالبات الذين أبدوا تفوقاً غير عادي في مراحل التعليم (. هـ4501وزارة التعليم، )

 العام، مسترجع من:

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/GuidanceCounseling/Girl

s/PublishingImages/Pages/tamim.تعميم%50دليل%50التسريع%50للطلبة/pdf 
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 وعالقته بالكفاءة الذاتية  االلكترونينحو التعليم  بجامعة طيبة هيئة التدريس أعضاءاتجاهات 

 في استخدام برنامج البالك بورد 

The attitudes of the faculty members at Taibah University towards e-learning, and its 

relationship to self-efficacy in using the blackboard system 

 حماد فهمي الدكتورة/ ديانا

 أستاذ القياس والتقويم المساعد، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

 

 زمان ياسين خلود/ الباحثة

 جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، تخصص قياس وتقويم طالبة دكتوراهمحاضر بجامعة طيبة، 

 

 مالكي يوسف الباحثة/ مي

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة أم القرى ،طالبة دكتوراه قياس وتقويممعلمة، 

 

 رومي عبد العزيز خلود/ الباحثة

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة ام القرىتخصص قياس وتقويم في محاضر بجامعة جدة، طالبة دكتوراه 

 k.y.zamaan3@gmail.comEmail:  

 ملخصال

وعالقته  ،االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات       

، وذلك ببناء مقياسين، يقيس األول اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم بالكفاءة الذاتية في استخدام البالك بورد

االلكتروني، والثاني يقيس كفاءتهم الذاتية في استخدام المهارات الرئيسة في نظام البالك بورد، حيث اتبعت الدراسة المنهج 

( عضو هيئة تدريس، وخرجت الدراسة بنتائج أهمها: ان اتجاهات 391نت عينة الدراسة من )الوصفي التحليلي، وتكو

أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني إيجابية بمستوى متوسط، وان مستوى كفاءتهم الذاتية في استخدام البالكبورد 

(، في حين كان 9319ة معامل بيرسون القيمة )مرتفعا، اما العالقة بين المتغيرين فكانت طردية ضعيفة حيث بلغت قيم

متوسط اتجاهات األعضاء على رتبة أستاذ مساعد اعلى بصورة دالة من باقي الرتب، وكذلك الحال لمتوسط اتجاهات 

حديثي الخبرة كان اعلى من زمالئهم األقدم خبرة، اما الفروق في متوسط االتجاهات تبعا لمتغيري الجنس والتخصص فلم 

 .ةتكن دال

 ، االتجاهات، الكفاءة الذاتية، البالك بوردااللكترونيالتعليم  :الكلمات المفتاحية
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The attitudes of the faculty members at Taibah University towards e-learning, and its 

relationship to self-efficacy in using the blackboard system 

 

Abstract 

   This study aimed to explore the attitudes of the faculty members at Taibah University 

towards e-learning, and its relationship to self-efficacy in using the blackboard system. By 

building two scales, the first measures the faculty members ’attitudes towards e-learning, and 

the second measures their self-efficacy in using the main skills in the blackboard system, 

where the study followed the descriptive and analytical approach, and the study sample 

consisted of (193) faculty members,The study yielded the most important results: The faculty 

members ’attitudes towards e-learning are moderately positive, and their level of self-

efficacy in using the Blackboard is high, while the relationship between the two variables 

was positive, as the value of Pearson's coefficient reached the value (0.39), while the mean 

attitudes of the members were on The rank of assistant professor is significantly higher than 

the rest of the ranks, Likewise, the maen new experience attitudes were higher than their 

older colleagues, while the differences in the maen attitudes according to the variables of 

gender and specialization were not significant. 

 Keywords: e-learning, attitudes, self-efficiency, blackboard. 
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 األولالفصل  

 المقدمة:

هيئةة التةدريس،  أعضاءعلى جميع  إلزاميًأ االلكتروني( صار التحول للتعليم 39-مع انتشار جائحة كورونا )كوفيد

بةورد المسةتخدمة فةي التعلةيم العةالي،  ة، ومنهةا منصةة الةبالكااللكترونيةمما تطلب منهم التعامل بمهنية مع منصةات التعلةيم 

هيئةة التةدريس والتةي تعنةي إدراكةه لمسةتوى تمكنةه مةن اسةتخدام المكونةات  حيث ترتبط هذه المهنيةة بالكفةاءة الذاتيةة لعضةو

والمرتبطة بإدارة المقررات، والواجبات، ومتابعة تعلم الطلبة، واإلشراف على  ،(695، 7932األساسية للنظام )العرسان، 

هيئةةة التةةدريس مةةع  أعضةةاءل (، ويعتمةد تفاعةة7992أدوات االتصةال التزامنةةي و يةةر التزامنةةي، وإدارة االختبةةارات )سةةالم، 

وأنظمته بدرجة كبيرة على اتجاهاتهم نحوه، فهي تؤثر في سلوك األفراد وتفاعلهم مع التكنولوجيةا بشةكل  االلكترونيالتعليم 

عام3 ويعتمد هذا التفاعل علةى عوامةل منهةا: الخبةرات السةابقة، والقةدرات المعرفيةة لنشةخال مةن أسةاليب واسةتراتيجيات 

ا لتوجيةه الجهةود التدريبيةة فةي (، وإخضاع هذه الموضوعات للدراسة يعةد أمةًرا هاًمة229، 7936 دالرحمنبعإسماعيل، و)

 3االلكترونيالمجال التربوي، وصقل المهارات في التعليم 

 مشكلة الدراسة:

، ومن أبرز تلك التحديات 39-من التحديات بسبب تفشي كوفيد امعات في جميع أنحاء العالم عدًداتواجه الج

، وقد سبق اعتماده بالجامعات كطريقة تدريس االلكترونيالتحول إلى التعليم عن بعد عبر االنترنت والذي يعرف بالتعليم 

في الجامعات  ستخداًماالمنصة التعليمية األكثر انتشاًرا وابورد، وهي  ة مثل منصة البالكااللكترونيتعتمد على المنصات 

ومنصاته  االلكترونيالسعودية3 وبالر م من تقديم العديد من الدورات والورش التدريبية الخاصة بطرق تفعيل التعليم 

 ،يتبناه عضو هيئة التدريس حسب مستوى تمرسه في التكنولوجيا إال أن استخدامه لم يكن إلزاميًا بل كان إختياريًا المختلفة

توظيف هذا األسلوب التعليمي الجديد كطريقة للتدريس3 ومع التحول اإللزامي للتعليم عن بعد فإن دراسة واتجاهاته نحو 

ة يُعد ضرورة، وهو ماتهتم به الدراسة االلكترونيهيئة التدريس، ومستوى كفاءتهم في استخدام المنصات  أعضاءاتجاهات 

 تي:اآل الرئيس تسعى لإلجابة عن السؤالالحالية التي 

  .في استخدام برنامج البالك بورد الذاتية كفاءتهمب ااتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني وعالقتهما 

 :فرعية كما يليأسئلة ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة 

 ؟االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه ما مستوى  -3

 هيئة التدريس بجامعة طيبة في استخدام برنامج البالك بورد؟ عضاءالذاتية ألما مستوى الكفاءة  -7

وبين الكفاءة الذاتية في  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد عالقة بين اتجاهات  -1

 استخدام برنامج البالك بورد؟
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 الجنس؟تعزى لمتغير االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه متوسطات بين  فروقهل توجد  -2 

 ؟ للتخصصتعزى  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه متوسطات بين  فروقهل توجد  -6

تعزى لمتغيرالدرجة  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد فروق بين متوسطات اتجاه  -5

 العلمية؟

عدد تعزى لمتغير االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه متوسطات هل توجد فروق بين  -2

 سنوات الخبرة؟

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:  

 3االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاهات  تحديد -3

 هيئة التدريس بجامعة طيبة في استخدام برنامج البالك بورد3 عضاءمستوى الكفاءة الذاتية أل تحديد -7

ام وبين الكفاءة الذاتية في استخد االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءالعالقة بين اتجاهات  تحديد -1

 برنامج البالك بورد3

للجنس والتخصص  تبًعا االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءتحديد الفروق في اتجاهات  -2

 والدرجة العلمية وسنوات الخبرة3

 أهمية الدراسة:

هيئة  أعضاءتكتسب الدراسة الحالية أهميتها النظرية من تناولها مفهومين أساسيين من مفاهيم الدافعية عند  

، والكفاءة الذاتية3 كما تكتسب الدراسة أهميتها من طبيعة عينة الدراسة االلكترونيالتدريس وهما: االتجاهات نحو التعليم 

 ن الكثير من المعرفة والخبرة3 وتتمثل األهمية العملية لهذه الدراسة باآلتي:هيئة التدريس الذين يمتلكو أعضاءوالتي تمثل 

توظيف نتائجها في تطوير العملية التعليمية لمواكبة متطلبات العصر التقني المعتمد على استخدام أدوات التعليم  يمكن -3

جوانب القصور التقني لدى من خالل تحديد  هيئة التدريس أعضاءتوجيه الجهود التدريبية التي تستهدف و االلكتروني

  3في التعليم ك بورد والتي أصبحت تعتبر خياًرا إلزاميًا وليس بدياًل اختياريًاأعضاء هيئة التدريس والمرتبطة بمنصة البال

 التربوي3تعد نتائج الدراسة الحالية إضافة إلى التراكم المعرفي المتسارع حول آثار الجائحة العالمية في الميدان  -7
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 حدود الدراسة: 

 الكفاءة الذاتية3 - االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاهات  -الحدود الموضوعية: تتمثل في:  -3

 هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة3 أعضاءالحدود البشرية والمكانية: تقتصر الدراسة على  -7

لكامل  االلكترونيهـ وهو أول فصل دراسي استخدم فيه التعليم 3227من العام  األولالحدود الزمانية: الفصل الدراسي  -1

 بشكل إلزامي3 (39-كوفيدكورونا )الفصل بعد جائحة 

 مصطلحات الدراسة:

 االتجاه:

يَُعّرف بأنه" اعتقاد أو تفكير نحو موضوع ما أو شخص ما، أو حدث ما بناء على الحكم، ومن أمثلة االتجاه    

 3(Bohner and Dickel, 2011, 26)االدراك الذاتي، وهو نتاج مالحظة الفرد لسلوكياته 

3 ويعرف االلكتروني هيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم أعضاءويقصد به في هذه الدراسة بأنه اتجاهات 

 بأنه الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس االتجاهات المستخدم بالدراسة الحالية3 إجرائيًا

 عضو هيئة التدريس:

يعرف بأنه" الشخص الذي يعمل في التدريس على مستوى الجامعة ويشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مشارك أو     

 (6393، 7993أستاذ مساعد، ويحمل درجة الدكتوراه في أحد التخصصات العلمية أو اإلنسانية )حمدي، 

المساعد بجامعة طيبة ومن في ويعرف إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنه األستاذ واألستاذ المشارك واألستاذ 

 حكمهم من المعيدين والمحاضرين3

 :االلكترونيالتعليم 

بأنه بيئة تعليم افتراضية متزامنة و ير متزامنة تعتمد على برامج متخصصة تمكن  االلكترونييعرف التعليم 

عضو هيئة التدريس من بناء وإدارة محتوى مقرراته وتقديمها وتقييمها بسهولة ومرونة حتى يتمكن من القيام بمهام العملية 

 التعليمية بشكل فعال3  

والتقنيات الحاسوب ليم الذي يعتمد على استخدام أجهزة ويقصد به في هذه الدراسة بأنه ذلك النوع من التع

هيئة التدريس والطلبة بجامعة طيبة من خالل منصة  أعضاءالمتطورة في عرض الدروس بواسطة الشبكة العنكبوتية بين 

البالك بورد عن طريق دخول الطلبة إلى الشبكة العنكبوتية من منازلهم لالطالع على المحاضرات والعروض والكتب 

وتسجيل المالحظات وتسليم الواجبات وأداء االختبارات ومتابعة الدرجات التي حصلوا عليها أو حتى إجراء حوار مباشر 

 .هيئة التدريس أو الزمالء  أعضاءمع 
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 (:Black Boardالبالك بورد ) 

هو منصة تعليمية عالمية إلدارة التعلم على اإلنترنت متاحة بعدة لغات ومنها اللغة العربية، مصممة لمساعدة 

الدراسية على  هيئة التدريس والطلبة على التفاعل في المحاضرات المقدمة عن طريق اإلنترنت، واستخدام المواد أعضاء

ن البالك بورد  هيئة التدريس من تقديم: مواد المقررات  أعضاءاإلنترنت، باإلضافة ألداء النشاطات عن بُعد، حيث يُمكِّ

 الدراسية، وإدارة الحوار، والدردشة، واالمتحانات القصيرة على اإلنترنت، والموارد األكاديمية3

 الكفاءة الذاتية:

هيئة التدريس بالجامعات السعودية لتمكنهم من إدارة وانجاز  أعضاءيقصد بها في هذه الدراسة بأنها إدراك 

ة التعليمية من انشاء مقررات وتفاعل صفي و ير صفي و إدارة اختبارات ومهام الطالب وتعامل يالمهام المتعلقة بالعمل

ة في برنامج البالك بورد بما يحقق أهداف واستراتيجيات التعليم المتمثل االلكترونيمع الدرجات من خالل منصة التعليم 

 الجامعي3 

هيئة التدريس على مقياس الكفاءة الذاتية  أعضاءا بأنها الدرجة التي يحصل عليها المستجيب من وتعرف اجرائيً 

 المستخدم بالدراسة الحالية3

 

 النظري اإلطار

 مفهوم التعليم االلكتروني:

تهدف إلى تقديم بيئة تعلم تفاعلية تتيح التعلم في كل زمان ومكان3 وقد  االلكترونيمما ال شك فيه أن فلسفة التعليم 

بأنه المعلومات التي يتم تقديمها على جهاز  االلكترونيبتعريف التعليم  (Clark, R., & Mayer, R.2008)قام 

وتشمل على المحتوى ذو الصلة بهدف التعلم واألمثلة والتدريبات  الكمبيوتر عن طريق األقرال الممغنطة أو االنترنت،

التي تساعد المتعلمين على استخدام الوسائط مثل: الكلمات والصور، من أجل بناء المعرفة والمهارات الجديدة المرتبطة 

 بأهداف التعلم الخاصة بالطالب3

إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية، متمركزة حول ( التعليم االلكتروني بأنه "طريقة 52هـ،3279يُعرف الموسى )

المتعلمين، ومصممة مسبقاً بشكل جيد، وميسرة ألي فرد وفي أي مكان وأي وقت باستعمال خصائص ومصادر اإلنترنت 

 والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة والمرنة والموزعة3

( بأنه أسلوب التعلم المرن باستخدام المستحدثات التكنولوجية وتجهيزات شبكات 66، 7999يل )ويعرفه إسماع

المعلومات عبر اإلنترنت، معتمًدا على االتصاالت المتعددة االتجاهات، وتقديم مادة تعليمية تهتم بالتفاعالت بين المتعلمين 

 وهيئة التدريس والخبرات والبرمجيات في أي وقت وأي مكان3
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 يئة التعلم التقليدي والتعلم االلكترونيب 

تختلف أدوار كل من المعلم والطالب باختالف األسلوب المستخدم في عملية التدريس3 ففي التعليم التقليدي؛ يكون 

 اًل على المعلم بشكل كامل، من خالل تزويده للطالب بالمعلومات والخبرات المتنوعة، ويظل الطالب مستقب ركًزاالتعليم متم

فقط طيلة الوقت3 أما في التعليم االلكتروني؛ فإن العملية التعليمية تصبح متمركزة حول المتعلم وكفاءته وتفاعله مع  البيً وس

 معلومات، بينما يصبح المعلم موجهًاالمحتوى التعليمي، وقدرته على الوصول إلى النتائج بنفسه من خالل البحث عن ال

دومي ولننشطة الممتعة والتمارين المناسبة لمستوى المتعلمين )الشناق ا ومبتكرً  للعملية التعليمية، ئًداوقا ومرشًدا

( إلى أن العبء األكبر يقع على عاتق عضو هيئة التدريس في توظيف التعليم 7937وقد أوضح أبو خطوة ) (79393،

( أن 7999ا أشار إسماعيل )االلكتروني، وذلك بما يتوفر لديه من قدرات تمكنه من تصميم وتطوير وإدارة مصادره3 كم

على التصميم التعليمي وتسهيل  االتعليم االلكتروني يعمل على تطوير دور عضو هيئة التدريس، حيث يصبح دوره متمركزً 

تنفيذ األنشطة وتوجيه الطالب3 باإلضافة إلى ذلك؛ يعطي التعليم االلكتروني حرية أكبر للمتعلمين في قضاء الوقت 

المناسب مع المادة التعليمية ألنها تتم خارج المدرسة، مما يساهم في إتقان التعلم، وزيادة التعاون، وبناء الثقة بالنفس، 

 ,Unakorn and Klongkratokeالفرصة لتوجيه المالحظات واالنتقادات بين الطالب حول المادة العلمية )وإعطاء 

20153) 

 :االلكترونيالتعليم  مزايا

من المتغيرات الحديثة في الميدان التربوي ذات األ راض اإليجابية والتي يشكل تحقيقها  االلكترونيتعليم يعد ال

 :يساعد على ين، فالتعليم االلكترونياعتبار التربويمزايا هامة تضعها في موضع 

مواجهة الطلب المتزايد على التعليم، ومعالجة مشكلة ازدحام القاعات الدراسية، وزيادة فرل القبول  (3

 3، والقضاء على األميةفي الجامعات

 3 زيادة التدريب والتأهيل للعاملين (7

وتهيئة بيئة تفاعلية  نية  التفاعلية بين المتعلمينتوفير برامج المحاكاة والصور المتحركة والتدريبات  (1

 (79973 ،العبادي ؛7937 ،) أبو خطوة بالمصادر التعليمية

 نشر االستخدام التقني في المجتمع، والتأكيد على مفهوم التعليم المستمر3   (2

 إعداد جيل من المعلمين والطالب القادرين على التعامل مع التقنية3   (6

 كوادر التعليمية والتدريبية من خالل الصفوف االفتراضية3تعويض النقص في ال  (5

 تسهيل الخدمات التعليمية المساندة مثل: بناء الجداول الدراسية، التسجيل المبكر، و يرها3  (2

 تطوير أدوار المعلم والطالب في العملية التعليمية3  (8

 بين المعلمين والطالب3 والمناقشاتتبادل الخبرات التربوية واآلراء   (9
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 (79923؛ سالم، 7992)اللتودري،  تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمعلمين وادارة المدرسة (39

تحقيق مبدأ التكافؤ في الفرل التعليمية لجميع المتعلمين من خالل التعليم االلكتروني، دون النظر إلى  (33

 3(7939 الجندي ،والل )الجنس أو العرق أو اللغة أو البُعد المكاني والزماني أو وجود احتياجات خاصة

 سلبياته:

3 إحدى أهم مشكالت التعليم االلكترونيوفي الجانب األخر هناك بعض السلبيات التي تصاحب تطبيق التعليم 

 االلكتروني( بأن استمرار اإلخفاق في التعليم Allen and Seaman, 2015) سيمانوهو ما أشار إليه آلين  االلكتروني

( 37939 وقد ذكر الشناق )هيئة التدريس( حول قيمته وأهميته أعضاء) إقناع أهم المتعاملين معهعلى يعود إلى عدم القدرة 

، يؤدي إلى العزوف عن استخدامه وعدم القدرة على التعامل معه3 كما أشار االلكترونيإلى أن  ياب الوعي بأهمية التعليم 

 ، ومنها:االلكترونيالتعليم  ( إلى جملة من المشكالت التي تواجه7997الفار)و (7991الشهري )

 الحاجة إلى التدريب المكثف للطالب والمعلمين على حٍد سواء3 -

 مدى توفر األجهزة للمعلمين والطالب، وكفاءة شبكة االتصاالت3 -

 القدرة على استعمال البرامج المختلفة في إنتاج المحتوى المعرفي بشكل احترافي3 -

 نفيذ والصيانة3التكلفة المادية العالية في الت -

 حدوث الملل بسبب كثرة استعمال التقنية في المنزل والمدرسة3 -

 االستغالل التجاري من الشركات الباحثة عن الربح فقط3 -

 الكفاءة الذاتية:

تعرف بأنها إدراك الفرد بأنه قادر على أداء السلوك الذي يحقق نتائج مر وب فيها في أي موقف معين، بمعنى 

الكفاءة الذاتية المدركة تشير إلى إدراك الفرد من تمكنه على إدارة و انجاز المهام المطلوبة منه )الرفوع والقبسي آخر فإن 

 (3873، 7999والقرارعة، 

وتعرف بأنها اعتقاد الفرد حول إمكاناته وثقتة في معلوماته وقدرته، وأنه يملك من المقومات المعرفية، 

جتماعية، والدافعية، والحسية العصبية، ما يمكنه من تحقيق المستوى المرضي له، والمحقق واألكاديمية، واالنفعالية، واال

 3(Niehaus; Rudasill and Adelson, 2012, 119)لتوازنه، ولطاقته وجهوده ضمن هذا المستوى 

من ا ضروريًا يعتبر أمرً  االلكترونيهيئة التدريس في التعامل مع التعليم  أعضاءإن دراسة توجهات وتصورات           

 (Cady, Aydeniz and Rearden, 2011) أجل التنبؤ بمدى تقبلهم له وكيفية تعاملهم معه وسلوكياتهم تجاهه3 وقد ذكر
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في مؤسسات التعليم العالي ال يعكس الميزات التي يحتويها، والذي يسعى إلى تطوير  االلكترونيأن استخدام التعليم  

( إلى أهمية التركيز على الجوانب اإلنسانية المختلفة عند استخدام التعليم 7939شار الشناق )مجتمعات التعلم3 كما أ

وأهمها االتجاهات نحوه، وعدم االقتصار على األدوات التقنية والمصادر التعليمية، ألن تحقيق النجاح يرتبط  االلكتروني

نجاح من عدمه، ونظراً ألهمية االتجاهات في تحقيق ال والعكس صحيح3 االلكترونيبوجود االتجاه اإليجابي نحو التعليم 

وعالقته بالكفاءة  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءلتعرف على اتجاهات جاءت هذه الدراسة ل

 الذاتية في استخدام برنامج البالك بورد3

 ثانياً: الدراسات السابقة

 المجموعة3 مجموعاتيتم عرض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث والتي قسمت إلى ثالث فيما يلي 

والمجموعة الثانية ، االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءموضوع اتجاهات في الدراسات السابقة  تتناولى األول

ناقش الدراسات التي ت والمجموعة الثالثة االلكترونيستعرض الدراسات التي ناقشت الكفاءة في استخدام منصات التعليم ت

جميع أو البالك بورد3  االلكترونيبالكفاءة في استخدام منصات التعليم  اوعالقته االلكترونيتناولت االتجاهات نحو التعليم 

 3 األحدثى إلاستعراضها من األقدم  الدراسات تم

 .االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءأوال: دراسات اتجاهات 

أساتذة جامعة البتراء بعمان نحو ( عضوا من 69عينة حجمها )( إلى قياس اتجاه 7933)الجابري هدفت دراسة 

دلت نتائج الدراسة على سب واالنترنت في تدريس مقرراتهم3  ممن يستخدمون ومن لم يستخدموا الحا االلكترونيالتعليم 

 باختالف ئيًادال إحصا االلكتروني3 إال أن االتجاه نحو التعليم االلكترونيى أساتذة الجامعة نحو التعليم اتجاه إيجابي لد

 له في تدريسهم3 األكثر استخداًما عضاءلصالح األ االلكترونيباستخدام التعليم  التدريسيةالخبرة 

ل من في جامعة تشرين من وجهة نظر ك االلكترونيواقع التعليم  تحديد (7933و )دراسة حسامهداف أوكان من 

توصلت  ،هيئة التدريس أعضاءمن  عضًوا331عشوائية من عينة الدراسة ال، وبتطبيق استبانة على هيئة التدريس أعضاء

هيئة التدريس في محور استخدام  أعضاءنتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 

 وذلك تبعاً لمتغيرات الرتبة العلمية والخبرة التدريسية والتخصص3 يااللكترونالتعليم 

عن تصور أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورد (Naimi and Wiles, 2011)كما كشفت دراسة نايمي وويليس 

بالواليات المتحدة األمريكية نحو استخدام نظام البالك بورد في التعليم، باستخدام استبيان يشمل محورين3 األول عن 

استخدامهم لنظام البالك بورد والمحور االخر وجهة نظرهم في هذا النظام3 وأظهرت النتائج أن استخدام البالك بورد 

 هم في تطوير العملية التعليمية في بيئة التعلم االلكتروني3 يسا
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( إلى التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد نحو 7931وهدفت دراسة المزروع )       

اتجاهاتهم وأهم استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني البالك بورد وتأثيره على بعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية على 

العقبات التي تحد من استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت االستبانة 

( عضو هيئة تدريس، وبينت نتائج الدراسة أن اتجاهات أعضاء هيئة 396كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني )البالك بورد( إيجابية بدرجة متوسطة، ووجود  ك خالد نحوالتدريس في جامعة المل

فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التعليم االلكتروني من خالل نظام البالك بورد 

لمعوقات في استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني )البالك تعزى لمتغير الكلية لصالح كلية العلوم بنات، وتبين أن أهم ا

 بورد( هي المعوقات اإلدارية في المرتبة األولى و من ثم المعوقات المادية ثم المعوقات الشخصية3

، االلكتروني( إلى التعرف على اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو التعلم 7932) الحميري وهدفت دراسة       

( عضو 237( فرداً منهم )31976على عينة قوامها ) االلكترونيطبق خاللها الباحث مقياساً لالتجاه نحو تطبيق التعلم 

( من 1576، و)اجامعيً  ا( طالبً 8967ومعلمة بمنطقة تبوك، و) ا( معلمً 915هيئة تدريس من الجنسين بجامعة تبوك، و)

طلبة المرحلة الثانوية بتبوك3 وكشفت النتائج أن اتجاهات كل مكونات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم 

 إيجابية عالية لكال الجنسين3  االلكتروني

دس ( فقد هدفت إلى الكشف عن العالقة بين اتجاه أعضاء هيئة التدريس بجامعة الق7936) أما دراسة الصيفي

نحو التعليم االلكتروني وفاعلية الذات لديهم3 اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبيان يقيس اتجاه األعضاء 

من أعضاء هيئة التدريس  ضًوا( ع99نحو التعليم االلكتروني ومقياساً لفاعلية الذات3 طبق االستبيان على عينة قوامها )

نتائج وجود اتجاه ايجابي مرتفع لدى أفراد العينة نحو التعليم االلكتروني، كما انهم بدرجة محاضر ودكتور3 أظهرت ال

يتمتعون بمستوى فوق المتوسط من فاعلية الذات3 وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه أعضاء 

لخبرة والتخصص3 أيضاً توجد فروق ذات هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني تعزى للجنس والمؤهل العلمي وسنوات ا

( بين اتجاه أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني وفاعلية الذات α = 0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 مستوى تفضيل المهام الصعبة(3  –مستوى الثقة بالذات  –العامة لديهم والمتمثلة في )مستوى تنظيم الذات 

 أعضاءإلى التعرف على اتجاهات (  (Akbarilakeh and et al, 20016أكباريالكيه وآخرون ةكما هدفت دراس    

 تكونتعينة  بتطبيق استبانة علىفي جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران،  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم 

جاء  االلكترونيهيئة التدريس نحو استخدام التعلم  أعضاءأظهرت النتائج أن اتجاهات و( عضو هيئة تدريس، 112من )

 إيجابي3 

، االلكتروني( في دراستها إلى التعرف على اتجاهات أساتذة التعليم الجامعي نحو التعليم 7932ربيعي ) وهدفت

 من المجتمع االصلي3 %3736( فردأً بنسبة 796وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
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3 كما أكدت نتائج االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءتوصلت الدراسة الى أن هناك اتجاه إيجابي لدى   

تعزى لمتغير  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءالبحث على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاه 

تعزى  االلكترونياتجاهات أساتذة التعليم الجامعي نحو التعليم التخصص3 إال أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 لمتغير الجنس لصالح الذكور3  

هيئة التدريس جامعة نجران نحو  أعضاءلى الكشف عن اتجاهات إ( 7932الضالعي ) دراسةهداف أوكان من 

 عضاءألعن اتجاهات إيجابية  ( عضو هيئة تدريس، وكشفت نتائج الدراسة112دراسة على )طبقت ال االلكترونيالتعليم 

في التحصيل العلمي والخبرات العلمية، كما أظهرت النتائج أن هناك اتجاهات  االلكترونيهيئة التدريس نحو زيادة التعلم 

ة، وتفضيلهم للتعلم االلكترونيهيئة التدريس نحو االستمتاع عند إلقاء المحاضرات، أو تلقيها بالطريقة  أعضاءمحايدة لدى 

للجوانب التربوية في  االلكترونيكما كشفت الدراسة عن اتجاهات سلبية نحو إهمال التعلم  3على التعلم التقليدي ترونيااللك

  3التعليم

هيئة التدريس بجامعة  أعضاء( الستقصاء مدى استعداد 7939وهدف البحث الذي قام به العباسي وال مزاح )

وتم تطبيق أداة لقياس الخصائص التقنية لنظام مع الكشف عن ايجابياته وسلبياته3  االلكترونيالملك خالد الستخدام التعليم 

هيئة  أعضاءمن  ( عضًوا139)التعلم االلكتروني ومدى جاهزية أعضاء هيئة التدريس الستخدام التعليم االلكتروني على 

 االلكترونيعلى أن نظام التعليم  فاقًا كبيًرامقرراتهم3 وأظهرت النتائج اتضمن  االلكترونيالتدريس ممن يُفَّعلُوَن التعلم 

ريس في العملية هيئة التد أعضاء)البالك بورد( بالجامعة يوفر خدمة التواصل بين الطالب واألستاذ وتعزيز النظام لدور 

الستخدام  عضاءتوفير خدمة تحميل المحاضرات والتفاعل مما يزيد كفاءة التعلم3 أما ما يخص جاهزية األ التعليمية وأخيًرا

3 كما أظهرت االلكترونيفقد أكدت نسبة كبيرة من أفراد العينة ر بتهم في التحول إلى التعليم  االلكترونينظام التعليم 

هي ضعف مهارات الطالب في استخدام الحاسب اآللي من جهة والجهد  االلكترونيالنتائج أن أهم معوقات استخدام التعليم 

في متابعة أعداد كبيرة من الطالب عبر النظام من جهة أخرى3 أما أهم اإليجابيات فهي  الكبير على عضو هيئة التدريس

 تسهيل التواصل والتفاعل بين الطالب واألستاذ وتعزيز التعلم الذاتي3 

هيئة التدريس بجامعة الملك خالد عن  أعضاءهـ( إلى قياس درجة رضا 3223)آل محيا كما هدفت دراسة 

والتصميم التعليمي وتفاعل أفراد المنظومة التعليمية مع  االلكترونين حيث خصائص التعلم م االلكترونيالتدريس 

( عضًوا، استجاب 193بالجامعة البالغ حجمه )هيئة التدريس  أعضاءالمحتوى3 من خالل تطبيق أداة الدراسة على مجتمع 

هيئة التدريس عن خصائص  أعضاءرتفاع مستوى رضا الى إليمثلوا عينة الدراسة، وتشير النتائج  ( عضًوا316منهم )

، كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة االلكترونيوإمكانية تفاعل الطالب مع المحتوى  االلكترونيالتدريس 

من متغير الجنس وعدد سنوات الخبرة والتخصص والرتبة  وكاًل  االلكترونيإحصائية بين مستوى الرضا عن التعليم 

 ية3   العلم
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 ة( في التعليم.االلكترونيفي استخدام منصة البالك بورد )المنصات  الذاتية ثانياً: دراسات حول الكفاءة 

( إلى التعرف على الكفاءة الذاتية لمعلمي مدارس محافظة الزرقاء ومعلماتها في 7933الخاليلة )دراسة سعت    

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من استخدام التعليم  ير المتزامن )التعليم عن بعد(، 

ومعلمة، أظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة الذاتية للمعلمين والمعلمات كان متوسطاً، كما أشارت النتائج إلى  ا( معلمً 239)

لتفاعل الثنائي بين متغيري وجود فروق في تقديرات المعلمين لكفاءتهم الذاتية تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية وا

 المرحلة الدراسية والخبرة التدريسية3

( فقد سعت الى الكشف عن درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس كفايات التعليم 7935أما دراسة الحمران وآخرون )      

كات واالنترنت، وثقافة االلكتروني بجامعة البلقاء من وجهة نظرهم3 شملت هذه الكفايات )استخدام الحاسوب، استخدام الشب

عضو هيئة  399فقرة يقيس هذه الكفايات على عينة من  29التعليم االلكتروني(3 تكونت أداة الدراسة من استبيان من 

تدريس بالجامعة3 توصلت الدراسة الى ان أعضاء هيئة التدريس بجامعة البلقاء يمتلكون كفايات التعليم االلكتروني بدرجة 

دراسة فروق ذات داللة احصائية في درجة امتالك كفايات التعليم االلكتروني تعزى للمتغيرات متوسطة3 ولم تجد ال

 التخصص، الدرجة العلمية وعدد سنوات التدريس3

إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية للمعلمين داخل الفصل  ((Hickson, 2016 هيجسون هدفت دراسة      

التكنولوجيا المتوفرة في الفصول الدراسية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الدراسي وقدرتهم على دمج 

( معلًما من معلمي المدارس اإلعدادية في جنوب جورجيا، أظهرت النتائج 52)االرتباطي(، وتكونت عينة الدراسة من )

مج التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي3 كما عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية للمعلم والقدرة على د

عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية للمعلم واستخدام كل من )الهاتف الذكي،  أظهرت النتائج عدم وجود

 (3االلكترونيواإلنترنت، ومنصات التواصل االجتماعي، والرسائل النصية، والبريد 

هيئة التدريس لمهارات أدوات  أعضاءإلى تقدير درجة امتالك التي هدفت ( 7938الزبون والرواحنة ) وفي دراسة    

الباحثان استبانة تقيس مدى طبق بالجامعة األردنية في ضوء متغيرات الجنس والخبرة والكلية3  االلكترونيالتعليم 

هيئة التدريس  عضاءأ( عضو من 399على عينة بلغت ) االلكترونيالممارسات الحاسوبية ومدى استخدام أدوات التعليم 

برتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومدرس من كليات الجامعة بفروعها العلمية واإلنسانية والطبية3 وأظهرت 

بدرجة متوسطة3 كما أوضحت النتائج  االلكترونيهيئة التدريس لمهارات استخدام أدوات التعليم  أعضاءالنتائج امتالك 

3 ووجدت فروق دالة االلكترونيإلناث في درجة امتالكهم لمهارات استخدام ادوات التعليم عدم وجود فروق بين الذكور وا

في ضوء متغير الكلية لصالح الكليات  االلكترونيهيئة التدريس لمهارات أدوات التعليم  أعضاءإحصائياً في درجة امتالك 

 كنولوجية مرتفعة مقارنة بالكليات االنسانية3العلمية؛ ويرجع الباحثان ذلك الى طبيعة موادهم والتي تتطلب مهارات ت
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تعزى لسنوات  االلكترونيكما أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارة في استخدام أدوات التعليم   

 سنوات3       39الذين تقل خبرتهم عن  عضاءالخبرة لصالح األ

هيئة التدريس بجامعة أم القرى في مجال  أعضاءإلى تحديد مستوى احتياجات  (7979سعت الشعيبي ) بينما

طبق على عينة  تكنولوجيا التعليم من خالل مقياس لتحديد االحتياجات التدريبية في تكنولوجيا التعليم من تصميم الباحثة

وأوضحت النتائج احتياج  من الجنسين من تخصصات علمية وإنسانية وبدرجات علمية مختلفة3 ( عضًوا169قوامها )

هيئة التدريس بجامعة أم القرى إلى التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات بدرجة عالية في خمسة مجاالت هي  أعضاء

االحتياجات التدريبية المتعلقة بـ )مهارات الحاسب اآللي المتعلقة بتطبيقات الشبكة وإرسال البيانات، إعداد مقررات التعليم 

التعليم(3  وأوضحت النتائج  واألجهزة التعليمية الالزمة لمستحدثات تكنولوجيا االلكترونيإدارة محتوى التعليم  ،االلكتروني

 والدرجة العلمية وسنوات الخبرة3عدم تأثر درجة االحتياج بجميع متغيرات الدراسة المحددة في الجنس والتخصص أيًضا 

يم المهارات التقنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس الستخدام بيئة التعلم ( هدفت الى تقي3223كما أن دراسة العقاب )     

تم توزيع استبيان الكتروني لقياس المهارات التقنية الالزمة إلعداد أعضاء هيئة التدريس لبيئة التعليم  االلكتروني3

د العينة على أهمية اجادة عضو ( عضو هيئة تدريس3 أظهرت النتائج اتفاق كبير لدى أفرا322االلكتروني على عينة من )

هيئة التدريس للمهارات التقنية الحديثة إلمكانية التكيف مع نظام التعليم االلكتروني3 كما أكدت النتائج ضرورة تدريب 

 أعضاء هيئة التدريس على االنظمة التقنية المناسبة3

لواقع االفتراضي )بالك بورد( في تحسين الكفاءة ( فقد هدفت إلى قياس أثر استخدام بيئة ا 7979أما دراسة المندل )      

الذاتية إلنتاج المقررات االلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس، اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي ذي المجموعة 

جود ( عضو هيئة تدريس، أظهرت النتائج و76الواحدة، وطبقت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

أثر دال إحصائيًا لبيئة الواقع االفتراضي في تحسين الكفاءة الذاتية إلنتاج المقررات االلكترونية، ووجود رضا من قبل 

 عضو هيئة التدريس الستخدام بيئة الواقع االفتراضي وبدرجة متوسطة

والكفاءة في استخدام البالك بورد أو منصات التعليم  االلكترونيالعالقة بين االتجاهات نحو التعليم  ثالثاً: دراسات

 :االلكتروني

 الذاتية اهتمتا بالعالقة بين االتجاهات نحو التعليم االلكتروني والكفاءة دراستينفي هذا المحور لم تجد الباحثات سوى       

  Brian; Andrea; Mary and برين وانريا وماري وجيانجانج دراسةكانت  ولىاأل في استخدام المنصات االلكترونية

Jiangang, 20014))  إلى فحص العالقة بين كفاءة الكلية والتدريس عبر اإلنترنت، اتبعت الدراسة المنهج التي هدفت

( فرًدا، أظهرت النتائج أن الكفاءة الذاتية لنساتذه في التدريس عبر 126الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

درجة عالية، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية وبين كل من )الفصول الدراسية التي اإلنترنت جاءت ب

يتم تدريسها عبر اإلنترنت، واالهتمام المستقبلي بالتدريس عبر اإلنترنت، والرضا عن التدريس عبر اإلنترنت، 
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هيئة التدريس مثل التدريب وهياكل  أعضاءطوير واالنضباط األكاديمي(، وأظهرت النتائج وجود اتجاهات ايجابية لت 

 الدعم3

لى التعرف على العالقة بين مستوى الكفاءة الذاتية في الحاسوب إ( هدفت 7936الرحمن ) عبدو دراسة اسماعيل ماأ     

مقياس الكفاءة الذاتية في  واستخدمت3 االلكترونيهيئة التدريس بجامعة االقصى واالتجاه نحو التعليم  أعضاءلدى 

الث كليات العلوم ( عضو هيئة تدريس من ث323على عينة مكونة من ) االلكترونيالحاسوب ومقياس االتجاه نحو التعليم 

هيئة التدريس جاءت فوق  أعضاءأظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة الذاتية في الحاسوب لدى داب3 والتربية واآل

بالكفاءة الذاتية تبعاً لمتغيري الكلية والخبرة، كما بينت النتائج أن االتجاه العام نحو التعليم  المتوسطة، وعدم وجود فروق

لمتغيري الكلية والخبرة، ووجود عالقة  اهو اتجاه إيجابي )فوق المتوسط(، وعدم وجود فروق باالتجاهات تبعً  االلكتروني

هيئة  أعضاءلدى  االلكترونيبين الكفاءة الذاتية في الحاسوب واالتجاه نحو التعليم  اارتباطية موجبة ودالة إحصائيً 

 التدريس3

 تعليق على الدراسات السابقة:ال

سواء  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءالتي تعنى بدراسة اتجاهات  نجد أن هناك العديد من األبحاث

حسامو  ؛(7933كدراسة كل من )الجابري ) خرجت نتائجها بوجود اتجاه إيجابي والتيعلى المستوى المحلي أو االقليمي 

أكباريالكيه  ؛(7936الصيفي ) ؛(7932الحميري ) ؛(Naimi and Wiles, 2011)نايمي وويليس  ؛(7933)

 (هـ(3223(؛ آل محيا )7939(؛ العباسي وال مزاح )7932ربيعي ) ؛( (Akbarilakeh and et al, 20016وآخرون

كما أشارت دراسة  ،نحو التعليم اإللكتروني رت نتائجها إلى وجود اتجاه سلبيشافأ (7932دراسة الضالعي )ا مأ

 ( إلى اتجاه إيجابي لكن بدرجة متوسطة79313المزروع )

وفق التعريف االجرائي للبحث  االلكترونيفي حين ان الدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتية في استخدام منصات التعليم 

؛ (7939) ال مزاحالعباسي و؛ (7938) والرواحنة )الزبون كل من الحالي كانت ضمنية في بعض الدراسات مثل دراسة

( إلى أن مستوى الكفاءة الذاتية للمعلمين والمعلمات كان بدرجة 7933بينما أشارت دراسة الخاليلة )(3 (7931) المزروع

( والتي أظهرت أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون كفايات التعليم االلكتروني 7935مران وآخرون )متوسطة، ودراسة الح

( التي أظهرت أن امتالك أعضاء هيئة التدريس لمهارات استخدام 7938، ودراسة الزبون والرواحنة )بدرجة متوسطة

هرت احتياج أعضاء هيئة التدريس بجامعة ( التي أظ7979أدوات التعليم االلكتروني بدرجة متوسطة، ودراسة الشعيبي )

( والتي أكدت على ضرورة 3223أم القرى إلى التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات بدرجة عالية، ودراسة العقاب )

 ;Brian; Andrea برين وانريا وماري وجيانجانج تدريب أعضاء هيئة التدريس على االنظمة التقنية المناسبة، أما دراسة

Mary and  Jiangang, 20014) والتي أظهرت أن الكفاءة الذاتية لنساتذه في التدريس عبر اإلنترنت جاءت بدرجة )

 عالية،
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ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية وبين كل من )الفصول الدراسية التي يتم تدريسها عبر اإلنترنت،   

ودراسة  واالهتمام المستقبلي بالتدريس عبر اإلنترنت، والرضا عن التدريس عبر اإلنترنت، واالنضباط األكاديمي(،

مستوى الكفاءة الذاتية في الحاسوب لدى أعضاء هيئة التدريس جاءت أظهرت أن ( والتي 7936اسماعيل وعبد الرحمن )

فوق المتوسطة، وأن االتجاه العام نحو التعليم االلكتروني هو اتجاه إيجابي )فوق المتوسط(، ووجود عالقة ارتباطية موجبة 

 أعضاء هيئة التدريس3ودالة إحصائيًا بين الكفاءة الذاتية في الحاسوب واالتجاه نحو التعليم االلكتروني لدى 

كأداة أساسية االستبانة  هامعظم طبقتكما  التحليلي، استخدمت المنهج الوصفي الدراسات السابقةحيث لوحظ أن جميع     

 ,Naimi and Wiles)(؛ نايمي وويليس 7933(؛ حسامو )7933بيانات الدراسة، كدراسة كل من )الجابري )في جمع 

(؛ ربيعي  (Akbarilakeh and et al, 20016(؛ أكباريالكيه وآخرون7936) (؛ الصيفي7932؛ الحميري )(2011

 هـ((32233(؛ آل محيا )7939(؛ العباسي وال مزاح )7932)

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة 

وقياس مستوى  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءوفقاً لمتطلبات الدراسة والتي تسعى الى تحديد اتجاه 

فقد تم اعتماد المنهج الوصفي لهذه الدراسة حيث أنه المنهج المناسب الكفاءة الذاتية لديهم في استخدام منصة البالك بورد3

لتحديد العالقة بين الذي يعتمد على وصف البيانات كما هي في الواقع3 كما سيتم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي 

 والكفاءة الذاتية لديهم في استخدام منصة البالك بورد3 االلكترونينحو التعليم  بةهيئة التدريس بجامعة طي أعضاءاتجاهات 

 الدراسة:وعينة مجتمع 

وبلغ عدد المستجيبين على أدوات ومن في حكمهم بجامعة طيبة،  هيئة التدريس أعضاءيتكون مجتمع الدراسة من 

 يبين ( التالي3ل رقم)ووالجد، بالطريقة المتاحة )المتيسرة(اختيروا فرداً يمثلون عينة الدراسة الحالية3  (391الدراسة )

 3وعدد سنوات الخبرة والدرجة العلمية العينة من حيث الجنس والتخصص  خصائص

( 1جدول )  

 خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس والتخصص وعدد سنوات الخبرة والدرجة العلمية

 النسبة المئوية العدد المتغير

 الجنس
 %2932 28 الذكور

 %6935 336 االناث

 التخصص
 %2635 88 أدبي

 %6232 396 علمي
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 الدرجة العلمية

 %537 37 معيد

 %3732 72 محاضر

 %6536 399 استاذ مساعد

 %3832 15 استاذ مشارك

 %537 37 أستاذ

 عدد سنوات

 الخبرة

 %3937 12 6-من سنة 

 %7131 26 39-5من 

 %7937 19 36-33من 

 %1231 27 35من أكثر 

 %399 391  المجموع

 

عدد افراد العينة  ، وكذلكتقريباً (% 39( السابق أن عدد االناث أكثر من عدد الذكور بنسبة )3ونالحظ من الجدول رقم )

 (88) و عضًوا (396) من التخصصات العلمية  عضاءمن التخصص العلمي يفوق التخصص االدبي حيث بلغ عدد األ

 (391(من )399) وبالنسبة للدرجة العلمية فجاءت رتبة األستاذ المساعد بأكبر عدد وهو ،التخصصات األدبيةا من عضوً 

 سنة35كانت سنوات خبرتهم أكثر من  هيئة التدريس في العينة أعضاءعدد سنوات الخبرة فأكثر (%، أما 6536وبنسبة )

 3سنوات 39-5لذين خدمتهم من ، ويليها ا(%1231بنسبة )

 الدراسة: واتأد

 تم بناء مقياسين لجمع بيانات الدراسة من قبل الفريق البحثي وهما:      

 مقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريسأوال: 

ثالثة  في المحور األولوهي كمايلي: ( عبارة سالبة 37، منها )( عبارة13يتكون المقياس في صورته النهائية من )      

ثالث لث في المحور الثا؛ و(9، 8، 2، 5، 2، 1)عبارات ارقامها اربع الثاني في المحور ؛ و(5، 6، 3) عبارات ارقامها

 ؛ وباقي العبارات التسعة عشر فموجبة االتجاه3(5، 6، 2) ارقامهاو عبارات

 الكفاءة الذاتية العضاء هيئة التدريس في استخدام المهارات االرئيسة في نظام البالك بوردمقياس ثانيا: 

يوضح توزيع العبارات على محاور  (7رقم ) والجدول االتي ،( عبارة76يتكون المقياس في صورته النهائية من )     

 المقياس
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 (: عدد عبارات كل محور من محاور االستبيان7جدول ) 

 عدد العبارات المحور

 39 3 جودة التعلم والكفاءة في تحقيق مخرجات التعلم13

 39 العملية التعليمية33 التفاعل الصفي بين عناصر 7

 33 3إيجابيات وسلبيات التعليم االلكتروني13

 

( )مرفق أداة اًماموافق تم -موافق –محايد  - ير موافق -اوالمقياسين على تدريج ليكرت الخماسي ) يرموافق تمامً 

 الدراسة في صورتها النهائية في المالحق(3

 نحو التعليم االلكتروني إجراءات بناء مقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس

تم االطالع على األدبيات التربوية المتعلقة بموضوع االتجاهات نحو التعليم االلكتروني خاصة دراسة  -

 (79363اسماعيل؛ وعبد الرحمن، ( و )7935( و)الشريف ،7932)الحميري،

ساعدت في تصميم استبيان الدراسة  تم استخراج العبارات التي تتسق مع تعريفات المتغيرات في البحث الحالي والتي -

 األول لقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني3

( عبارة قسمت على ثالث محاور هي: جودة التعلم والكفاءة في تحقيق 13تكون االستبيان في صورته األولية من ) -

 وإيجابيات وسلبيات التعليم االلكتروني3مخرجات التعلم، والتفاعل الصفي بين عناصر العملية التعليمية، 

 في نظام البالك بورد في المهارات الرئيسة إجراءات بناء مقياس الكفاءة الذاتية العضاء هيئة التدريس

( مهارة وعند عرضها على المحكمين 59المهارات الرئيسة والفرعية الموجودة على منصة البالكبورد فكانت )تم حصر   

عدد المهارات التي حصلت على نسب اتفاق  كانلتحديد المهارات الرئيسة التي تعكس الكفاءة الذاتية لعضو هيئة التدريس 

 ثل مهارات مقياس الكفاءة الذاتية3( مهارة تم76)( % 69على من )أ

 دوات الدراسةأل الخصائص السيكومترية

 صدق المحكمين

سبعة من المحكمين األكاديميين ممن يحملون درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي االداتين على تم عرض 

والقياس والتقويم ويعملون في جامعات: أم القرى وطيبة وجدة وطلب منهم بيان آرائهم في ضوء عناصر التحكيم المتمثلة 
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اللغوية، واتجاه تصحيح العبارة للمقياس األول وتحديد المهارة انتماء العبارة للمقياس ولمحورها، ووضوح صيا تها في  

 3 وهي نسبة اتفاق عالية %399و %86وكان نسبة االتفاق ما بين ؛ الرئيسة والفرعية للمقياس الثاني

 صدق االتساق الداخلي:

 مقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريسصدق االتساق الداخلي لأ( 

الدراسة من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل عبةارة مةن العبةارات والدرجةة  ألدواتتم حساب االتساق الداخلي 

3 واتضةح أن معةامالت االرتبةاط والدرجةة الكليةة الكلية للمحور الذي ينتمي له ومن ثم حساب معامل االرتبةاط بةين المحةاور

  ي يوضةةح قيمةة معامةةل االرتبةاط بيرسةةون بةين(3 والجةةدول التةال9393لجميةع العبةةارات دالةة إحصةةائياً عنةد مسةةتوى داللةة )

 3 اليه الفقرة  الذي تنتميمحوروالالعبارات 

 (3جدول )

 استبيان االتجاهات نحو التعليم االلكترونيومحاور معامل ارتباط بيرسون لعبارات 

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 رقم العبارة
قيمة معامل 

 بيرسون
 رقم العبارة

معامل قيمة 

 بيرسون
 رقم العبارة

قيمة معامل 

 بيرسون

3 93726**  3 93292**  3 93533**  

7 93296**  7 93279**  7 93282**  

1 93222**  1 93668**  1 93262**  

2 93899**  2 93569**  2 93119**  

6 93688**  6 93279**  6 93775**  

5 93569**  5 93587**  5 93283**  

2 93279**  2 93579**  2 93271**  

8 93227**  8 93211**  8 93692**  

9 93282**  9 93258**  9 93298**  

39 93292**  39 93693**  39 93259**  

    
33 93257**  

 (9393عند مستوى الداللة ) **دال إحصائيًا
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دالة  مع درجة المحور الذي تنتمي إليه العبارة ( أن معامالت االرتباط لجميع العبارات1من الجدول رقم )يتضح        

 3(9393إحصائياً عند مستوى داللة )

 (4جدول )

 استبانة االتجاهات نحو التعليم االلكتروني مع الدرجة الكلية لالستبانةلمحاور معامل ارتباط بيرسون  

 معامل االرتباط المحور م

3 
أهداف العملية المحور األول: جودة التعلم والكفاءة في تحقيق 

 التعليمية
93927** 

7 
المحور الثاني: التفاعل الصفي بين الطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس وبين الطالب أنفسهم
93978** 

 **93886 المحور الثالث: ايجابيات وسلبيات التعليم االلكتروني 1

 (9393**دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( أن معامالت االرتباط لجميع المحاور مع درجة الكلية لالستبانة دالة إحصائياً عند مستوى 2يتضح من الجدول رقم )     

 ( وهذا يشير إلى ارتفاع الصدق الداخلي لالستبانة93923 -9389)وتراوحت معامالت االرتباط بين  (،9393داللة )

 الذاتيةمقياس الكفاءة صدق االتساق الداخلي لب( 

( التةةالي 6والجةدول ) الذاتيةةة3تةم حسةاب االتسةةاق الةداخلي مةةن خةالل حسةةاب معامةل ارتبةةاط بيرسةون السةةتبيان الكفةاءة       

 الذاتية3والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة  العبارات بينيوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 (5جدول )

 الذاتية في استخدام البالك بوردمعامل ارتباط بيرسون لعبارات مقياس الكفاءة 

 رقم العبارة
قيمة معامل 

 بيرسون
 رقم العبارة

قيمة معامل 

 بيرسون
 رقم العبارة

قيمة معامل 

 بيرسون

3 93272** 39 93227** 39 93895** 

7 93229** 33 93213** 79 93837** 

1 93891** 37 .93835** 73 93815** 

2 93226** 31 93262** 77 93868** 

6 93289** 32 93838**  71 93826** 
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 5 93992** 36 93869** 72 93856** 

2 93899** 35 93822** 76  93298** 

8 93835** 32 93893**   

9 93291** 38 .93999**   

 (9393**دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

دالةةة إحصةةائياً عنةةد مسةةتوى داللةةة  مةةع الدرجةةة الكليةةة ( أن معةةامالت االرتبةةاط لجميةةع العبةةارات6جةةدول )يتضةةح مةةن       

 (3 وهذا يشير إلى ارتفاع الصدق الداخلي للمقياس93933)

 :أدوات البحثثبات 

 اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكترونيأ( ثبات مقياس 

( التالي قيم معامالت الثبات لكل 5ثبات أدوات الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، ويوضح الجدول رقم ) تقديرتم       

(، واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه 9393محور من المحاور ومعامل ثبات االستبيان ككل عند مستوى الداللة )

 الدراسة3

 

 (6جدول )

 استبيان اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكترونيمعامل الفا كرونباخ لمحاور 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 93822 39 المحور األول

 93852 39 المحور الثاني

 93286 33 المحور الثالث

 93912 13 كامل المقياس

 

 المهارات الرئيسة في نظام البالك بورد الذاتية فيب( ثبات مقياس الكفاءة 

معامل الثبات الستبيان الكفاءة الذاتية في استخدام البالك بورد باستخدام معادلة الفا كرنباخ وكانت قيمته  تقديرتم       

 البحث3 ومالئمة لغاياتقيمة مرتفعة  عبارة وهي( 76( لعدد )9398)
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 : للبيانات المعالجة اإلحصائية 

 (23رقم ) االتي وذلك حسب الجدول ثالث مستوياتتحديد مستوى االتجاه والكفاءة الذاتية وفق  تم

 ( 7جدول )

 معيار تفسير النتائج

 مدى المتوسط
 المستوى

 الحد األعلى الحد األدنى

 منخفض 7311 3

 متوسط 1352 7312

 مرتفع 6 1358

 

 اإلجابة على تساؤالت البحث:

 ؟االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه  ما مستوى: األولالسؤال اإلجابة على 

تم حساب التكرارات والنسب  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه  للتعرف على مستوى      

ت كل محور من محاور المقياس المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة على عبارا

  التالية:( 9-8-2التي أرقامها ) في الجداولكما هو مبين 

 (7)جدول 

 والكفاءة في تحقيق مخرجات التعلم(جودة التعلم ) األولأفراد العينة على عبارات المحور  استجابات

  األولعبارات المحور 

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
س
تو
لم
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

على  االلكتروني3يركز التعليم 3

تنمية الجانب المعرفي على حساب 

 الجانب المهاري والوجداني3

 75 62 21 71 38 العدد

 متوسط 3333 7326

 3136 78 1238 3339 838 النسبة

 االلكتروني3 تتيح برامج التعليم 7

 للطالب مجاالً للتفكير واالستنتاج3

 79 62 62 78 77 العدد
 متوسط 3379 1377

 36 7936 7936 3236 3332 النسبة

 متوسط 3337 1339 76 61 56 12 35 العددفي  االلكتروني3 يساعد التعليم 1
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تطوير التعليم وتحقيق مخرجات  

 التعلم3
 31 7236 1132 3235 831 النسبة

في  االلكترونييساعد التعليم   23

 توضيح المادة العلمية للطلبة3

 72 83 63 71 33 العدد
 متوسط 3396 1322

 32 27 7532 3339 632 النسبة

التدريس من خالل  63

المحاضرات الحضورية يعطي 

نتائج أفضل من التعليم 

 3االلكتروني

 97 18 23 32 8 العدد

 منخفض 3335 733

 2232 3932 7337 231 233 النسبة

3 يفتقر الطالب في التعليم 5

المهارات  إلى إتقان االلكتروني

 المطلوبة في المقرر بشكل جيد3

 21 26 62 12 32 العدد

 متوسط 3372 7352

 7731 7131 78 3235 838 النسبة

 امكانية االلكترونييوفر التعليم 23

عرض المحتوى بطرق سمعية 

 وبصرية متعددة3

 59 58 15 32 1 العدد

 مرتفع 3393 1396

 1638 1637 3832 838 335 النسبة

 مبدأ االلكتروني3يحقق التعلم 8

مراعاة الفروق الفردية بين 

 الطالب3

 32 22 67 69 11 العدد

 متوسط 3339 7388
 231 7738 7539 7639 3233 النسبة

3 بيئة التعلم في الفصول 9

االفتراضية مشابهة لبيئة التعلم في 

 القاعات الدراسية الحضورية3 

 

 31 12 25 22 69 العدد

 متوسط 3372 7365

 532 3937 7138 7232 7639 النسبة

3 أداء عضو هيئة التدريس في 39

من  أفضل االلكترونيبيئة التعليم 

أدائه في القاعات الدراسية 

 الحضورية3

 73 17 56 18 12 العدد

 3939 3535 1132 3932 3937 النسبة متوسط 3371 738

 متوسط  7392  األولالمتوسط العام للمحور 
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يتضح تفاوت في استجابات افراد العينة على فقرات محور جودة التعلم والكفاءة في  السابق (2من الجدول رقم ) 

(3 حيث حققت عبارة يوفر التعليم 1396و  733بين ) متوسطات االستجابات ما تراوحتتحقيق مخرجات التعلم حيث 

أما عبارة التدريس من (3 1396عرض المحتوى بطرق سمعية وبصرية متعددة أعلى متوسط بقيمة ) امكانية االلكتروني

(3 733فقد كانت قيمة المتوسط منخفضة بقيمة ) االلكترونيخالل المحاضرات الحضورية يعطي نتائج أفضل من التعليم 

 (3  1322إلى  7365في حين باقي عبارات المحور فقد كانت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

 (8جدول )

 التفاعل الصفي بين عناصر العملية التعليمية(الثاني )استجابات أفراد العينة على عبارات المحور  

 عبارات المحور الثاني

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
س
تو
لم
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

فرصةةة  االلكترونةةي3 يتةةيح التعلةةيم 3

لتبةةةةةادل اآلراء والخبةةةةةرات  أفضةةةةةل

ووجهةةةةةات النظةةةةةر بةةةةةين الطةةةةةالب 

 واساتذتهم3

 71 18 53 29 77 العدد

 متوسط 3338 7397

 3339 3932 1335 7632 3332 النسبة

تفاعل الطالب مةع اسةتاذ المقةرر 3 7

في الفصول االفتراضةية أفضةل مةن 

تفةةةةةاعلهم فةةةةةي القاعةةةةةات الدراسةةةةةية 

 الحضورية3

 39 72 23 66 63 العدد

 متوسط 3379 7367

 938 32 7337 7836 7532 النسبة

3 المناقشةةةةةات التةةةةةي تةةةةةدور فةةةةةي 1 

القاعةةات الدراسةةية الحضةةورية أكثةةر 

فائةةةةدة وعمقةةةةاً مةةةةن المناقشةةةةات فةةةةي 

 الفصول االفتراضية3

 59 21 16 11 31 العدد

 متوسط 3319 7312

 1638 7731 3833 3233 532 النسبة

نمةةةةةةط االتصةةةةةةال فةةةةةةي التعلةةةةةةيم 3 2

 )المعلةةمذو اتجةةاه واحةةد  االلكترونةةي

 مرسل والطالب مستقبلون(

 72 29 65 27 78 العدد

 متوسط 3331 1397

 32 7932 79 7338 3236 النسبة

طرق التفاعل بةين المتعلمةين فةي 3 6
 متوسط 3379 7382 38 21 67 63 79 العدد
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أكثةةر تنوعةةاً  االلكترونةةيبيئةةة التعلةةيم  

مةةةن بيئةةةة تعلةةةم القاعةةةات الدراسةةةية 

 الحضورية التقليدية3

 931 7731 7539 7532 36 النسبة

يصةةةةةةعب تطبيةةةةةةق اسةةةةةةتراتيجية 3 5

مجموعةةات العمةةل بةةين الطةةالب فةةي 

 االلكترونيالتعليم 

 27 78 61 25 72 العدد

 متوسط 33317 7393

 7338 3236 7236 7138 3732 النسبة

3يصةةعب شةةةرح بعةةض المقةةةررات 2

 الدراسية عبر الفصول االفتراضية3

 63 69 28 71 73 العدد
 متوسط 3319 7366

 7532 7639 7239 3339 3939 النسبة

إلى  االلكتروني3 يفتقد نظام التعليم 8

إمكانيةةةة تطبيةةةق التعزيةةةز اإليجةةةابي 

 الفعال للطالب3

 13 29 62 16 73 العدد

 متوسط 3377 7387

 3533 7632 7936 3833 3939 النسبة

إلةى  االلكتروني3يفتقر نظام التعليم 9

حصةةول أسةةتاذ المقةةرر علةةى تغذيةةة 

الطالب فيما يقدم لهم من  راجعة من

 معلومات3 

 77 19 68 25 78 العدد

 متوسط 3337 1339

 3332 7937 1933 7138 3236 النسبة

 آليةةةة االلكترونةةةييةةةوفر التعلةةةيم 3 39

لإلجابةةة علةةةى استفسةةةارات الطةةةالب 

 وتقديم تغذية راجعة لهم3

 15 68 22 79 6 العدد

 متوسط 93996 1367

 3832 1933 1831 3932 735 النسبة

 متوسط  7385 المتوسط العام للمحور الثاني

 

( السابق يتضح تفاوت في استجابات افراد العينة على فقرات محور التفاعل الصفي بين 8من الجدول رقم )

(3 حيث حققت عبارة يوفر التعليم 1367و  7312عناصر العملية التعليمية حيث تراوحت متوسطات االستجابات ما بين )

(3 أما عبارة 1367توسط بقيمة )أعلى مت الطالب وتقديم تغذية راجعة لهم لإلجابة على استفسارا آلية االلكتروني

المناقشات التي تدور في القاعات الدراسية الحضورية أكثر فائدة وعمقاً من المناقشات في الفصول االفتراضية3 فقد كانت 

المتوسط العام  متوسطة3 وكذلك(3 في حين باقي عبارات المحور فقد كانت بدرجة 7312قيمة المتوسط منخفضة بقيمة )

 (73853في المستوى المتوسط وبمتوسط حسابي ) للمحور الثاني
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 (9جدول ) 

 (االلكتروني)ايجابيات وسلبيات التعليم  المحور الثالثاستجابات أفراد العينة على عبارات  

 عبارات المحور الثالث

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
س
تو
لم
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

3اسةةةةةةةةةتخدام منصةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةيم 3

نسةةبة  إلةى انخفةاضأدى  االلكترونةي

  ياب الطالب عن المحاضرات3

 25 27 29 79 36 العدد
136

9 
 متوسط 33381

 7138 1231 7932 3932 238 النسبة

 االلكترونةي3 تتيح منصةات التعلةيم 7

 متنوعة لتقييم الطالب  أساليب

136 23 56 69 39 9 العدد

2 
 متوسط 33922

 7337 1132 1935 938 232 النسبة

 االلكترونةةةةةةي3 منصةةةةةات التعلةةةةةيم 1

 عبء تصحيح االختبارات3 تخفف

239 88 66 13 33 8 العدد

5 
 مرتفع 33396

 2635 7836 3533 632 233 النسبة

3 تتطلةةةةةةةةةب منصةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةيم 2

تقنيةةةةة يفتقةةةةدها  مهةةةةارة االلكترونةةةةي

 بعض أساتذة المقررات3

 15 22 25 72 31 العدد

 متوسط 33313 736

 3832 1837 7138 3732 532 النسبة

ضةةةةعف شةةةةبكة االنترنةةةةت يمثةةةةل  63

عائقةةةاً لالسةةةتخدام األمثةةةل لمنصةةةات 

 3 االلكترونيالتعليم 

 92 63 13 37 7 العدد
338

3 
 منخفض 93988

 6931 7532 3533 537 3 النسبة

اسةةةةةةةةتخدام منصةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةيم 3 5

يعةةةةرض حاسةةةةوبي  قةةةةد االلكترونةةةي

 لخطر الفيروسات3

 17 21 62 21 73 العدد
738

9 
 متوسط 33723

 3535 7731 78 7731 3939 النسبة

انخفض  يةاب أسةاتذة المقةررات 3 2

عةةةةن المحاضةةةةرات فةةةةي المنصةةةةات 

 ة3االلكتروني

 55 51 15 32 33 العدد
138

3 
 مرتفع 33358

 1237 1735 3832 838 632 النسبة

تنوعةةاً  االلكترونةةييةةوفر التعلةةيم 3 8

في نمةط التعلةيم المتةزامن )الفصةول 

االفتراضةةةةةةةية( و يةةةةةةةر المتةةةةةةةزامن 

 )المقاطع التعليمية المسجلة(3

 51 25 27 8 2 العدد
139

5 
 مرتفع 93929

 1735 1932 7338 233 733 النسبة
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 االلكترونةةةةةةي3 منصةةةةةات التعلةةةةةيم 9 

 المقةةةرر اسةةةتالمسةةةهلت علةةةى اسةةةتاذ 

 تكليفات طالبه3

 87 56 19 8 8 العدد
239

5 
 مرتفع 33969

 2736 1132 3636 233 233 النسبة

 االلكترونةةةةةي3اسةةةةةتخدام التعلةةةةةيم 39

 مناسب لجميع مقرراتي3

137 15 68 22 79 6 العدد

5 
 متوسط 33232

 3832 1933 1831 3932 735 النسبة

تقةةةةةةةديم المحاضةةةةةةةرات عبةةةةةةةر  333

 الفصول االفتراضية يجعلها ممتعة3

137 18 29 61 72 75 العدد

2 
 متوسط 33791

 3932 7632 7236 32 3136 النسبة

 المتوسط العام للمحور الثالث
131

2 
 متوسط 

 

( السابق يتضح تفاوت في استجابات افراد العينة على فقرات محور ايجابيات وسلبيات التعليم 9من الجدول رقم )

( منصات التعليم 1قم)(3 حيث حققت العبارتان ر4.06و 1.81حيث تراوحت متوسطات االستجابات ما بين ) االلكتروني

المقرر سهلت على استاذ  االلكتروني( منصات التعليم 9والعبارة رقم ) تخفف عبء تصحيح االختبارات، االلكتروني

( ضعف شبكة االنترنت يمثل عائقاً لالستخدام 6رقم )عبارة ال(3 أما 2395متوسط بقيمة ) طالبه3 أعلىتكليفات  استالم

(3 في حين باقي عبارات المحور فقد 3383فقد كانت قيمة المتوسط منخفضة بقيمة ) االلكترونياألمثل لمنصات التعليم 

لك المتوسط وكذ 3أخيرتينلست عبارات وبدرجة مرتفعة لعبارتين متوسطة منخفضة لعبارة واحدة وبدرجة  كانت بدرجة

 (13123في المستوى المتوسط وبمتوسط حسابي ) العام للمحور الثالث

هيئة التدريس بجامعة طيبة في  عضاءأن مستوى االتجاه العام أللنا من الجداول الثالثة السابقة يتضح وإجماالً 

 7312( وهو مستوى متوسط يقع في الفئة الثانية )من 1395المستوى المتوسط حيث بلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل )

 (79323، والضالعي،7936المزروع،)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (3 1355الى 

 هيئة التدريس بجامعة طيبة في استخدام برنامج البالك بورد؟ عضاءما مستوى الكفاءة الذاتية ألالسؤال الثاني:  

استخدام  برنامج البالك بورد تم قياس متوسط تقديرات أفراد العينة على في  هيئة التدريس أعضاءلتحديد مستوى كفاءة 

مقياس الكفاءة الذاتية في استخدام المهارات االساسية في البالك بورد واالنحراف المعياري لجميع الفقرات وفق الجدول 

 التالي:( 39رقم )
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 (11)جدول  

 البالك بورد في استخدام برنامج الذاتيةالكفاءة استجابات أفراد العينة على عبارات مقياس 

عبارات مقياس الكفاءة الذاتية في 

 استخدام برنامج البالك بورد

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
س
تو
لم
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

3 أستطيع أن أدخل على نظام 3

البالك بورد بسهولة واستخدم 

العامة للتنقل السريع بين القائمة 

 مكونات النظام3

 339 18 72 8 2 العدد

2316 
9398

9 
 مرتفع

 5332 3932 3732 233 733 النسبة

3 أستطيع أن أدخل على الصفحة 7

 الرئيسة للمقرر3

 372 22 36 5 3 العدد
236 

9383

3 
 مرتفع

 5638 7738 238 133 936 النسبة

إعالن للطالب  أنشئ3 أستطيع أن 1

تقييد  وأتحكم فيعن مقرر واستبعده 

 عرض اإلعالن بتاريخ ووقت3

 372 17 76 8 2 العدد

2312 
9399

2 
 مرتفع

 5237 3535 31 233 733 النسبة

محتوى لمقرر  أنشئ3 أستطيع أن 2

 – ملف-عنصرمن خالل إضافة )

مقطع فيديو(  –تقويم  –ارتباط ويب 

 3ضهوتمكين المستخدمين من عر

 399 27 79 8 6 العدد

2376 
3397

2 
 مرتفع

 6536 7338 36 233 735 النسبة

3 أستطيع أن أنقل عنصر من 6

عناصر المحتوى من مقرر دراسي 

إلى مقرر دراسي أخر )تصدير 

 عنصر(3

 98 22 11 32 2 العدد

2331 
3392

9 
 مرتفع

 6938 7738 3233 231 733 النسبة

تعديل على 3 أستطيع أن أجري 5

أحد العناصر التي تم إنشاؤها في 

محتوى مقرر مثل تغيير العنوان او 

 تغيير في المضمون333

 392 21 19 9 2 العدد

2372 
3393

2 
 مرتفع

 6632 7731 3636 232 733 النسبة

 مرتفع9395 231 337 19 11 5 1 العدد3 أستطيع أن أحذف عنصر منشأ 2
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عبارات مقياس الكفاءة الذاتية في 

 استخدام برنامج البالك بورد

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
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تو
لم
ا
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 من عناصر محتوى مقرر دراسي3

 
 68 7937 3233 133 335 النسبة

2 

جلسة جديدة  أنشئ3 أستطيع أن 8

وأجدول المحاضرات وفق نطاق 

 زمني محدد أو مفتوح3

 317 12 38 2 7 العدد

2367 
9381

9 
 مرتفع

 5832 3937 931 733 3 النسبة

3 أستطيع أن أحصل على تقرير 9

واسماء موجز للمحاضرة بعدد 

 ومدة المحاضرة3 الحاضرين

 375 12 32 9 2 العدد

2323 
9392

6 
 مرتفع

 5631 3937 838 232 733 النسبة

3 أتحكةةم فةةي تحديةةد الصةةالحيات 39

-فيةةةديوالمتاحةةةة للطالةةةب )مشةةةاركة 

ارسةةةال  –اثنةةةاء الجلسةةةة  المشةةةاركة

رسةةةةةةائل نصةةةةةةةية تظهةةةةةةةر لجميةةةةةةةع 

مشةةاركة تطبيةةق( قبةةل  –المشةةاركين 

 االفتراضي3 وأثناء الفصل

 331 21 71 9 6 العدد

231 
3397

3 
 مرتفع

 6836 7731 3339 232 735 النسبة

3أسةةةةةةةتطيع أن اسةةةةةةةتخدم لوحةةةةةةةة 33

المعلومةةةةات للتفاعةةةةل مةةةةع الطةةةةالب 

  الكتابة3 بالرسم أو 

 392 26 71 37 9 العدد

2335 
3333

2 
 مرتفع

 6139 7131 3339 537 232 النسبة

3 أستطيع أن أفعةل وأشةارك لةوح 37

المعلومةةةةات مةةةةع الطةةةةالب وتحميةةةةل 

 وعرضهpdf 3ملف بور بوينت أو 

 317 79 32 2 8 العدد

232 
3395

5 
 مرتفع

 5832 36 838 135 233 النسبة

3 أستطيع أن أشةارك تطبيقةات أو 31

صور أو صفحة ويب وعرضها فةي 

لوحةة المعلومةةات وايقةاف المشةةاركة 

 لفترة مؤقته3

 336 19 79 35 1 العدد

2378 
3392

8 
 مرتفع

 6935 7937 3932 831 335 النسبة

 مرتفع9396 2326 317 19 39 9 1 العددواجبةةةةةةات  أنشةةةةةةئ3أسةةةةةةتطيع أن 32
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عبارات مقياس الكفاءة الذاتية في 

 استخدام برنامج البالك بورد

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 
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للطةةةةةالب وتقييمهةةةةةا وأحةةةةةدد عةةةةةدد 

 المحاوالت المتاحة للتسليم3
 5832 3636 938 232 335 النسبة

2 

3 أسةةةةةةةتطيع أن أحةةةةةةةدد تةةةةةةةاريخ 36

استحقاق الواجب والدرجة المحتملةة 

لةةةةةه وتفاصةةةةةيل التقةةةةةديم )فةةةةةردي أو 

 جماعي(

 312 19 79 6 2 العدد

2328 
9391

9 
 مرتفع

 5932 3636 3932 735 733 النسبة

3 أسةةتطيع أن أسةةتعرض الواجةةب 35

 المستلم من الطالب وأسجل درجته3

 315 78 39 5 2 العدد
2328 

9392

3 
 مرتفع

 2936 3236 938 133 733 النسبة

3 أسةةةةةةتطيع أن أمةةةةةةنح محاولةةةةةةة 32

 اضافية للطالب لتسليم الواجب3

 

 311 72 39 8 5 العدد

2323 
3391

1 
 مرتفع

 5839 32 938 233 133 النسبة

3 أستطيع أن أرسل تغذية راجعة 38

للطالب عن واجبه الذي تم تقييمه 

وأسجل مالحظاتي الخاصة عن 

 تقييمي للواجب

 376 11 39 37 2 العدد

2315 
3397

2 
 مرتفع

 5238 3233 938 537 733 النسبة

اختبار لمقرر  أنشئ3 أستطيع أن 39

مع تسميته وإضافة إرشادات 

 لالختبار وتحديد درجته3

 312 79 32 2 1 العدد

236 
9393

2 
 مرتفع

 23 36 838 135 335 النسبة

اختبارات من  أنشئ3 أستطيع أن 79

اختيار من  –نوع )الصواب والخطأ 

 مقالي( –الفراغ  اكمال-متعدد

وتحديد مستوى صعوبة السؤال 

 والوقت المناسب لالختبار3

 379 11 19 5 2 العدد

2312 
9398

8 
 مرتفع

 5737 3233 3636 133 733 النسبة

 مرتفع3396 2316 375 79 72 8 5 العددإلى 3 أستطيع أن أضيف سؤال 73
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عبارات مقياس الكفاءة الذاتية في 

 استخدام برنامج البالك بورد
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 تماماً 
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وتغيير تم انشاؤه مسبقاً  اختبار

 المخصصة للسؤال3 الدرجة
 5632 36 3732 233 133 النسبة

3 

3 أستطيع أن أتيح نتائج االختبار 77

والتحكم  االختبارللطالب بعد اكمال 

تغذية راجعة على إجابة  بإضافة

 الطالب الصحيحة أو الخاطئة3

 376 78 13 5 1 العدد

2318 
9395

2 
 مرتفع

 5238 3236 3533 133 335 النسبة

3 أستطيع أن أرفع عدد كبير من 71

االسئلة على النظام وأحفظها 

وأسترد عدداً محدوداً منها في 

 إجراء اختبارات الطلبة

 376 72 79 2 6 العدد

2312 
3391

9 
 مرتفع

 5238 32 36 135 735 النسبة

3 أستطيع أن أحدد الطريقة التي 72

للطالب )تقديم  االختباريظهر بها 

سؤال واحد في المرة أو عرض 

االختبار بالكامل على شاشة 

 واحدة(3

 315 77 76 2 1 العدد

2325 
9397

2 
 مرتفع

 2936 3332 31 135 335 النسبة

3 أستطيع أن أتحكم بإمكانية 76

الطالب في الرجوع للخلف بعد 

 االجابة على السؤال3

 311 71 39 31 6 العدد

2312 
3392

2 
 مرتفع

 5839 3339 938 532 735 النسبة

 

مقياس الكفاءة الذاتية في في استجابات افراد العينة على فقرات  يتضح تقارب كبير ( السابق39من الجدول رقم )

(3 حيث حققت 2367و  2331حيث تراوحت متوسطات االستجابات ما بين ) استخدام المهارات االساسية في البالك بورد

أعلى متوسط بقيمة  جلسة جديدة وأجدول المحاضرات وفق نطاق زمني محدد أو مفتوح أنشئأستطيع أن ( 8رقم) العبارة

أستطيع أن أنقل عنصر من عناصر المحتوى من مقرر دراسي إلى مقرر دراسي أخر ( 6(3 أما العبارة رقم )2367)

 3 وأيضاً في المستوى المرتفع (2331)وهي قيمة لها أقل  فقد كانت قيمة المتوسط )تصدير عنصر(
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وبين الكفاءة  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد عالقة بين اتجاهات السؤال الثالث:   

 الذاتية في استخدام برنامج البالك بورد؟

 االلكترونينحو التعليم  هيئة التدريس بجامعة طيبة  أعضاءاتجاه  درجات مقياس بين تم حساب معامل ارتباط بيرسون

( ور م انها 93126القيمة )ل االرتباط قيمة معام وبلغتالكفاءة الذاتية في استخدام برنامج البالك بورد درجات مقياس و

 ارتباط ضعيف بين المتغيرين3اال ان هذه القيمة تشير الى  (9393مستوى معنوية ) دالة عند

تعزى  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد فروق بين متوسطات اتجاه : الرابع السؤال 

 لمتغيرالجنس؟

كور للكشف عن الفروق بين المتوسطات في تقدير افراد العينة وفق متغير الجنس )ذ (T-testتم استخدام اختبار ت )

 :التالي( 33رقم )جدول ( وجاءت النتائج وفق وإناث

 (11)جدول 

 هيئة التدريس وفقاً لمتغير الجنس أعضاءلمستوى اتجاه  t-testاختبار 

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 793796 8535 28 ذكر
-23612 93621 

 793218 399379 336 أنثى

 

( بين متوسطات اتجاهات 9396) داللة إحصائية عند مستوى الداللة( السابق عدم وجود فروق ذات 33يتضح من الجدول )

( -23612) (tحيث بلغت قيمة ) الجنس،تعزى إلى متغير  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاء

يما يتعلق ف( 7932وتتفق هذه النتائج مع دراسة )ربيعي، إحصائياً،(، وهي قيمة  ير دالة 93621وبداللة إحصائية )

والتي  (7931، بينما تختلف مع دراسة )المزروع،االلكترونيهيئة التدريس من الجنسين نحو التعليم  أعضاء باتجاهات

 3 ناثير الجنس لصالح اإلة تعزى لمتغأشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي

هيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد فروق بين متوسطات مستوى اتجاه : الخامس السؤال 

 تعزى للتخصص ؟ االلكتروني

( وعلميللكشف عن الفروق بين المتوسطات في تقدير افراد العينة وفق التخصص )أدبي  (T-testتم استخدام اختبار ت )

 التالي: (37رقم )وجاءت النتائج وفق الجدول 
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 (12)جدول  

 هيئة التدريس وفقاً لمتغير التخصص أعضاءلمستوى اتجاه  t-testاختبار  

 العدد التخصص
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 713922 93353 82 أدبي
-33892 93385 

 793985 92371 396 علمي

    

( بين متوسطات 9396) ( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة37يتضح من الجدول )  

-) (t، حيث بلغت قيمة )تعزى إلى متغير التخصص االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاهات 

( فيما  7932(، وهي قيمة  ير دالة إحصائياً ، وتتفق هذه النتائج مع دراسة )ربيعي،93385بداللة إحصائية )(، و33892

، بينما تختلف مع دراسة  االلكترونينحو التعليم  هيئة التدريس من حيث التخصص أعضاء يتعلق باتجاهات

 3 ة تعزى لمتغير التخصص لصالح كليات البنات( والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي7931)المزروع،

هيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد فروق بين متوسطات مستوى اتجاه : السادس السؤال 

 تعزى لمتغيرالدرجة العلمية ؟ االلكتروني

الكتشاف وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى اتجاه  One Way Anovaتم استخدام اختبار التباين األحادي 

 التالي نتائج االختبار3 (31رقم ) تبعاً لمتغير الدرجة العلمية ويوضح الجدول االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاء

 (13)جدول 

 هيئة التدريس وفقاً لمتغير الدرجة العلمية أعضاءلمستوى اتجاه  One Way Anovaاختبار 

 مستوى الداللة )ف(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة العلمية

 31379 39636 معيد

13836 93996** 

 713995 92311 محاضر

 793928 9237 أستاذ مساعد

 723968 82332 أستاذ مشارك

 793916 88327 أستاذ

 ()  =9393مالحظة: ** دال عند 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            614  

ISSN: 2706-6495 

أي أنه توجد فروق ذات داللة (  93996)( بقيمة إحتمالية 13836)السابق نالحظ أن قيمة ف=  (31) من الجدول 

وللكشف عن اتجاه الفروق وفق 3 تعزى للدرجة العلمية االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءإحصائية في اتجاه 

 3والجدول التالي يوضح المقارنات البعدية للفروق بين المتوسطاتاختبار شيفيه3  متغير الدرجة العلمية نستخدم

 (14جدول )

 للمقارنات البعديةنتائج اختبار شيفيه  

 العدد الرتبة العلمية
 استاذ مشارك

 مستوى الدالله فرق المتوسط

 93968 733111 37 معيد

 9371 313352 72 محاضر

 *93912 313916 399 أستاذ مساعد

 - - 15 أستاذ مشارك

 93986 2376 37 أستاذ

 (  =9396مالحظة: * دال عند )

( وجود فروق ذات دالله احصائية بين متوسط استاذ مساعد واستاذ مشارك لصالح االستاذ المساعد 32يتضح من جدول )

(، 7979) (، ودراسة الشعيبي 7933) حسامو تختلف هذه النتيجة مع دراسة3( 93912)مستوى داللة (  و313916بفرق )

هيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءوالتي أشارت إلى عدم وجود فروق في مستوى اتجاه ( 7936) ودراسة الصيفي

 تعزى لمتغير الدرجة العلمية3 االلكتروني

تعزى  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاء: هل توجد فروق بين متوسطات اتجاه السابع السؤال

 لمتغيرعدد سنوات الخبرة؟

الكتشاف وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى اتجاه  One Way Anovaتم استخدام اختبار التباين األحادي 

 التالي نتائج االختبار3 (36رقم ) تبعاً لعدد سنوات الخبرة ويوضح الجدول االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاء
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 (15)جدول  

 هيئة التدريس وفقاً لمتغير سنوات الخبرة أعضاءلمستوى اتجاه  One Way Anovaاختبار 

عدد سنوات 

 الخبرة
 القيمة االحتمالية Fقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 793389 393316 6من سنة إلى 

13396 93978* 
 773931 98368 39إلى 5من 

 773299 91363 36إلى  33من 

 793655 89356 36أكثر من 

  ( =9396مالحظة : * الفروق دالة عند )

أي أنه توجد فروق ذات  93978بقيمة إحتمالية )  13396)المحسوبة  نالحظ أن قيمة ف( السابق 36)من الجدول 

تعزى لعدد سنوات الخبرة لصالح المجموعة التي  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءداللة إحصائية في اتجاه 

( وتليهم المجموعة التي لم تتجاوز سنوات خبرتهم 393316تتراوح سنوات العمل لهم مابين سنة وخمس سنوات بمتوسط )

(، ودراسة 7933وتختلف هذه النتيجة مع دراسة)حسامو، (983683ى قيمته )األولالعشر سنوات بمتوسط قريب من الفئة 

هيئة التدريس بجامعة  أعضاء( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق في اتجاه 7936) (، ودراسة الصيفي7979)الشعيبي،

، مما يدل على (7933وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الجابري ، تعزى لمتغير سنوات الخبرة3 االلكترونيطيبة نحو التعليم 

، وربما يعود  االلكترونياتجاه إيجابي أكثر من بقية الفئات نحو التعليم  من ذوي سنوات الخبرة القليلة لديهم عضاءأن األ

 تهم في التعامل مع الوسائل التكنولوجية واستخدامها في التعليم 3ثة تخرجهم وكفاءذلك إلى حدا

 التوصيات 

 في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة، فإن الفريق البحثي يوصي بما يلي: 

هيئة التدريس في استخدام التعليم  أعضاءتحديد العقبات والصعوبات التي تواجه الدراسات لاجراء المزيد من  -

 والعمل على حلها3 االلكتروني

 اجراء دراسة لتحديد الصعوبات التعليم االلكتروني من وجهة نظر الطالب3 -

الستغاللها في العملية هيئة التدريس عليها  أعضاءتحديد نقاط القوة الموجودة في نظام البالك بورد وتدريب  -

 التعليمية3

على موضوعية  االلكترونيالتحول االلزامي  لنظام التعليم نتائج اجراء المزيد من الدراسات واالبحاث حول  -

 ومدى مالئمته لجميع التخصصات3  التقييم
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في بعض المقررات الدراسة بشكل مستمر وتقييم عضو هيئة التدريس على اجادة  االلكترونياعتماد التعليم  - 

 استخدامه كأحد معايير تقييم االداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس3

 3االلكترونية وطرق التدريس لتتوافق مع متطلبات التعليم االلكترونيتطوير المقررات  -

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربيةأ( 

3 المجلة العربية معايير الجودة في توظيف أعضاء هيئة التدريس للتعليم االلكتروني(3 7937أبو خطوة، السيد3 ) (3

 3783 7(، 3)39لضمان جودة التعليم الجامعي، 

 3 القاهرة: عالم الكتب3التعليم االلكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة(3 7999إسماعيل، الغريب3 ) (7

الكفاءة الذاتية في الحاسوب وعالقتها باالتجاه نحو (3 7936اسماعيل، عياد فؤاد، وعبد الرحمن، صالحة ياسر3 ) (1

3 المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى

 923 -56، 8، ع 39مج 

درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن التدريس االلكتروني في جامعة (3 3223آل محيا، عبد هللا بن يحي3 ) (2

 3693-399، 77، ع3 مجلة العلوم التربويةالملك خالد

 3 الرياض: مكتبة الرشد3المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم(3 7992التودري، عوض3 ) (6

، ع 1، مج 3 مجلة الطفولة والتربيةااللكتروني اتجاه طلبة وأساتذة الجامعة نحو التعليم(3 7933الجابري، نهيل3 ) (5

5 ،39 – 613 

(3 واقع التعليم االلكتروني في جامعة تشرين من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة 7933)علي حسامو، سهى (2

 728-721، 72، مجلة جامعة دمشقالتدريس والطلبة3 

المحاكاة الحاسوبية وأثرها في تنمية  (3 تصميم بيئة تعليمية الكترونية قائمة على7931حمدي، عبد العزيز3 ) (8

المجلة األردنية بعض مهارات األعمال المكتبية وتحسين مهارات التعلم لدى طالب المدارس الثانوية التجارية، 

 6793-299(، 6)79، في العلوم التربوية

في جامعة  (3 درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس7935الحمران، محمد، حميدات، محمود، وبدرانة، مهدي3 ) (9

، 2، ع 77مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مج البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم االلكتروني من وجهة نظرهم3 

761-7293 

3 اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم 7932الحميري، عبد القادر عبيد هللا3  (39

 .399-356، ل3 7، ع3 36مج3  والنفسية، التربوية العلوم مجلة. االلكتروني

( بعنوان" الكفاءة الذاتية لمعلمي مدارس محافظة الزرقاء ومعلماتها في استخدام التعليم 7933الخاليلة، هدى3 ) (33

 7723-793(: 3)76، مجلة جامعة النجاح لنبحاث ير المتزامن )التعليم عن بعد(، 
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نحو التعليم االلكتروني: دراسة ميدانية بجامعة باتنة، (3 اتجاهات اساتذة التعليم الجامعي 7932ربيعي، فايزة3 ) (37 

 3 75-31: 69، ع3التواصل في العلوم االنسانية واالجتماعية

(3 عالقة الكفاءة الذاتية المدركة بالقدرة على حل 7999الرفوع، محمد ،والقبسي، تيسير ،والقرارعة، أحمد3 ) (31

 7323-383(: 97)71، المجلة التربوية، المشكالت لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية في األردن

(3 درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 7938الزبون، مأمون سليم، والرواحنة، فاطمة هيثم صالح3 ) (32

 جودة لضمان العربية المجلة. األردنية لمهارات استخدام أدوات التعليم االلكتروني وعالقتها ببعض المتغيرات

مسترجع من  .69 -79، 15ع ،33مج والتكنولوجيا، العلوم ةجامع الجامعي: التعليم

http://search.mandumah.com/Record/930776  

 3 الرياض: مكتبة الرشد3تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني(3 7992سالم، أحمد3 ) (36

جامعة -كلية التربية(3 اتجاهات طلبة جامعة شقراء نحو التعليم االلكتروني، مجلة 7935الشريف، محمد حارب3 ) (35

 9193 -3839 1، ج3 358، ع3 16األزهر3 مج

(3 االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى في مجال 2020 الشعيبي، أماني حمد3 ) (32

، 78مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية، مستحدثات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم3 

 823 -56الصفحات 

(3 اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام التعلم االلكتروني في المدراس 7939الشناق، قسيم3 & دومي، حسن3 ) (38

 37233 716(، 7+3) 75الثانوية األردنية3 مجلة جامعة دمشق، 

 لقضبان؟3التعلم االلكتروني في المدارس السعودية: قبل أن نشتري القطار هل وضعنا ا(3 7991الشهري، فايز3 ) (39

 3213 15(، 93) 15المعرفة، 

اتجاه أعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة نحو التعليم االلكتروني (3 7936الصيفي، سامي نوفل خليل ) (79

  .http://hdl.handle.net/20.500.12358/16529   زة: الجامعة اإلسالمية وعالقته بفاعلية الذات3

، اتجاهات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس نحو التعلم االلكتروني في جامعة نجران(3 7932الضالعي، زبيدة3 ) (73

 7793-799(: 37)5، المجلة الدولية التربوية المتخصصة

 3713 38(، 93) 15المعرفة،  االختالف؟3التعلم االلكتروني والتعليم التقليدي: ما هو (3 7997العبادي، محسن3 ) (77

(3 تقويم تجربة التعلم االلكتروني في جامعة 7939العباسي، دانية بنت عبد العزيز، وال مزاح، مها محمد هادي3 ) (71

 – 121، 33، ع 16المجلة العلمية للبحوث والنشر العلمي، مج الملك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس3 

1273 

(3 الكفاءة الذاتية األكاديمية ومهارات حل المشكالت لدى طلبة جامعة حائل والعالقة 7932العرسان، سامر3 ) (72

 5793-696(: 3)38، مجلة العلوم التربوية والنفسيةبينهما في ضوء بعض المتغيرات، 
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ي ومتطلبات تحقيقها من (3 المهارات التقنية الالزمة لبيئة التعليم االلكترون3223العقاب، عبدهللا بن محمد3 ) (76 

 3مجلة العلوم التربويةوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية3 

 (3 استخدام الحاسوب في التعليم3 دار الفكر، عمان79973الفار، إبراهيم3 ) (75

مي ومعلمات المدارس الثانوية (3 االتجاه نحو التعليم االلكتروني لدى معل7939الل، زكريا3 & الجندي، علياء3 ) (72

 3533 37(، 2)7بمدينة جدة3 المملكة العربية السعودية: مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، 

(3 اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد نحو استخدام نظام إدارة التعلم 7931المزروع، ياسر3 ) (78

 3323-82(: 332)67، معية التربوية االجتماعية للدراساتمجلة الجااللكتروني البالك بورد، 
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 مظاهر االغتراب في األدب العربي

Manifestations of alienation in Arabic literature 

 فايزة بنت أحمد بن محمد الحارثيإعداد الباحثة/ 

مدربة في إدارة التدريب واالبتعاث تعليم الطائف، المملكة العربية ، جامعة الطائف، ماجستير أدب ونقد حديث
 السعودية

 المستخلص

ى سلليدنا ونبي ا محمد  للل والمرسلللين،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

     وبعد:هللا عليه وسلم أجمعين؛ 

بشللللللعر  ال عريف-1فموضللللللوا بلثا البحر امغابر افي راب فا األبب العربا ؛ بدفل فيه  لى: 

 عة.م  وافي راب وأنواعه من خالل ال طبيق على نماذج شعرية 

وقلد ان جتل فا بثا البحر الم ج  ال ااملا االم اام(  الث  يحاول اففابة من الم اب  األخر  قدر 

 افماان فيتمع بين ال اريخ وافس قراء وال  بع وال قد وال حلي(.

وقد قسمل الدراسة  لى فصلين ففا الفص( األول ت اولل ال عريف بافي راب، ومفجومه اللغو  فا 

ثم مفجومه اف للطال،ا، والمراب به فا الدراسللان ال فسللية وافج ماعية، ثم ت بعل فا الفصلل(  ية،العرباللغة 

 الثانا ظابرة افي راب فا األبب العربا على مر العصور.

 وهللا الموفق وفا الخاتمة: لخصل فيجا ن ائ  البحر، وأبم تو ياته.

 

 افي راب، مغابر، األبب العربا الكلمات المفتاحية:
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Manifestations of alienation in Arabic literature 

By/ Fayza bint Ahmed bin Muhammad Al-Harthy 

 

Abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and blessings and peace be upon the most 

honorable prophets and messengers, our master and our Prophet Muhammad. May 

God’s prayers and peace be upon him all. And after: 

This research (manifestations of alienation in Arabic literature); aimed to 1- 

Introduce the poetry of alienation and its types through application to various 

poetic models. 

In this research, I have adopted an integrative approach that tries to benefit from 

other approaches as much as possible, combining history, extrapolation, 

traceability, criticism, and analysis. 

The study was divided into two chapters. The first chapter dealt with the definition 

of alienation and its linguistic concept in the Arabic language. Its idiomatic 

concept, which is intended in psychological and social studies, then in the second 

chapter, the phenomenon of alienation in Arabic literature throughout the ages was 

traced. 

In conclusion: I summarized the results of the research and its most important 

recommendations. God bless 

Keywords: Alienation, Manifestation, Arabic literature 
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 اإلهداء

  لى من نجلل من نبعجا الح ان والصفاء ...أما

 والعزيمة ...أبا لى ذلك العغيم الث  علم ا افج جاب 

  لى  خوة الصفاء وال قاء ...  خوتا وأخواتا

  لى زوجا ...

 من وقف بتانبا وكان له الفض( بعد هللا فا  نتاز بثا العم(

 بدعمه ورعاي ه

 شموعا الثالثة أب ائا  لى

 وتقديرشكر 

 "7"  برابيم سورة ﴾لَئِْن َشَاْرتُْم أَلَِزيَدنَُّاْم  :﴿قال تعالى

فالحمد هلل الث  ب عم ه ت م الصللالحان، والصللالة والسللالم على الث  بُعر ليخرج ال ال من الغلمان 

 و حبه شمول الضحى، وق ابي( الدجى، وبعد:  آله لى ال ور، وعلى 

فإّن القلم ليعتز أن يسطر كلمان الشار وال قدير لا( من كان له فض( ومدَّيد العون فا سبي(  خراج 

  ال حو.البحر على بثا 

واألرض، مدبر خلقه، ثم أتوجه  السللللللماوانفأبدأ شللللللار  و،مد  هلل عز وج( خالق الاون، مالك 

بوافر الشلار وال قدير  لى الثين قدموا لا يد العون فا تجيئة بثا الموضوا، سواء بما يم لاون من مصابر أم 

 افنتاز.بما يحس ون من توجيه كان له األثر الواضح فا بثا 

  

 

 

http://www.ajrsp.com/


 
 

 
www.ajrsp.com                                                                                                   623  

 م 2021-3-5اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار:  | العلمير شنوال بحاثة لألمييكاداألة جلمال

ISSN: 2706-6495 

 

 قائمة المحتويات

 

 026 .................................................................................... باللغة العربية المس خلص

 اإلجنليزية...........................................................باملستخلص باللغة 
 022 .......................................................................................................... افبداء

 022 ................................................................................................... شار و تقدير

 026 ............................................................................................... قائمة المح ويان

 1 .............................................................................................................. المقدمة

 8 ............................................................................................................... ال مجيد

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... الفص( األول

 10-16 ................................................................................. تعريف افي راب:

 63-22 .............................................. الفص( الثانا: ظابرة افي راب فا األبب العربا

 26 ............................................................................................................ الخاتمة

 23 .............................................................................................. وال و يان ال  ائ 

 12-11 ....................................................................................... المصابر والمراجع

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 
 

 
www.ajrsp.com                                                                                                   624  

 م 2021-3-5اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار:  | العلمير شنوال بحاثة لألمييكاداألة جلمال

ISSN: 2706-6495 

 

 المقدمة

ى سيدنا ونبي ا محمد  ل والمرسلين،الحمد هلل رب العالمين، والصلالة والسلالم على أشلرف األنبياء 

     وبعد:هللا عليه وسلم أجمعين؛ 

  ظلللابرة من الغوابر المجملللة فا األبب ال ا تح و  علا البعلللد Alienationفيعللد افي راب ا 

والشلللعور بالو،دة فا الحياة ،ومن ثم ليا ظابرة جديدة ظجرن  ثر ال حوفن األببية و السلللياسلللية فا ا ثار 

سلللللالم من الت ة أخثن األببية، ب( ظابرة قديمة قدم افنسلللللان علا الارة األرضلللللية؛ فم ث  خراج آبم عليه ال

مالمح افي راب تلمع فا  لللللفحان الحياة افنسلللللانية، و  ذا ،اول ا الاشلللللف عن جثور افي راب فا األبب 

َمن و  العربا نر  أنّجا َكم َْل فا مطالع القصللائد التابلية ع د ،ديثجم عن األونان، و و للف األنالل، و الد 

 الوقوف عليجا، والبااء علا رسومجا الم درسة. 

نسانا اف وأعراف المت معالُمث( السائدة،  وافنفصال عنافنعزال   لى ّن افي راب يشير فا نياته 

توء واللّ ال فا. يعبر بثا الشلللعور عن بروب افنسلللان من الواقع  علىب اًء عليه، يشلللعر المغ رب بافنطواء 

وظجر بثا الموضللللللوا فا األبب  ،والطمو،انفقلدان ملا فا الحيلاة من ا ملال  علىعلالم خيلالا للعثور   لى

متال  وببا فاوورالفلسفية المخ لفة،  واع  اق المثاببالعربا الحدير؛ ن يتة ال طوران الفارية، والسياسية 

ف الشَّعراءاألبب،  رون الشعراء المعا  وقد تَأثّرم  تان الحياة الغربية خا ة فا متال الفلسفة.  على وتعرَّ

 .العشرينو والعشرين والحاب  لى الّشرق العربا فا القرنين ال اسع عشر،  اءهونفثن آر بالفار الغربا عامة

 أهداف البحث: 

 تركز بثا البحر على مغابر افي راب فا األبب العربا وتشم( األبداف ال الية:

 ال عريف بشعر افي راب وأنواعه من خالل ال طبيق على نماذج شعرية م  وعة -

 ال فسية وافج ماعيةتعريف افي راب فا الدراسان  -

 ذكر بعض مغابر الغربة وافي راب عبر العصور األببية لد  شعراء العربية -

 منهج البحث

اع مدن فا بثه الدراسللللللة على الم ج  ال ااملا، وبو الم ج  الث  يتمع بين ال اريخ والو للللللف، 

له ال فسللللا بالقدر الث  ي وال حلي(، ولما كان الموضللللوا أكثر ارتباناً بالتانب الثاتا، اسلللل خدم ا ال حلي(  حمَّ

 ال ص ، ى ف تخرج الدراسة عن  ناربا األببا.

أسللللللال هللان سللللللبحلانله وتعلالى نأن ي فع بجلثه اللدراسللللللة وأن ألما  ثراءابلا للما بة العربية عامة 

 بخا ة.والسعوبية 

 خطة البحث

 وخاتمة. وفصلين، تمجيد،قسمل البحر  لى: 
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 -: الفصل األول 

افي راب ومفجومه اف لللطال،ا، كما ت بعل بثا المصلللطلح فا اللغان األج بية، ال عريف بمابية  

 وافج ماعية.ثم تحدثل عن وروب بثا المصطلح فا الدراسان ال فسية 

 الفص( الثانا: مغابر افي راب فا األبب العربا.

 

 الفصل األول: التعريف بماهية االغتراب ومفهومه االصطالحي والنفسي واالجتماعي.

 نَّ افي راب عانفة تس ولا على المرء، وبخا ة الف انين، فيعيشون فا قلق وكآبة لشعوربم بالبعد 

عما يجوون، أو يريبون فيه فالف ان يشلللللعر بأن العالم كله سلللللتين أقحم فيه مريًما فابله بقيوب وأشلللللعره بأنه 

  1يريب بين أبله وناسه.

 تعريف االغتراب لغة واصطالًحا

 اللغةاالغتراب في 

معتم "ك لاب العين "الث  يثكر مفربة يربة ويفصلللللل( فا مابة يرب من الفع( "يرب" مسللللللاوية 

 2لالي راب من الفع( الماضا المزيد "اي رب" وما بثه األخيرة  ف اف عال من الغربة، واش قاق م جا.

ريللب: ال َّفا عن : الُغربللة: ال َّو  والبعللد، وال َّغ3ورب فا لسلللللللان العرب فبن م غور فا مللابة َيُربَ 

البلللد، والغربللة والغروب بمع ى ال زو  عن الونن، وم لله الفعلل( اي رب، يغ رب أ  نز  عن الونن ونللأ  

 ع ه، قال زبير بن أبا سلمى: 

هي  َِِ ديق َواً صَِِِِِِِ دي ّ عَِِ  َوَمْن يَغتَِرْب يَحسِِِِِِِِ

 

مِ  ر  َِِِ ك ِِِي هي ال ي فسَِِِِِِِِِ َِِِ ُرم   َِِِ ك ِِِي ْن ال ي َومَِِِ
 4 

 

 وج  لى ييِر أقاربه، وافي راب: اف عاٌل مـن الغربـة.واي رب الرج(: ناح فا الغرائْب، وتز

 واَْي رَب الرج(:  اَر يريباً. ورجٌ( يريٌب: ليا من القوم. وتث ي ه ُيُربَان.

 قال نجمـان بـن عمرو الاالبا: 

ْختَلفــاِن              5"وإ ــُي والَعْبســي فــي أَْرِض مــْذِحٍج  ار مي  َغريِبــان َشــتَى الــد 

                                                 
  681ينظر: المعجم األدبي، جبور عبد النور، ص:  1

 4/44الكتاب العين، الفراهيدي، تحقيق مهدي،  2

 .138، ص 6994، 4لسان العرب، المجلد األول، بيروت، لبنان، ط 3

 00، ص: 4002، 4ديوان زهير، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط  4

 مذحج: لقب قبيلة عظيمة من كهالن من القحطانية 5
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بــان" وما ري  6كان غض الطرِف من ا سجية                ولَكن نِــا فــي مــْذِحٍج غي

عن الغرباء، فقال: ااالثين يحيون ما أمان ال ال  ُسئِ(-وسلم للى هللا عليه -وفا الحدير: أن ال با 

 8آخر: ااأن افسالم بدأ يريباً وسيعوب يريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء  ، وفـا ،دير 7من س  ا  

أ  أنه كان فا أول أمره كالغريب الو،يد الث  ف أب( ع ده، لقلة المسلللللمين يومئث، وسلللليعوب يريباً 

 نكما كان، أ  يق( المسلمون فا آخر الزمان فيصيرون كالغرباء، فطوبى للغرباء، أ  الت ة ألولئك المسـلللمي

الثين كانوا فا أول افسللالم وياونون فا آخره، و نما خصللجم لصلللبربم علـللللللللى أذ  الافـللللللللار أوفً وأخراً، 

 ولزومجم بين افسالم.

ا افي راب، وال غَّرب، ونتد 9وورب فا المعتم المحيط  : الُغربة بالضللم: ال زو  عن الونن، وأيضللً

 10األقارب فا األثر: "اي ربوا فتضُووا"أيًضا يّرب: َياب كّغرَب وبُعد واي رب، تزوج فا يير 

ب فا األرض أمعن فيجا فسللللافر سللللفًرا بعيًدا، واي رب فاُلن نزَ  عن 11وفا المعتم الوسلللليط  : َيرَّ

 الونن، وفالن تزوج فا يير األقارب، والغريب الرج( ليا من القوم وف من البلد، والُغربة: ال َّو  والبُعد.

بللل الللدار ومن بللثا البللاب 12معتم مقللاييا اللغللة فبن فللارل ، الُغربللة: البُعللد عن الونن، ويُقللال يرَّ

ُيروب الشللللما، كأنّه بُعدبا عن وجه األرض، وشللللأٌو ُمّغرٌب أ  بعيد، ويقولون ب( ِمن ُمغّربِة خبر يُريدون 

 خبًرا أتى من بُعٍد.

ال فا عن البالِب، وأيضا َيرَب بعد، وأيرَب ع ا أ : »يقول ال َّغريب:  13التوبر  فا االصلحا   

 «.تَبَاَعد

ا الُغرب والُغربة: » 14الزبيد  فا اتاج العرول   ال َُّغرب الثباب، والُغرب: ال َّو  والبُعد، وأيضللللللً

 «.ال ُّزو  عن البلد

الغربللة الماللانيللة، وبا  وباللثا نتللد أن افي راب والغربللة فا المعللاجم العربيللة اسلللللل خللدمللل بمع ى

 افب عاب عن الونن.

                                                 
 ، مادة )غرب(.2ج الدين،منظور، جمال  العرب، ابنلسان  6

 .644، ص4، ج6هـ، ط6494ة، مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، القاهر 7

 .643المصدر نفسه، ص 8

 400، 401، دار إحياء التراث العربي، الجزء األول، بيروت، ص (المعجم المحيط، الفيروز آبادي، مادة )غ ر ب 9

تضاااووا غ أي تزوجوا الئرائب لئال  روى ابراهيم الحربي في غريب الحديث أن عمر قال آلل الساااائب: غ اغتربوا ال 10

 أوالدكم نحافا ضعافا.تجئ 

 446، ص: 6996، 6، ط140، ص 6989، إسطنبولالمعجم الوسيط، دار العودة،  11

 446، ص: 6996، 6مقاييس اللئة، المجلد الرابع، دار الجيل، بيروت، ط 12

 404، ص ١الصحاح، للجوهري، م  13

 ١١١، ص ٧تهذيب اللئة، لألزهري، م  14
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 االغتراب في االصطالح

أما افي راب ا لطالً،ا فقد تطور وتغير مر،ليًا عبر العصور، وفسيما فا أوربا فغجر افي راب 

 عن الثان، وعن الاون، وعن الثقافة.

 وافي راب مصطلح ثر  مثير للتدل لاثرة ال عريفان ال ا وضعل له.

نسانية ما لبثل ت فاقم وي عاظم أثربا كلما ازبابن ،دة ضغط ما تخلفه الحضارة المابية وبو ظابرة  

على ال فا البشللرية، ، ى أ للبحل "ال تارب واأل،وال ال ا ترتبط، ويالباً ما تو للف، بجثا المصللطلح  نما 

، 15اص"با خصلائص مميزة لعصلرنا الحدير وللمت مع الصل اعا بوجه عام، والمت مع الرأسمالا بوجه خ

على أن بللثه الغللابرة ليسلللللللل جللديللدة كليللة، و نمللا با ظللابرة عرفللل فا مخ لف المت معللان وعبر مخ لف 

 األزمان، و ن لم يان المصطلح كان قد ان شر واتخث أبعاباً فلسفية مخ لفة كما با ،اله ا ن.

ـلللللللا تزباب فا وافي راب ظابرة قديمة جديدة لم ترتبط بوقل محدب، أو ،قبة زم ية معي ـلللللللة،  ف أنج

ف ران ياثر فيجا افضللللطراب والقلق، وعدم افسلللل قرار فا أوضللللاا المت مع السللللياسللللـللللللللللية وافج ماعية 

وافق صابية، لقد اس طاعل بثه الغابرة أن تفرض نفسجا كموضوا أساسا علـللى كثير من الا ابان األببية، 

 16واألعمال الف ية، والبحوث افج ماعية والدراسان الفلسفية.

د أكثر البا،ثين ظابرة افي راب ظابرة  نسللللانية وجدن فا مخ لف أنمان الحياة افج ماعية، وقد ع

وفا ك( الثقافان ولان بدرجان م فاوتة، وذلك أن افي راب قد يع ا افنفصال وعدم افن ماء، ويُعرف أيًضا 

ماء ا الشللللللعر بعدم افن بأنه وعا الفرب بالصللللللراا القائم بين ذاته والبيئة المحيطة به، وبصللللللورة ت تسللللللد ف

 17. والقلقوالسخط، 

فعلى الريم من بثا الشيوا، فإن مصطلح افي راب ما زال يير محدب المعالم، يخ لـللف مع ـللاه تبعاً 

فخ الف اس عمافته واس خدامه فا بحوث ومعان تب عد عن المع ى المش رك، مما يعطـللللللا المفجوم مضامين 

 18ا الغوابر المرتبطة به.تخ لف عن فحواه وتسبب له تشويشاً ف

واس خدمل كلمة افي راب فا اللغة العربية "ضمن سياقان عديدة وم  وعة بدءاً من الشعر واألبب 

و وفً لل صوف،  ن كلمة افي راب أو الغربة تع ا كما تقول معاجم اللغة العربية "ال زو  عن الونن"، أو 

 ى اج ماعا بال جدل يير أن الث  ف جدل فيه كثلك بو "البعد وال و " أو "افنفصال عن ا خرين، وبو مع

أن مث( بثا افنفصلال ف يمان أن ي م بون مشلاعر نفسللية، كالخوف، أو القلق، أو الح ين تسلببه، أو تصللا،به، 

 أو ت    ع ه".

                                                 
 9م، ص: 6993، القاهرة، دار المعارف، 4ط  رجب،االغتراب سيرة ومصطلح، محمود  15

 .636، ص6، 6909، ع60عالم الفكر، مج زيد، مجلةاالغتراب: أحمد أبو  16

 42ينظر االغتراب وعالقته ببعض متئيرات الصحة النفسية، أحمد محمد الجرموزي، )أطروحة دكتوراة( ص:  17

 3، ص6909، ع60الم الفكر، مجاالغتراب اصطالحاً ومفهوماً وواقعاً: قيس النوري، مجلة ع 18
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ا وا،للًدا بو افب عللاب عن ال للال  وقللد ي للداخلل( المع ى اللغو  والمع ى اف للللللطال،ا ليعطيللا مفجومللً

الفار، فافي راب عانفة قد تسللل ولا على المرء وفسللليما الف انين، الثين نربمان يعيشلللون فا قلق بالتسلللم و

 .19وضياا ن يتة شعوربم بالبعد عما يحلمون

ِِة واالغتراب في بعض كتِِّ التراثوع للد افن قللال  لى البحللر عن  فللإن مع ى الغربللة  معنى الغرب

ج اف للللللفجانا فا ك ابه اأبب الغرباء  ير  بأن الغريب وافي راب ف يبعلد عن المع ى المعتما، فأبو الفر

بو ك( مشللللرب عن ون ه، وناز  عن باره يقول: "وقد جمعل فا بثا الا اب ما وقع  لّا وعرف ه، وسللللمعل 

 20به، وشابدته من أخبار من قال شعًرا فا يربة أو نطق فا كربة".

الماب ، والمع و . وله رسللللللالة"  وأبو ،يلان ال و،يلد  ورب ع لده المع ى الشللللللامل( للغربلة ببعديجا

 21رؤية فا افي راب افج ماعا " والغربة، ولهالغريب 

 وكان مثافً للمثقف المعثب فا مت معه والث  خاب أمله ورجاؤه.

 22ويقول أيًضا: " فقد األ،بة فا األونان يربة، فايف  ذا اج معل الغربة وفقد األ،بة".

مة يربة تقال: فا اافي راب عن الحال من ال فوذ، وأما فا معتم المصطلحان الصوفية أن كل

 23والغربة عن الحق يربه عن المعرفية  

 النظرة لمفهوم االغتراب في ضوء التصور اإلسالمي

فارة افي راب با( معانيجا وجدن فا الفار افسلللللالما الدي ا والفلسلللللفا على السلللللواء، م ث القدم 

 واس خدمل بعدة معاٍن.

افسللللللالم فا جوبره ظابرة اي راب، وتحول اج ماعا نوعا بحام كونه بتر وب اك من ير  أن 

عبلابة األوثلان واأل لللللل لام، وثورة على افج ملاا يير العلابل و بلداه ب غام تسللللللوبه مباب  الحرية، والعدالة 

 24افج ماعية.

تارفة، الأشللار ف ح هللا خليف " افي راب بالمع ى افسللالما اي راب عن الحياة افج ماعية الزائفة 

واي راب عن ال غام افج ماعا يير العابل فالغرباء قاوموا الحياة ومغرياتجا بطريقة  يتابية وسلبية، فقجروا 

 .25السلط ين جميعاً، سلطة الحاكم، وسلطة ال فا ب رويضجا على الطاعان والمتابدان واع زالجم ال ال "

                                                 
 .636حافظ الشمري )بحث( م كلية اآلداب، ص  الئربة واالغتراب في شعر نازك المالئكة، د. 19

 .34م، ص 6904أدب الئرباء، بو الفتح االصفهاني، تحقيق: صالح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت،  20

 .09عبد الرحمن بدوي، ص: االشارات االلهية، أبو حيان التوحيدي، تحقيق  21

 .34المرجع السابق، ص  22

 80، ص: 6988، 4معجم المصطلحات الصوفية، عبد المنعم حنفي، دار المسيرة، بيروت، ط 23

مسارع حسن الراوي )بحث( مجلة المجمع العلمي العراقي، ص:  االغتراب والئربة في التراث العربي اإلسالمي، د. 24

83 

 .٨٨م ص:  ١١٧١فالسفة اإلسالم، خليف،  25
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فا شلللقيه نوعين من الغربة يربة ممدو،ة  ويما  ا القول بأن " افي راب بالمفجوم افسلللالما يحم(

 ويربة مثمومة: ـ

با يربة أب( هللا وأب( سلللل ة رسللللول هللا  لللللى هللا عليه  افيتابا :فالغربة الممدو،ة اافي راب 

وسلللم بين الخلق، وبا الغربة ال ا ام د،جا هللا تبارك وتعالى، ومد  رسللول هللا  لللى هللا عليه وسلللم أبلجا، 

ْن أَنتَ  فَلَْوفَ :﴿ قللال تعللالى مَّ اِب فِا األَْرِض  ِفَّ قَلِيالً م  ٍة يَْ جَْوَن َعِن اْلفَسلللللللَ ا كللاَن ِمَن اْلقُُروِن ِمن قَْبلُِاْم أُْولُوْا بَقِيللَّ ْي للَ

 26ِمْ جُْم﴾.

وبا يربلة أب( البان( وأب( الفتور بين أب( الحق، فجا   :الغربلة الملثموملة اافي راب السلللللللباّ 

 المفلحين، و ن آثر أبلجا فجم يرباء على كثرة أ حابجا وأشياعجم، أب( و،شة على كثرة يربة بين ،زب هللا

 مؤنسيجم، يعرفون فا أب( األرض على أب( السماء ".

عن ج دب بن عبد هللا أنه سمع سفيان بن عوف يقول سمعل عبد هللا بن عمرو بن العا ا قال: قال 

ع ده: اانوبى للغرباء   فقي(: من الغرباء يا رسول هللا؟ قال:  رسلول هللا  لى هللا عليه وسلم ذان يوم ونحن

 .27ااأنال  الحون، فا أنال سوٍء كثير، من يعصيجم أكثر ممن يطيعجم   " 

اِب َوأَُخُر  وتعللالا:﴿ بُوَ قللال هللا سللللللبحللانلله  اٌن بُنَّ أُمُّ اْلِا للَ اٌن ُمْحَامللَ هُ آيللَ اَب ِم للْ َك اْلِا للَ ِث  أَْنَزَل َعلَيللْ الللَّ

ابَهَ ِمْ هُ اْب َِغاَء اْلفِْ  َِة َواْب َِغاَء ُم َ  ٌَ فَيَ َّبُِعوَن َما تَشللللَ ا الَِّثيَن فِا قُلُوبِِجْم َزْي ابِجَاٌن فَأَمَّ ُ تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَ شللللَ ُم تَأِْويلَهُ  ِفَّ هللاَّ

اِسُخوَن فِا اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَم َّا بِِه آُلٌّ ِمْن ِعْ ِد َرب   ّكُر  ِفَّ أُولُو َوالرَّ  28﴾اأْلَْلبَاب  َا َوَما يَثَّ

ويضليف ف ح هللا خليف " بأنه  ذا كانل الغربة قد أسلرعل  لى افسلالم فا عصوره المبارة فما بال 

،ال افسلالم فا زمان ا؟ يبدو أن افسالم الحق الث  كان عليه الرسول و حاب ه اليوم أشد يربة م ه فا أول 

مه ورسللومه الغابرة مشللجورة معروفة. فافسللالم الحقيقا يريب جدا، وأبله يرباء ظجوره، و ن كانل أعال

 بين ال ال.

فالمؤمن الحق الث  رزقه هللا بصلللليرة فا بي ه، وفقجا فا سلللل ة رسللللوله، وفجما فا ك ابه يريب بين 

مل ه لسللوء اال ال: بو يريب فا بي ه لفسلاب أبيانجم، يريب فا تمسلاه بالسلل ة ل مسلاجم بالبدا، يريب فا مع

يعاشللللللربم على يير بوابم. وبالتملة فجو يريب فا أمور بنياه  لجم؛ ألنهمعلامل جم، يريلب فا معلاشللللللرته 

 " 29وآخرته ف يتد مساعًدا وف معي ًا

                                                 
 (.١١١: )اآليةسورة هود: رقم  26

 342، ص: 4-6صحيح مسلم، للنووي، المجلد  27

 (.٧) اآليةآل عمران: رقم  28

 .٨٨هللا خليف، )بحث( مجلة عالم الفكر، ص:  د. فتحاالغتراب واإلسالم،  29
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 تعريف االغتراب في الدراسات النفسية واالجتماعية: 

 أوالً: الدراسات النفسية

ضلة نغًرا لثراء مح واه ، وتعدب متافن اس خدامه يع بر مفجوم افي راب ال فسلا من المفابيم الغام

، ول  وا األنر والم طلقان ال غرية لمن ي حدثون ع ه ،  ذ يااب يمث( ميدان بحر مشلللللل رك للاثير من العلوم 

، فقد اسللللل خدمه علماء الفلسلللللفة وال ربية وعلم ال فا والطب  30افنسلللللانية ال ا ت خث من افنسلللللان محوًرا لجا

ال فسللللا واألبباء بمخ لف أبواتجم ال عبيرية من شللللعر وقصللللة ونثر ، ول عدب متافن اسلللل خدامان افي راب 

 31تعدبن معانيه وكثرن تعاريفه.

 االغتراب عند هيجل: 

فيه يشللللللعر المرء بداية بالو،دة : ويفيد بمعنى اال فصِِِِِِال األولو قد حدد هيجل معنيين لالغتراب: 

الااملة الم وافقة مع الب ية افج ماعية ال ا بو فيجا، لان عقب ذلك يمان أن ت شللأ الصللراعان ال ا تسللفر  لى 

عوبة افنسلللان  لى ذاته و سلللماته و شلللخصللله بو، و عقب فقد بثه الو،دة األ للللية و  لى أن ي م تحقيق و،دة 

ج ماعية تغدو عالقة ت افر، و يصلللللل( الفرب الغارق فا تميزه الث  اك شللللللفه جلديدة فإن عالقة الفرب بالب ية اف

أخيراً  لى اع بار الب ية افج ماعية ال ا اتحد معجا سلابقاً شيئاً آخر بصورة كاملة، و ب ا ت شأ ،الة عدم تطابق 

اً خارجاً ع ه و اربا شلللللليئفا الوعا بين الثان و الب ية افج ماعية، في غر الفرب للب ية افج ماعية الالية باع ب

معارضللللللاً له ف صللللللبح يريبة ع ه، و فا الوقل الث  يغ رب فيه الفرب عن الب ية افج ماعية فإنه يغ رب عن 

ذاته أيضلاً، على اع بار أن افنسلان بو عق( أسلاسلاً و أن الالية با أمر أسلاسلا لا( ما بو عقلا فا أساسه، 

ا اي راب افنسللللان عن ذاته التوبرية م  جياً  لى أقصللللى قمم بحير  ن انفصللللال الفرب عن الالية يسللللفر ع ج

ال طرف فا ال  للافر مع ذاتلله، و فارة الاليللة ال ا ي حللدث ع جللا بيتلل( ف تفجم  ف فا أنللار تصللللللوره للمفجوم 

التدلا الشللام(، فالالية ليسللل عالقة وجوب ما بام ك( وجوب بو ع ده م عي اً و جزئياً، و با ف يمان أن تفجم 

بو للللللفجلا عالقلة للفار، أ  نمواً ذاتيلاً لثان شللللللاملة و فابمة، و العالم بو وعا افنسللللللان الثاتا بالالية  ف 

التوبرية لألشلللللياء ،ير ف توجد فا نجاية المطاف أية ،قيقة ف ت علق أسلللللاسلللللاً بالثان الحية و ف تاون با 

قضللا على موضللوعي ه التامدة و ي عرف ،قيقة الثان، و العالم ياون مغ رباً يير ،قيقا ما بام افنسللان ف ي

على نفسله و على ،ياته الخا للة من وراء الصللورة ال ابعة لألشللياء و القوانين، و ع دما يا سللب افنسللان بثا 

الوعا الثاتا فا نجاية المطاف ياون بثلك قد اب د   لى الطريق المو لل( ف  لى ،قيق ه الثاتية و ،سللب، ب( 

ا ي قل لا بيت( للمع ى الثانا لالي راب الث  يع بره عام( تتاوز و قجر للعام(  لى ،قيقلة العلالم أيضللللللاً، و ب ل

 .32األول

                                                 
شاامس، كلية التربية، قساام الصااحة ، جامعة عين دكتوراهاالغتراب وعالقته بمفهوم الذات: آمال محمد بشااير، رسااالة  30

 النفسية.

 .34، ص: 6994االغتراب في التنظيمات االجتماعية شتا السيد علي،  31

 ( 19-3ينظر: االغتراب، لشاخت، ) 32
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: الث  اع بره بيت( معاكسللللاً للمع ى األول، فجو شللللاء االغتراب بمعنى التخلي أو التسِِِِلي  الثا ي

ا فيجا و بمقصللوب تماماً كما أنه ي ضللمن ت ازفً واعياً أو تسللليماً، و ذلك بقصللد ضللمان تحقيق ياية مريوب 

الو،للدة مع الب يللة الاليللة افج مللاعيللة، و بللال خلا ي م ال غلللب ال جللائا و األخير على افي راب،  ف أن ال خلا 

ي بغا أن ياون كلامالً و مسلللللل مراً،  ذ  نله بجثه الطريقة و،دبا يمان الحيلولة بون عوبة افي راب، ،ير أن 

افج ماعية الالية، أ  فا ت ازله عن ذاته و بإقراره نفسلللللله قوة الفرب تمثل( فا جعل( نفسلللللله م وافقاً مع الب ية 

باع باربا الب ية و قد ٌوجدن على  عيد موضوعا، و  ن الفرب يس طيع أن يحقق الو،دة مع الب ية افج ماعية 

الالية فقط ب سلللليم ذاته، أ  فقط بال ضلللحية بمصلللالحه و ريباته الخا لللة  لى المد  الضلللرور ، و ذلك بو 

 33وجه الدقة. ال خلا على

 االغتراب عند ماركس

ملاركا ا، ف  بمفجوم افي راب للد  سللللللالفه، لان مع  بخال تغييران أسللللللاسللللللية، ،ير اتفق مع 

لية عم ولان فاتعلي( ذلك ف فا الدين  ولا ه سلللللليتدفيورباخ بأنه ،دب أ لللللل( الضللللللياا من افنسللللللان ذاته، 

التدلية لجيت( لان تحليله سلللللوف يعطيه مف ا  البراكسللللليا االعم(  افنسلللللانا، كما أنه سللللليح ف  بالتوانب 

   34افن قال من التدل المثالا الجيتلا  لى التدل الماب  ع ده.

"فافي راب لم يعد خا للية مميزة للوجوب افنسللانا فا العالم، ب( أ للبح يُ غر  ليه على أنه مرتبط 

ع قد بأن افي راب ،الة أبدية ف بوجوب افنسللللللان فا علالم تاريخا معين بو عام( العم( المغ رب، وبو ف ي

يمان ال خلص م جلا، ب( يربطجا بغروف اج ماعية تاريخية خا للللللة بحير أنه يمان تتاوز تلك الحالة  ذا ما 

 35."اج ماعا اق صاب  أفض( وقام نغامُييرن الغروف المحيطة 

ثير من "تشللللللير بعض اللدراسللللللان  لى أن التلثور األولى لالي راب با جلثور يونانية ويرببا الا

د فاره بلثاته أول  ا لفارة افي راب بوعا، ،يلر يعلّ مؤرخا الفلسللللللفلة لا لابلان أفالنون فجو أّول من أسللللللّ

، ع دما قسم العالم  لى مطلق ووجوب، والمطلق والوجوب بو عالم الغالل والصور المشوشة ثم  ٍٍ اي راب واٍا

 36كانل جمجوري ه تتسيًدا لجثه الفارة افي رابية."

فيق ر  متموعة  Sane Societyفا ك ابه المت مع السلللليم  Erich Frommرك فروم ايأما العالم 

ومشللللابجة  لى برجة كبيرة للصللللفان ال ا ذكربا كارل  Alienation للللفان خا للللة بموضللللوا افي راب 

ماركا. افي راب بال سللبة للعالم فروم بو تلك الحالة ال ا ف يشللعر فيجا افنسللان بأنه المالك الحقيقا لثرواته 

 37وناقاته ب( يشعر بأنه كائن ضعيف يع مد كيانه على وجوب قو  خارجية ف تمل لثاتي ه بصلة.

                                                 
 604، ص.6994السيد علي شتا،  نظرية االغتراب من منظور االجتماع، د. 33

 (619-644االغتراب لشاخت )   34
 (64-61االغتراب لمحمود رجب ) 35
 64، ص: 4003، 6االغتراب والعبقرية: عادل األلوسي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط 36

 34، ص: 6910، ترجمة: محمود محمود، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، فرومالمجتمع السليم، ايريك 37
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ا بأنه نوا من الخبرة ال ا فيجا ير  الشللللللخص يريبًا عن ذاته، فيشللللللعر أنه ف يما ه  وعرفه أيضللللللً

ال حام فا أفعاله ب( تسلوقه أفعاله، وي سلاق وراءبا مما يتعله بعيد افتصال عن ذاته وبعيد افتصال بأ  فرب 

ا العالقة بين  سللان افنآخر وير  فروم أن مفجوم افي راب ف ي ضللمن فقط افنسللان وا خر و نما يشللم( أيضللً

 38وذاته.

أن افي راب عملية اج ماعية ت حول فيجا نشللانان افنسللان   لىويشللير معتم علم ال فا المعا للر 

 39و فاته وقدراته  لا شاء مس ق( ع ه ومسيطر عليه.

: افب علاب عن الخياران العملية فا الحياة اليومية، يبدأ من الفشلللللل( فا Heinz1996ويعرفله بلاي ز

بللدفلللة خبران ال علم لللد  الشللللللبللاب، وترتبط بللثه الخبران بخيللاران المسلللللل قبلل(،  تاوين الجويللة ويرتبط

 40وافخ ياران افج ماعية، وكثلك ترتبط ب مو الميول.

ذاتية وموضلللللوعية تؤب   لى افي راب، ويرب األسلللللباب الثاتية  لى عوام( نفسلللللية  وب اك أسلللللبابًا

فجا الغروف المحيطة بالفرب وما ياونجا من عوام( بي امياية تحدث فا نمو الفرب، أما األسباب الموضوعية 

 ،ضارية وثقافية واج ماعية واق صابية وسياسية.

ومن بلثا الم طلق فأن ا أتفق مع الرأ  الث  يشللللللير  لى أن اي راب المبدعين وبم نخبة م ميزة فا 

ذروتجا  تصلل(  لى المت مع ذان تاوين نفسلا مميز سللياون أشلد أثًرا وتأثيًرا فا ،فر مسللارب افي راب ، ى

 الم شوبة.

وب اك كثلك مفابيم لالي راب مسللللل مدة من ال غرة الفرويدية وال حلي( ال فسلللللا، فقد  لللللور فرويد 

افنسلللان فا ظ( الحضلللارة األوربية ف يعا ُك جا، موزًعا فا  للللب باخله مطارًبا بالشلللعور بالثنب، م  اًرا 

ل فسللللية ون يتة بثا الابل وما يرافقه "تصللللبح الحدوب لريباته الطبيعية مصللللابًا بال وبم، م شللللغالً بصللللح ه ا

ب اك ،افن تغجر فيجا أجزاء من جسد افنسان بالثان،  أنالفا لة بين الثان والعالم الخارجا يامضة، كما 

 41 و، ى من ،ياته الفارية والعانفية.

ى :  ل42افي راب فا معتم علم ال فا المعا للللر على أنه مصللللطلح يشللللير بتروفسِِِِكي وقد عرف

العالقلان الحيلاتية لشللللللخص ما مع العالم المحيط وال ا يبدو فيجا ن اج نشللللللانه وذاته وكثلك األفراب والفئان 

افج ماعية األخر  ك قيض للشللخص وبثه الم اقضللة ت راو  من افخ الف  لى الرفض والعداء وي م ال عبير 

 .عن ذلك من خالل مشاعر العزلة والو،دة والرفض وفقدان األنا والثان

                                                 
 32المرجع السابق، ص:  38

 .43، د خالد محمد عسل، وفاطمة محمود مجاهد، ، ص: الكلينيكياالغتراب النفسي بين المفهوم واإلرشاد النفسي  39

م، ص: 6982، الجزائر 6معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمة مصطفى حجار، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 40

90 

 20االغتراب في الثقافة العربية ص 41

 الجامعية، االسكندرية، مصر.، دار المعرفة 4006بحوث ودراسات في علم النفس، د. أمل األحمد،  4
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ومن ال عاريف الشللللاملة لالي راب با( جوانبه ال فسللللية وافج ماعية والسللللياسللللية والثقافية ال عريف 

الث  قدمه محموب جاب بأن افي راب "عبارة عن أ،اسلليا ومشللاعر سلللبية وأنه مع قدان سللاخرة لد  مت مع 

والمع قدان قد تاون تتاه تتاه سلللياق اج ماعا أو ثقافا أو سلللياسلللا معين كما أن بثه األ،اسللليا والمشلللاعر 

اللثان اتاوي جلا أو ن لاجلاتجلا المابية أو الفارية  أو تتاه الطبيعة ،ير يقوم افنفصللللللال على عدم ال وافق بين 

الخصلللللائص الشلللللخصلللللية للفرب أو الفئة والتماعة أو الطبقة وبين الدور الث  تؤبيه بثه التماعة أو الفئة أو 

 الطبقة.

ا أن  مفجوم افي راب قد اتسلللع ليشلللير  لى فقدان واف قاب عالقة وبخا لللة ويثكر سلللعد المغربا أيضلللً

 43ع دما تاون العالقة م وقعة ويغجر فيجا األشخاص والمواقف المألوفة للشخص بأنجا يريبة عليه.

 44: مظاهر االغتراب النفسي

أورب علملاء ال فا علدباً من المغلابر لالي راب من خالل ما قدموه من براسللللللان وبحوث فا بثا 

المتللال ، وفيمللا يلا عرض ألبم مغللابر افي راب ال ا شللللللالللل عواملل( مشلللللل ركللة للعللديللد من األبحللاث 

 والدراسان: 

 : فقدان القوة -1

ي مث( فا شللللللعور الفرب بأنه ف يسلللللل طيع ال أثير فا المواقف افج ماعية ال ا ي فاع( معجا ، وفقدان 

له مسللل قالً ، وف يتد تفسللليراً مق عاً لما يحدث من الشلللعور بأبمي جا ، وأن الفرب ف يسللل طيع توقع ما سللليحدث 

 تغيران فا ،اضره.

 الالمعنى:  -2

وباثا فإن افي راب يغجر ع د الفرب الث  ف ياون لديه وضللو  فيما يع قد  ،افي راب بو الالمع ى

، وكثلك عدم توفر المسلللللل ويان الدنيا من الوضللللللو  فا اتخاذ القرار ، فالشللللللخص المغ رب ي سللللللم بال وقع 

 45الم خفض فماانية القيام بأ  نشانان وسلوكيان.

 الال معيارية:  -3

ير المشروعة با المطلوبة اليوم، و ن افنسان يح اججا فنتاز تشير  لى شعور الفرب بان الوسائ( ي

 46أبدافه، مما يشعر الفرب بضياا القيم وفقدان المعايير.

                                                 
 .424، ص: 6984ينظر: سعد المئربي،  43

-41، صمجاهدد خالد محمد عسل، وفاطمة محمود  الكلينيكيينظر: االغتراب النفسي بين المفهوم واإلرشاد النفسي  44

40-48-49 

 323االغتراب النفسي: إبراهيم عيد، ص:  45

 600االغتراب النفسي ص:  46
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: با عبارة عن ،الة ي فصلللللل( بجا الفرب عن المت مع والثقافة ، مع الشللللللعور العزلة االجتماعية -2

ب الثان واف،سال بالدونية تارة وبال عالا بالغربة وما يصلا،بجا من خوف وقلق ، وعدم ثقة با خرين ، وتفر

 47تارة أخر . 

 الغربة عن الذات:  -5

يعبر بثا المفجوم عن شلللللعوره بانفصلللللاله عن ذاته لعدم القدرة على  يتاب األنشلللللطة الماافئة ذاتياً ، 

فة. الالمباوشللعوره بأن ذاته الخا للة وقدراته عبارة عن وسلليلة أو أباة ، ويعبر الفرب عن ذلك بعدم افن ماء و

48 

 ثا يًا: الدراسات االجتماعية

 لى أن افي راب ،سللللب افسلللل خدام الشللللائع فا  «افج ماعية العلوم»وقد أشللللار قامول  

العلوم افج ماعية يشللللير  لى ،الة الغربة، أو افنفصللللال بين األجزاء، أو الشللللخصللللية والتوانب الدالة على 

الموضلوعية لالي راب وافنفصلال، و،الة شعور الشخصية  الخبرة الخارجية، وبثلك يشلير المصلطلح للحالة

المغ ربة، وما يع يه ذلك من انفصلللللال بين الثان، والعالم الموضلللللوعا، وبين الثان وجوانبجا ال ا  لللللارن 

 49م فصلة.

أما  ،سلان محمد فقد عرف افي راب فا موسلوع ه علم افج ماا بأنه الحالة السياو اج ماعية ال ا 

 50سيطرة تامة تتعله يريبًا وبعيًدا عن بعض نوا،ا واقعه افج ماعا. تسيطر على الفرب

ا فريلدريلك مع وق فا معتم العلوم افج ملاعيلة افي راب بلأنه: " مفجوم يقصللللللد به  وعرف أيضللللللً

اسلل الب الشللخصللية المميزة للفرب سللواء فا العم( أو فا يير العم(، و ن وضللعية افسلل الب بثه ت رافق مع 

 .51الشخص أو التجة أو المؤسسة ال ا تسلب الفرب وتعريه من مع وياته" وضعية قجر يمارسجا

وقلد سللللللعى علماء افج ماا لدراسللللللة ظابرة افي راب لمعرفة أبعاب العالقة بين ظابرة افي راب 

راب افي « توكفي(»ن فا ال سلللللق افج ماعا، فاسللللل خدم والغوابر افج ماعية األخر  مث(: ال غير وال واز

للحط من قدر افنسلللللان و بدار فربي ه ن يتة لمتموعة من العوام( المصلللللا،بة لغروف بو لللللفه  لللللياية 

ال غيران افج ماعية وال ا ولوجية الحديثة، وال ا ترتب عليجا جع( افنسلللان مترب ترل فا ا لة، وفصلللل ه 

 52 عن قيمه الراسخة وروابط مت معه، وسلب ه  رابته.

                                                 
 36-30، ص: الكلينيكيبين المفهوم واإلرشاد النفسي االغتراب النفسي  47

 490المجتمع السليم: إريك فروم، ص:  48

 6م، ط6993معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، أحمد زكي بدوي، مكتبة لبنان،  49

 م6999موسوعة علم االجتماع، إحسان محمد، الدار العربية للموسوعات،  50

 ، 6م، ط6998، أكاديميا انترناشونال، معتوقعلوم االجتماعية، فريدريك معجم ال 51

 ، ص: 6المرشد إلى الديمقراطيةغ الكسيغ توكيفلغ، ترجمة بسام حماد، ط 52
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 53دة أنواا وبا كا تا: وقد قسم علماء افج ماا افي راب  لى ع

وبو الث  يحصلللل( لد  أولئك الثين يشللللعرون بضللللياا ،ياتجم الفربية وما فيجا من  اغتراب تكويني -1

 عالقان وروابط بشا( ف يسمح بإعابة ب ائجا من جديد.

وبو ي ضلح ع د الم بوذين والمجمشين فا المت معان الع صرية أو العرقية، وياون  الرفض الكو ي -2

 نوًعا من ال فا أو الطرب من عالم الدفء العانفا، والحياة ذان األبداف الواضحة.ذلك افي راب 

 ،ين ت بدل القيم والعابان ن يتة ال غير افج ماعا االفتقاد التاريخي أو الزما ي -6

 يتابية، واألخر  سللللبية ومن المال،  أن الدفلة السللللبية  أ،دبما بفل ين؛ويحم( مفجوم افي راب 

قلد نغلل على المفجوم فا اللدراسللللللان افج ملاعية وال فسللللللية، بي ما نغل الدفلة افيتابية على المفجوم فا 

 ال وا،ا افبداعية.

 الفصل الثا ي

 ظاهرة االغتراب في األدب العربي

بجا افنسللللان بون ييره من الاائ ان، فجو الاائن الو،يد يعد مفجوم افي راب ظابرة  نسللللانية ي ميز 

الث  يسللللل طيع أن ي فصللللل( عن ذاته وقد ي فصللللل( عن مت معه أو عن كليجما معا. وتخ لف برجة اف،سلللللال 

 بافي راب باخ الف الغروف ال ا يعيشجا الفرب كما وأن األفراب ي باي ون فا شدة  ،ساسجم به.

ا باب العللالميللة من مغللابر القلق والخوف والو،للدة والغربللة، ولم يخلل( األبب العربا كغيره من 

فغابرة افي راب تضلرب بتثوربا فا عمق المت مع افنسلانا،  ف أن عصلور الحضلارة افنسانية، لم تان 

قاسللللللية، بشلللللل ى مفابيم افي راب، ولان العصللللللر الحالا، ربما يُعد  اي رابيهتعانا معاناة عميقة من ،افن 

ام ياز ب  وا مفابيمه و،افته ال ا تويلل فا عمق المت مع وف ال به. ولع( من الحقائق عصللللر افي راب ب

المؤكدة أن ج( األبب العربا وم ه الشللللللعر قام على يرض  نسللللللانا واسللللللع مم د، وبو ال الؤم بين األبيب 

غربة رضللا أو الوواقعه الرو،ا والسللياسللا وافج ماعا أو ت افربما، ويلا ذلك شللعور بافن ماء الث  يعقبه ال

ال ا يعقبجللا الح ين والفقللد، ففارة الغربللة وال مرب، واف،سلللللللال بللال مزق والضلللللليللاا لم تان بعيللدة عن فارة 

 افنسان ومشاعره على مر العصور.

 الغربة واالغتراب عبر العصور األدبية لدى شعراء العربية.

 االغتراب في العصر الجاهلي

لا فا عدة أشللاال وكان األول م جا بمثابة يربة وجوبية تبلور موضللوا افي راب فا الشللعر التاب

ففا مواججة  لإلنسلللللان، 54تشللللم( ال وا افنسللللانا بعامة أمام الزمان والماان اللثين يمثالن افنار الوجوب 

                                                 
 بعدها. وما 33االغتراب اصطالًحا ومفهوًما، قيس النوري ص:  53

يوسااااف، القاهرة، دار  عبد الجليلالمواقف اإلنسااااانية في الشااااعر الجاهلي: االلتزام، واالغتراب، والتمرد: د. حسااااني  54

 62، ص: 6989الثقافة للنشر والتوزيع، 
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الزمان يشللللعر افنسللللان ب  ابيه أمام ف ت ابا الزمن فما يشللللغله من وجوبه الفرب  ف يمث( سللللو  مدة زم ية 

 55صغر أمام الزمن المم د من األزل  لى األبد.م  ابية فا ال

كان للقلق الث  يسلللليطر على افنسللللان العربا من ذلك العصللللر، ويياب السلللللطة المركزية والدين 

 فضالً عن العام( الثاتا، والطبيعا األثر الابير ل شوء ظابرة افي راب م ث القدم.

 56 راء الم رامية.وقد ،م( البدو  ضروبًا من اف،سال بالغربة فا بثه الصح

أبالً  ماانية، يف قد فيجا الشاعر اي رابيهالطللية فا متملجا نوًعا من ال عبير عن ،الة  وتعد المقدمان

وون ًا، وماضلليًا سللعيًدا ،ياة كانل فا يوم ما خصللبة ومم عة. فإذا تتاوزنا المقدمان الطللية فإن ا نتد ،افن 

ن ع  رة بحد ذاته لونًا م ويمث(‘اي رابية من نوا آخر، مثلما نتد ع  رة العبسللللللا ال ا تمث( ،الة ع صللللللرية 

  : 57التابلا وبو افي راب الع صر  أو العرقا ألوان افي راب فا العصر 

  ِِِِ ِِِِدك ِِِِدي عِِِِب ِِِِعِِِِب ِِِِ  وال ِِِِك ِِِِمِِِِالي مِِِِال  ال

 

َم عِِنِِي الِِيِِوم مصِِِِِِِروفي   فِِهِِِْل عِِِذابِِِي

 

حِِِْت  قِِِ َِِ ي إقا مِِِا غِِِارة  ل ِِِ ِِالَئ ِِْنسِِِِِِِِى ب  ت

 

 58تِخِر ي مِنِهِِِا الِطِواالتي السِِِِِِراعِيِفي 

 

 ويقول ع  رة: 

ٍف  ِِي ل رِء أَن  الَِِِدهَِِر قو خِِي ِِمَِِ ل ِِِ م  ل  ال شَِِِِِِِِِ

 

َ  قو  ر  َِِِِ ف َِِِِ ِِِِِه ت ِِِِي ِِِِوفي ف أل َِِِِ ٍِِِِف َوم إِل
 59 

 

-ورالمجتون ه  بقايا-لثلك كانل مطالع القصلللللائد التابلية فا كثير من األ،يان ،ديثًا عن األنالل 

ا بلالغربلة بعد األنا. و، ي ًا نويالً  لى بيار أ،بابه الرا،لين، والح ين  لى الماضللللللا من خالل  و ،سللللللاسللللللً

 شيخوخ ه أيًضا وباائه على أيام الشباب.

  60ة قصيدة امرؤ القيا: تطالع ا مقدم

ِزِل  ِِْ ن َِِ ٍّ َوم يِِِْ ِِِ ب َرى حَِِ ِِْ ْن ِقك ِِِ ِم م بِِِْ َِِ ا   فَِِِ ِِِ  ق

 

لِ  ْومَِِِ وِل وحَِِ َن الِِِد خِِي يِِْ َوى بَِِ ِى الِِلُِِ قِِْ  بِسِِِِِِِِ

 

ا  هَِِِِ مي الِِمْقَراِة ل  يَْعفي َرسِِِِِِِْ َِ فَِِِ ْوضِِِِِِِ تِي  فَِ

 

أَلِ  مِِِْ وٍب َوشَِِِِِِِ نِِي ْن جَِ ا مِِ هَِِِ تِِْ جَِ ا  َسَِِِِِِِ مَِِِ  لِِ

 

ا  هَِِِ اتِِِِ َرصَِِِِِِِِِ َر األْررِم فِِِي عَِِِ عَِِِ َرى بَِِِ َِِِ  ت

 

لِ  فِِِِي لِِِِْ ِِِِي ّ  ف َِِِِ هي ح  ِِِِ أَ  ا كَِِِِ َِِِِ ه ا ِِِِِ َِِِِ ع يِِِِْ ِِِِِ  َوق

 

                                                 
 63حسني عبد الجليل، ص:  المواقف اإلنسانية، د. 55

 62م، ص: 6984الخشروم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  عبد الرازق، الئربة في الشعر الجاهلي، د: 56

 .19ص: االغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع، سميرة سالمي،  57

 م6403/6983، 4( تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي، ط406-400ديوان عنترة ) 58

 .40المرجع السابق، ص  59

، ص: 4، 4004الرحمن المصاااطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط  وشااارحه عبدديوان، امرؤ القيس، اعتنى به  60

 44و 46
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وقد عرف التابلا ضلروبًا من الغربة، عبر ع جا الشلعر وقد أسجمل الطبيعة الصحراوية وأسلوب 

 الحياة الرعو ، وال غام القبلا القائم على ا، رام العصبية، وال  ق( الدائم فا تحديد يربة افنسان التابلا.

فيغ( لونه يال،قه أو ياون فقيَرا في صللعلك، أو يرتاب خطيئة فيخلع،  وقد يولد افنسللان ألمه سللوباء

أو يؤسللر فا  ،د  يزوان القبائ( الاثيرة، أو يسللتن أو يضللطر  لى ال زول لقوم ف يمل  ليجم بصلللة ال سللب 

ة يفياون فا ك( بثه الحافن يريبًا يربة القجر، والحياة والمت مع، أو رفض افنسان لقيم مت معه أو بالعصب

ال ا قام عليجا ال غام القبلا خا للة، فيحن  لى الماضللا وي ثكر األيام الماضللية بحالوتجا، وعزبا و،ين يفار 

فا ييره ويسل شلعر مأساة المون ال ا تخيم شبًحا فوق ،ياته، و،ين يرفض قيم مت معه الرو،ية والدي ية فإن 

رابًا عن الثان، و ن ك( يربة ،صلللللللل قجًرا كل( بثا تم بإرابته وبريبة م ه ولجثا فإن ا نسللللللما اي رابه اي 

 يربة، وك( يربة ،صلل نوًعا اي رابًا.

افنسان ضمن مت معه فج اك ذلك الث  م ح ه الطبيعة السوباء  يحيياباوجدن   وفًا من افي راب 

 61فعاش م بوًذا مح قًرا و،اول أن ياسب المتد افج ماعا من خالل الحب والحرب 

 وا فا يرب ه بين ذويه:  عنترة العبسييقول 

ِِد   ع بى الَعلََ  السَِِِِِِ ت ِمن ري  ِِ ِي َهب  إِقا الري

 

ِة َوالَِِوجِِِدِ  بِِِابَِِِ ر  الصَِِِِِِِ رديهِِِا حَِِ فِِِا بَِِ  طَِِ

 

ِِِي  ِِِوَده ه ِِِي ظِِِتي ع ِِِِ ف َِِِ ومِِِاً ح َِِِ ِِِي ق َر   ِِِ  َوَقك

 

در  َوال َحفِظوا َعهِِِد  َِِِ ِِِا َعِرفوا ق  62 فَم

 

د وترعى شللللللؤونه ولجثا كان فبوب لاك الدعا والخليع، فاألول لم يان ي  ما  لى قبيلة كبيرة تحميه 

من افن ملاء  لى قبيللة أخر  ولا له يغل( فيجلا م بوًذا ويعام( معاملة خا للللللة با أبنى من معاملة ابن القبيلة 

ذاتجلا، أو قلد يرتالب أ،لد أفراب القبيللة خطلأ فيخلع م جلا ويجيم على وججلله بحثًلا عن الحملايلة فيلتلأ  لى أخر  

ا، وقد ي حول  لى م مرب  لللعلوك فيشلللا( مع أمثاله جماعان بترن قبائلجا  فيعام( معاملة قاسلللية فيجا أيضلللً

ولتأن  لى الصلحراء تعي  عيشة الو،وش، وت قض على المت مع الث  نرببا لفقربا، وب اك يربة القجر، 

ويربة السلتين واألسلير، وقد يعانا التابلا من يربة الثان ال ا تضطره لالنصراف عن واجبان العصبية 

سه مغلوًما ويتد من العبر أن يل زم با( ما يمليه ال ال عليه، ويس جز  عابقًا بالاثير من عاباتجا ،ين يتد نف

 وشؤونجا

من افي راب ،ين خرج على مت معه وتمرب على قيم القبيلة ف حام ه العشلللليرة، فقد  طرفة بن العبدكما عانى 

ضلللحية  قو الرمة واسللل ج اره. وكانبه اك شلللف من الحياة والمون ولم يعد يأبه أل  شلللاء سلللو  لثاته وتمر

 63افي راب افج ماعا بسبب مرضه العصبا ثم العانفا ،ين أ،ب امية  قرابة عشرين عاًما.

                                                 
 00، ص: 6، ط: يوسفليغ االلتزام، واالغتراب، والتمرد: حسني عبد الجليل المواقف اإلنسانية في الشعر الجاه 61

 .43ديوان عنترة، ص:  62

 .34ظواهر التمرد في الشعر العربي المعاصر، ص 63
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 ويربة نرفه وموقفه من قبيل ه ومت معه لخصجا فا البيل ال الا: 

ى َر الَِِِوغَِِِ ِر  أَْح ِِِِِِِِي اجِِِِ َذا الِِِز  هَِِِ  أاَلَ أَيِِِ 

 

ْل أَ  اِت هَِِِ ذ   ِِِ َد الل َِِِ ه ِد َوأَْن أَشِِِِِِْ ِِِِ ْخل َت مي ِِِْ   

 

ي ِِِ ت  ِِ ي ِِِ ن َِِ َ  م ِِْ ِِْ ي َدف ي طِِِ َت الَ تَسِِِِِِِِْ نِِِْ ِِي ِْْن ك  فَِِِ

 

ِد  ْت يَِِِ كَِِِ لَِِ ا مَِِ مَِِِ ا بِِِ هَِِِ اِدري ي أيبَِِِ نِِِ َدعِْ فَِِِ
64 

 

 ن نرفة عاش يريبًا مع نفسللله ومغ ربًا مع قومه، وفا يير قومه فانسلللابل مشلللاعر الغربة  لى ف ه 

 ر األعمق.فصبَ بالح ين والحزن والح و وكشف عن أبعاب  نسانية مسل مشاع

وتبقى مالمح تفرب نرفلة واي رابله مبثوثلة فا ث لايلا قصللللللائلده تحمل( بففتجلا العميقلة بإزاء مالمح 

ان مائه الث  ظ( يواججه بمعضللللة الموازنة بين أن ياون أو ف ياون، وتلك با المعضللللة ال ا اسللل درن بثا 

ية سيغ( ميداناً ر،باً ل أم( ظابر نفس القلق الموجع بين افن ماء وافي راب ثم خلفل آثاربا على  فحة شعر

 وفارية ق(َّ أن يفصح عما يضابيجا بيوان شاعر جابلا.

 65يقول نرفة: 

 وظل ي قو  القربى أشِِِِِِِِد  م ِِِِِِِِاضِِِِِِِِةً 

 

د  هنَِِِ سِِِِِِِِِاِم المي  عِلى المرِء من َوْقِ  الحي

 

قِِِي إ ِِِنِِِي لَِِِم شِِِِِِِِِاكِِِر   لِِِْ  فِِِذر ِِِي وخِِِي

 

 ولِو حَِِِل بِيِتي  ِِِائيِِِاً عنَِِِد ضِِِِِِرغِِِد 

 

اذاتًا  جديدة فا المت مع التابلا مقاب( المت مع نفسلله، وكان بعض الصللعاليك لقد شللا( الصللعاليك 

 66 فقد ان ماءبم  لى قبائلجم، وتحللوا من روابط المت مع، وكان للصعاليك الشعراء فخر ذاتا بأنفسجم.

ومن ي  بع شللللللعربم يال،  أنه يعبر عن مر،لة االعزلة  لد  االثان  وبم خير من يمث( افي راب 

 67ا.الثات

خال لللة ذلك: قامل اذان الصلللعاليك  على بلورة ذاٍن جديدة لإلنسلللان التابلا، قوامجا  ،ياء القيم 

ا من ال علام( مع ا خر من قبوله  ال ا فقلدبلا المت مع أو تخلى ع جلا، وقلد واججلل بلثه اللثان التلديلدة أنملانلً

 ي راب.وموافق ه، وافن ماء  ليه، مروًرا بالعزلة ع ه والشعور بقلق و،يرة اف

 68ويقول عروة بن الورب: 

 ألِِِِ  تِِِِعِِِِلِِِِمِِِِي يِِِِا أم  حسِِِِِِِِِِان أ ِِِِنِِِِا

 

 خِِلِِيِِطِِِا ِسيِِِاٍل لِِيِِس عِِن قاك مِِقصِِِِِِِري 

 

                                                 
 .36م، ص 4003، 6ديوان طرفة بن العبد، اعتنى به حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط 64

 41ديوان طرفة، ص:  65

مقالة ثنايا األنا واألخر بين  646 -640كمة تصدر من اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد المزدوج مجلة فصالية مح 66

 619الصعاليك والمجتمع الجاهلي، عبدهللا محمد طاهر، ص 

 03، 04ينظر: الشعراء الصعاليك: د يوسف خليف، ص67

 28م ص6998ديوان عروة بن الورد، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر، دار الكتب العلمية، لبنان،  68
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ِِِي ِِِن ِِِى فِِِأ  ِِِى اسِِِِِِِِِع ِِِن ِِِغ ِِِل ِِِي ل ِِِن  دعِِِي

 

ِِري  ِِي ِِق ِِف ِِنِِِا  شِِِِِِِِرهِِ  ال ِِـِِِِِِِِِِِِِِِتي ال  رأي

 

لثلك تميز الصلللعاليك بصلللفان فربية أبمجا نزعة ال حرر من السللللطة وال فور م جا، فاانوا من أكثر 

 ان جاك أعرافه وال  ار لجا.أفراب المت مع قدرة على 

  د التابليين افي راب الوجوب  االزمانا  وظجر ع

 االغتراب في العصر اإلسالمي واألمو 

كان لمتاء افسالم أثٌر واضٌح فا الحياة العربية، فقد أسجم فا تغيير الفار التابلا، والقضاء على 

محلجا بس ور  سالما عابل، وكان لجثه ال غيران  العابان السليئة، وببزو  فتر افسالم ت ضاءل القبيلة ليح(

الحا للللة بوربا فا  شلللاعة األمن واألمان فا ال فول الضلللائعة المضلللطربة. لقد أخرج افسلللالم العرب من 

 69ظلمان ،ياتجم التابلية الوث ية  لى أضواء ،ياة رو،ية

نفسجم الث  كان يأسر أوكان ل عاليمه السلمحة الفضل( فا ال خفيف من ،دة القلق وافي راب ال فسلا 

ويؤرقجم، ،ير ا، ون تعاليمه نبث ك( ما يزعزا العالقان السلوية والقوية بين ال ال، فقضلى على العصبية، 

وآخى بين القبائ(، و،رم العابان التابلية كاألخث بالثأر، وأ لبح ال ال سواسية، ألن معيار ال فرقة بي جم بو 

ير المابية التابلية ال ا تمثلل فا الطبقية كأسلللال فا تقييم افنسلللان، ال قو  االمعايير الرو،ية  وليا المعاي

 فالمال  ما أن يرفع  ا،به  لى م زلة عالية أو يخفض مس واه.

ْعرنا القديم؛  ؤية لمفجوم الغربة فا شللللللِ و  وبثه الرُّ ونضللللللرب ب ا أمثلةً نُدل ( بجا على ام داب بثه الرُّ

ؤية ال  شعريَّة والفَ  ية فا الش عر افسالما.تأكيًدا وتَمثيالً لجثه الرُّ

يشلللاو الغربة والبعاب، ويشلللعر بالشلللوق والح ين  لى بياره وأونانه،  مالم بن الريّبا بو الشلللاعر 

و،ين شللللارف على المون ف ي م ى شلللليئاً فا تلك اللحغان الحرجة  ف أن يزور بالبه، وي ام فيجا ليلة، ي غر 

ى نفسللله، ويحن  لى الثين كانوا يشلللفقون عليه وبـلللللللللّن أمه وأخواته وخال ه  لى نفسللله يريبا و،يداً فيباا عل

 اللواتا يغن أنجن لو رأين ،ال ه لباين عليه، وكثلك زوج ـه ال ـا تجـي  البواكا فح ي ه لجن جميعاً.

 70يقول فا قصيدته: 

ِِِِِِِةً  ِِِِِِِـ ِِِِِِِـ ِِِِِِِـ  أال ليَت شِِعر  َهْل أبيتن  ليلـ

 

ِِِا  بجنِِِّ الغ ِِِِِِِِِا أسجي القال  النواجي

 

 فليَِِت الغ ِِِِِِى ل  يقطْ  اْلركِِّ عرضِِِِِِِهي 

 

ِِِِِِِِِا ماشِِِِيوليت الغ ِِِِا  ِِِِِِِِِيـ  الرُكاب ليالـ

 

 لقِِد كِِان في أهِِل الغ ِِِِِِِا لود ِِا الغ ِِِِِِِا 

 

ِِِِِِا ِِِِِِـ ِِِِِِيـ ِِِِِِن الغ ا ليس دا ـ ِِِِِِكـ  مزار ولـ

 

                                                 
 66، د.ت.، ص: 1غ التطور والتجديد في الشعر األمويغ شوقي ضيف، دار المعارف، االسكندرية، ط 69

 6، جـ 62ديوان مالك بن الريب، تحقيق الدكتور: نوري حمودي القيسي، مجلة معهد المخطوطات العربيةغ مج  70
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 أل  تر ي بعت ال اللة با اـِِِِِـِِِِِهـِِِِِـِِِِِـِِِِِدى 

 

 وأصِِِِِبحتي في جي  ابن عفان غاسيـِِِِِِِِِِِا

 

ِِِا  َِِِدم  وأصِِِِِِبحِِِتي في أرِض األعِِِاد  بَع

 

ْن أرض ِِِي عَِِِ  األعِِِاد  قِِِاصِِِِِِِِِيِِِا أرا 

 

أما فا العصر األمو  فاانل بواعر افي راب مخ لفة عما كانل عليه فا العصر التابلا،  ذ اتخث 

 الحا افي رابا شاالً آخر مرتبطًا بمعانا الجترة  لى هللا وترك ملثان الدنيا وزخرفجا.

وجماعا أثر  فغجر افضللللطراب ال فسللللا الث  ن   ع ه اي راب فرب العصِِِِر األمو  ونأتا  لى 

على ،يلاة بعض الشللللللعراء وعلى ن للاججم الشللللللعر ، وظجرن ألوان جلديللدة لبواعلر افي راب وم جلا ال فا 

والسللللللتن وافضللللللطجاب وال جمي  لفئة من المت مع على ،سللللللاب فئة أخر  وك( ذلك جمع تحل افي راب 

 السياسا، وافج ماعا، والعانفا.

ربللة وافي راب بعللد أن ر،لللل ع لله بثي للة ،ي مللا قللام الللث  يعللانا الغ جميِِل معمرول قف قليالً ع للد 

 71والدبا ب زويتجا من رج( آخر، ور،لل معه يقول: 

ةً  يِِتِِن لِِيِِلَِِِ عِِر  هِِِْل أبِِِ ِِيِِِت شِِِِِِِِِ  أال ل

 

واِد  الِِِِقِِِِرى إ ِِِِي إقْن لسِِِِِِِِِِعِِِِيِِِِدي   بِِِِِ

 

عِِِد  مِن الِِِدهِِر مرةً  قِيِن سِِِِِِي  وهِِِْل ألِْ

 

اِء جِِِديِِِدي  ن حِِبِِِِل الصِِِِِِِفَِِِ  ومِِِا رث  مِِِ

 

تِِقِِي األشِِِِِِِِتِِِات بِِعِِِِد تِِفِِر ٍ  د تِِلِِْ  وقَِِِ

 

يِِِِدي  د تِِِِدركي الِِِِحِِِِاجِِِِات وهِِِِي بِِِِعِِِِِ  وقَِِِِ

 

قد فرض افي راب الماانا نفسه وكان ن يتة نبيعية لمتموعة من العوام( افق صابية، والسياسية، 

 72 وافج ماعية.

، ،ي ما  للور نفسلله و،يًدا فا العراء بتوار بقايا ق  الرمةونتد بعض تتليان افي راب فا شللعر 

 أنالل تثكره بأ،بائه.

 73 ذ يقول: 

ِِِنِِِي ً غِِِيِِِر أ  ِِِلِِِة  عشِِِِِِِِِيِِِة مِِِالِِِي حِِِي

 

 بِلِقِى الِحصِِِِِِى والِخى في التيرب مول ي 

 

 أخِِِِى  وأمِِِِحِِِِوي الِِِِخِِِِى ثَِِِِ  أعِِِِيِِِِد 

 

 بِِِِكِِِِفِِِِي والِِِِغِِِِربِِِِان فِِِِي الِِِِدار وقِِِِ 

 

                                                 
 34-36ديوان جميل بثينة، دار الكتاب العربي، جمعه: إميل يعقوب، ص  71

 480-481االغتراب في الشعر األموي، د. فاطمة حميد السويدي مكتبة مدبولي، ص:  72

 92م، ص: 6916ة، عنى بتصحيحه كارليل هنري، كلية كمبردج، مطبعة الكلية، د.ط، ديوان شعر ذي الرم 73
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فمن ال ا،ية افق صلللابية تفرقل قبائ( كثيرة فا نلب الرزق، ووقع على شلللعرائجا عبء ال صلللريح 

بمعاناتجا أمام الوفة، بافضلافة  لى أنه ظجر فا المت مع مقدمان لطبقية وأخر  فقيرة تصرخ عاليا فا سبي( 

 74تأمين قون  غاربا: 

ِِِِِِتْ  ِِِِِِال ِِِِِِ   ق ِِِِِِزْت أم  حِِِِِِزرةَ ث ِِِِِِع  ت

 

َِِِِِن قَ   َِِِِِواِرِدي ِِِِِتي ال ِِِِِاحِ َرأي ن ِِِِِِ ت ِِِِِْ  و  ام

 

يِِِِهِِِِا نِِِِِ ةِ  بَِِِِ بَِِِِ َي سِِِِِِِِِِاغِِِِِ ليِ َوهِِِِْ لَِِِِ عَِِِِ  تِِِِي

 

َراحِ   َِِِِ ِِِِق ِ  ال ِِِِِ ب  ِِِِِِِِِِ َن الش ِِِِِ ِِِِاٍ  م ف ِِِِْ ِِِِأ   ب

 

وعلى  للللللعيد العام( السللللللياسللللللا كانل الف و،ان افسللللللالمية وما ن   ع جا من تمركز فا الثغور 

يانًا تلتأ أ،واألنراف مصللدرا بائما لالي راب وتوليده، فقد كثر ال ثمر من البعوث والغزوان، وكانل الدولة 

 لل خلص من الم مربين الداخليين.

ا من ال صوص افي رابية وتعوب بثه  لى توسع شقة الخالف، وان شار األ،زاب الم اوئة  كما نتد كمَّ

 للحام األمو .

و،ين تق رب من العام( افج ماعا الث  ي أثر بالسلللياسلللية وافق صلللاب معا سلللوف نتد ال مرب على 

فا بعض ،افته ال مرب على سلطة الدولة المركزية، وسوف نتد أن الحب والزواج  القبلية وأوضلاعجا يشلابه

 ي حوفن  لى سبب آخر لالي راب.

  ن الم أم( فا الشعر األمو  يدرك ي اه بالقصائد المعبرة عن ظابرة افي راب

وذلك  سواء الماانا أو ال فسا، أو افج ماعا مع ظجور نمط جديد يمان  براجه ضمن بثا افخير،

 بسبب متموعة من العوام( والغروف ال ا تميز بجا العصر األمو  عن ييره من األعصر السابقة.

  ماق  لشعر االغتراب في هذا العصر

 75: افي راب الماانا فا شعر الصمة القشير 

ِِِهِِِو   ِِِس ت ِِِي ِِِع ِِِي وال  أقِِِول لصِِِِِِِِِاحِِِب

 

 بِِِِنِِِِا بِِِِيِِِِن الِِِِمِِِِنِِِِيِِِِفِِِِة فِِِِال ِِِِِِِِِِمِِِِار

 

 تِِِِمِِِِتِِِِ  مِِِِن شِِِِِِِِِِمِِِِيِِِِ  عِِِِرار  ِِِِجٍِِِِد 

 

عِِِِد  ِِِِِ ا ب مَِِِِ َِِِِ ِِِِة مِِِِن عِِِِرارف ِِِِعشِِِِِِِِِِي  ال

 

ومن افي راب السلللياسلللا: تشللل د يربة شلللعراء الشللليعة أمام خوفجم من ب ا أمية، وواججوا يرب جم 

  حرب بن المنذر الجارود:بالزبد فا الدنيا يقول 

ْن الِِِد ِيِِِا كِفِِِاف يِقِيِِمِِني ي مِِ بِِ َحسِِِِِِْ  فَِ

 

 76وأثِِِِواب كِِِِتِِِِان أسور بِِِِهِِِِا قِِِِبِِِِر 

 

                                                 
 609شرح ديوان جرير، ص:  74

 ه6406 ،األدبي، الرياضعبد العزيز الفيصل، النادي  .وحققه: دديوان الصمة القشيري، جمعه  75

 312/ 3البيان والتبيان، الجاحظ  76
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 في العصر العباسي:

افي راب أ،د الغوابر ال ا عانى م جا المت مع فا العصللللر العباسللللا و للللوربا الشللللعراء خالل 

تتاربجم افبداعية، ومما عمق يرب جم ما شلللللجده ذلك العصلللللر من تحوفن سلللللياسللللللية، واج ماعية وثقافية، 

مع المت أب   لى عزلة بعض أفراب  العربية؛ مماواق صللللابية. ،ين تحام فا متريان األمور الع ا للللر يير 

 77بمن فيجم الشعراء فانسحبوا من الحياة افج ماعية، واخ لفل يربة ك( م جم بحسب الواقع الث  يعانيه.

البحر عن األفضلل(، وأخث افي راب افج ماعا  ذاته؛ بسللببفغجر من اي رب عن مت معه، أوعن 

نفصلللللللوا عن المت مع ن يتلة للثللك مغلابر م علدبة، كملا عتز بعض الشللللللعراء عن ال ايف مع بثا الواقع فا

 78 وقطعوا األسباب الم صلة بم اا الدنيا الزائ(.

وخالل ذلك ظجر فا ن اج بعض الشلللعراء افي راب افبداعا وذلك ،ين ي فصللل( الشلللاعر عما كان 

قد أبدعه من ن اج شعر  فا ف رة سابقة من ،ياته الف ية ويتد أن موبب ه افبداعية قد انفصلل عما ي م  بداعه 

 79ريه، وأنه قد أضطر  لى أن يسلك اتتاباً جديداً.لد  معا 

للجو ا واس غرق فامن أ حاب الفريق األول؛ الث  ج ح  لى اللثة  برد وبشار بن أبو  وا لقد كان 

معبًرا عن اي راب نفسللللللا، وكلان ملا بدر م جما من تج ك خلقا وانغمال فا الشللللللجوان ربة فع( قوية على 

 80 أو الوجوب من نا،ية أخر . وعلى الزمنالمت مع من نا،ية، 

يرتبط بالخصللائص الثاتية، وكثرة الشللاو  ،والشللعور بال ميز ال فسللا، الث  يدفع الشللاعر  المتنبيواي راب 

مباشلرة  لى الشلعور بالغربة، وسيطرة أ،اسيا تصابمية تغ( محا رة له فا تتاربه، مع اخ الف نوازعجا 

عا من بوافع ال عالا والفخر الث  كان يصللل(  لى برجة الح ق الموضلللوعية وال فسلللية، وأع قد أن ذلك كان باف

والغي  من تفلاون ا خرين وتقلبجم فا ال ميز وبم بونله كملا كان ير  وي صللللللور، وقد يرجع ذلك  لى عقيدة 

راسللللللخة فا نفسلللللله نابعة من عالمه الثاتا الث  كان يغر  فيه بثا ال زعة الم عالية، بون أن ي بصللللللر ،ال 

ب تميزبم وارتياببم معالى األمور، و ذا نغرنا  لى شللللعره نتد أن تحليله ل فسلللله مقدم على ا خرين، وأسللللبا

رؤي ه لألخرين، وأن بحثه عن الماانة والصدارة فا الملك والثروة والتاه، بوافع يريزية كانل وراء يرب ه 

اجده ه وتحقيق توفا مسل ويان عديدة لم يخ( م جا مسل و  نفسى مع و  أو ،سا ماب ، وذلك فشباا يريزت

 81الم ميز يقول الم  با فا  باه: 

ت وأ َِِِت كِِريِِـِِِِِِِِِِِِِ  زيِِزاً أو مِِِي  عِِِ  عَِِ

 

ِِِود ِِِن ِِِب ِِِ  ال ِِِف ِِِنِِِا وخ ِِِق ِِِن ال ِِِن طِِِع ِِِي  ب

 

                                                 
 4اء العباسيين، أ.د. صالح بن عبد هللا بن عبد العزيز الخضيري، ص: مجلة دراسات، تجربة االغتراب عند الشعر 77

 4االغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع: سميرة سالمي، ص:  78

 60المرجع السابق، ص:  79

 40، ص: 6986غ أبو النواس بين العبث واالغترابغ أحالم الزعبي، دار العودة، بيوت،  80

 244 - 243ديوان المتنبيغ، ص  81
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 فِِِِاطِِِِلِِِِّ الِِِِعِِِِز فِِِِي لِِِِظِِِِى ود  الِِِِـ

 

ِِِِِِِذ ل ولو كان في جنان الخلود ِِِِِِِـ ِِِِِِِـ ِِِِِِِـ  ـ

 

 ال بقومـِِِِِِِِـِِِِِِِِي شِِرفت بل شِِرفوا بـِِِِِِِِي

 

 وبنفسِِِِِِي فخرت ال بجـِِِِِِِِِِِِـِِِِِِِِِِِِِِِدودى

 

عر العربا، نَِتد  وعلى مس و  الغربة الشخصيَّة ال ا عبَّر ع جا شعراء العربيَّة على مدار تاريخ الش 

او فيجا يرب َه بِِمصللر بعد أْن تَرَك بالن سلليف الدَّولة الحمدانا، الث  كان بال  سللبة  لى  أبيان الم  ب ا ال ا يَشللْ

ان، ( الللث  يق حم الململلَّ ( بللاألعللداء، ثُم بللا بو ذا الم  ب ا يلمُّ بلله المَرُض مع ُيرب لله  الم  ب ا بَِمثللابللة البطللَ ويُ الل 

ا من بثه الغربة، يقول الم  ب ا ُمخاِنبًا  ر بون  للديٍق أو أنيا أو سللميٍر يُواسلليه ويُخف ف بعضللً وانفرابه بِِمصللْ

 الُحمَّى: 

تٍ  ِِِِْ ن ِِِِِ ل  ب ِِِِي ِد  ك ِِِِْ ن ِِِِِ ِر ع ِِِِْ ِِِِد ه َت ال ِِِِْ ن ِِِِِ  أَب

 

ِت  ِت أَ ِِِْ لِِِْ َف َوصَِِِِِِِِِ ِِِْ ي َِِِ ك َِِِ امِ ف حَِِِ ِِِز  َن ال  مِِِِ

 

ِِِِهِ  ي ِِِِِ َ  ف ِِِِْ ب َِِِِ ْ  ي َِِِِ ا ل حًِِِِ ر  جَِِِِ ِت مِِِِي َرحِِِِْ  جَِِِِ

 

امِ  هَِِِِ وِف َوال السُِِِِِِِِِِ ِِِِي ي لسِِِِِِِِِِ  ِِِِِ ان  ل َِِِِ ك  مَِِِِ

 

 ن بثا المد ال فسلللا التارف الث  يعلى من  ماانية الشلللعور بافي راب م ث الصلللغر كان سلللببًا من 

انية، ،ير يربة مابية ماأسلللباب الغربة ال فسلللية ال ا شلللاعل فا تتارب الم  با، وال ا تحولل فيما بعد  لى 

لم يسلل قر به الحال فا ماان لم يتد فيه تميزا نفسلليا ومع ويًا ومابيًا، ، ى كانل ر،الته بين البالب واألمصللار 

ليا بحثًا عن المال كما كان يغن البعض، و نما بحثًا عن الملك و،ب ال فوق والسلللللليابة، والشللللللغف الرو،ا 

من بم على شللللللاكل ه.، وارتبط افي راب بحياة أبا الطيب ال ا تعرض بالوجوب فا أماكن ف ي واجد فيجا  ف 

 82لحقد الحاسدين، وكان فبا فرال الحمدانا اي رابه بو افخر بسبب مرارة األسر وعثابان الشوق.

ونقف قليالً ع د بعض الشللللللعراء العباسلللللليين الثين عانوا بثه الغربة، ف ركوا شللللللعًرا خالًدا فا بثا 

الث  وقع أسيرا فا أيد  الروم،  أبو فرا  الحمدا ي  تغلغ( الحزن فا أعماقجم، فجثا المتال ياشف عن مد

فمانله سلللللليف الدولة بالفداء مما أثار وجد الشللللللاعر، واشلللللل د ، ي ه  لى أبله وأ للللللدقائه فعانى من الغربة 

 83وافي راب ما عاناه، يقول فا يرب ه عن أبله وذويه: 

ّ ِِِِا مَِِِِذاهِِِِِ ِِِِن ت رقَِِِِ َِِِِ ي ف ومِِِِِ َِِِِ  أرا ِِِِي وق

 

ّ ِِِاسِِِِِِِِِِ ِِِا في األصِِِِِِوِل الَمن  وإْن جمعتن

 

ن مسِِِِِِِِِِِِاَءاتِِِِِِي  فِِِِِِأقصِِِِِِِِِِِِاهِِِِِِ  مِِِِِِِ

 

ِِِِِرهِِِِت األقِِِِارب ِِِِا ك م ِِِِهِِِِ  مِِِِِ رب ِِِِْ  وأق

 

ِر  ر  ِِِاظِِِ ي حِِيِِِثي مِِِا كَِِ ريِِِّ وأَهِِلِِِ  غَِِ

 

ّ  وحِيِِِد وحولِي ِمن ِرجِِِالي عصِِِِِِِِِِائِِِِِ

 

نتد فيه تعبيًرا ،اًبا عن مرارة افي راب فا مت مع يغجر ناسلللله  أبي  وا وع د ال أم( فا شللللعر 

 يير ما يسرون، فا زمن اخ لل فيه المقاييا،

                                                 
 .34ظواهر التمرد في الشعر العربي المعاصر، ص  82

 ٤4ديوان أبي فراس الحمداني، دار الكتاب العربي، تحقيق: سامي الدهان، ص  83
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افان على عمق المسلل وقف»فقد كان الشللاعر ير  ال ال يق رفون الخطيئة وي غابرون بالورا وال قو ، فا  

ية من جميع بثه العوام( تُاون نسللي  السللر الممارسللانبين ما يقال وبا ما يفع( سللرا، بين ظابر القول وبين 

 84«بافي رابالغربة فا نفا أبا نوال ومن تلك المعاناة تعمق شعوره 

"وقد ان شلر افي راب الصلوفا باثرة فا العصلر العباسلا، ،ير فسلدن األخالق وضعف افيمان، 

تقاء أن يصللللللابوا فلان شللللللرن الرذائ( وأ،ا أولئك الم صللللللوفون باي رابجم فا بثا الزمان، ونلبوا العزلة ا

 85 بأمراض ذلك العصر، محاولين ألفاظ على جوبر ال فا ووجدوا بثا األمر فا قربجم من هللا."

وأخيرا: بؤفء المغ ربون اللثين علانوا فا يرب جم ألوانًا كثيرة من المشللللللاق واأللم اسلللللل طاعوا أن 

 يرسموا ل ا لو،ان تعبر عن بثه المعاناة.

 االغتراب في الشعر األ دلسي

وا،ًدا من تلك الميابين البارزة فا اس  طاق ال راث األندلسا  –شعره ونثره  – األدب األ دلسييَعدُّ و

عامة، ومعرفة أ،داثه الم عاقبة على مر السلللل ين؛ وقد كان شللللعر الح ين وافي راب فا عصللللر  المرابطين 

 .والمو،دين من أبرز المواضيع ال ا ت اولجا الشعراء فا تلك الحقبة الزم ية

عن تتربة  نسلللللانية ومعاناة ،قيقية لجا أسلللللبابجا وبوافعجا، ولجا آثاربا ون ائتجا،  وافي راب عبارة

 تلك ال  ائ  ال ا كان للمت مع ونغمه السياسية، وافج ماعية، وافق صابية المعقدة أكبر األثر فا ظجوربا.

وتتلل الغربة الماانية فا فقلد برز نوعين من افي راب: افي راب المالانا وافي راب ال فسللللللا، 

البعد عن الونن واألب(، وفراق األ،بة، وتتلل الغربة ال فسللية فا عدم اسلل طاعة الشللاعر مواءمة نفسلله مع 

الحياة ال ا يعيشللجا فا ون ه وبين عشلليرته، وفسللاب ال ال عامة واأل للدقاء خا للة، أو فا جور الدبر عليه، 

 واتساا الجوة بين أ،الم الشاعر وواقعه.

 غتراب في العصر الحديثاال

 ن افي راب قد تتلا عن المثقف العربا المعا لللر بصلللورة ،ابة للعديد من األسلللباب أوضلللحجا: 

ال مزق بين جدلية الماضللا الحاضللر، وال قليد والحداثة، وال ص وافج جاب، واألنا ا خر الث  يغزوه فا عقر 

بمعابلة األنا وا خر ويحول الحوار  لى باره ويزببا بحضلللللارة ضلللللخمة لم نشلللللارك فا  للللل عجا مما يخ( 

 للللراا، وما لبثل أن تحالفل خيون عديدة زابن نسللللي  شللللباة افي راب تعقيدا ع د العربا مث( القجر الث  

 86تفاقمل وتعدبن أنواعه كالقجر السياسا وافق صاب  وافج ماعا والدي ا.

                                                 
 40، ص: 6986، غ أبو نواس بين العبث واالغترابغ أحالم الزعيم، دار العودة، بيوت، 84

 .20سالمي، ص:  غاالغتراب في الشعر العباسي في القرن الرابع الهجريغ، سميرة 85

 «.324مجلة الموقف االدبي: عدد  86
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عقد الحياة بأيلب متافتجا السللللياسللللية  نَّ كثرة الحا  افي رابا ع د الشللللعراء أ للللبح م زايداً مع ت

وفا العصللللللر الحدير تزامن شللللللعر افي راب مع ما م يل به البالب العربية من  وافج ماعية وافق صللللللابية

 87اس عمار، كان سبباً فا اي راب عدٍب من الشعراء، ونفا آخرين  لى أماكن نائية. 

ةً شلللجيدة على ال َّال بين مع تَراُجع الخط  الحضلللار  لألمَّة افسلللالمية، واف قاب  المسللللمين ماان َجم أمَّ

ة  لى الحياة الحقيقيَّة بعد ف رٍة من  أمم العالم المعا ر، وبُروز نائفٍة من أب اء األمَّة ،اولَْل جابدةً أن تُعيد األُمَّ

عاف، مع ذلك لة والجوان، و لى ال َّماين بعد افسلللللل ِضللللللْ ة افيمانية بعد الث  كل ه واججَْل بثه  التموب، و لى العزَّ

ل، فعاشلللوا ُيَرباء فا أونانجم  الطائفةُ المؤم ة ظروفًا تشلللابَجَْل مع ظروف الدَّعوة افسلللالميَّة فا عجدبا األوَّ

ورة الُمْثلَى ال ا تعي  فا قلوبجم و للدوربم ونفوسلللجم، ويَرْونَجا ماثلةً فا  ال ا تراجَعل الحياة فيجا عن الصللُّ

ل.ك اب هللا تعالى، ومت مع ا  88لمسلمين األوَّ

الحضلارة افسلالميَّة ال ا ،فغَْل بُطوُن الا ب كثيًرا ع جا، وم جا ما ف يزال ماثالً للعيان فا  للمٍل 

ِره، ولِا َّجا تَْحيا ا ن ،الةً من ال خلُّف  ْمع العالم وبصلللَ ى فذا، يشلللجد أنَّ أمة عغيمةً كانل ِمْ(ء سلللَ جريح وأسللً

 الم ج  افسالما  كامالً.والتموب، والبُْعد عن األَْخث ب

، وبا القصللائد ال ا ،بربا فا سلليالن فا أث اء نفيه  ليجا مع متموعة من البارود وتعد سلليالنيان 

م، وقد قضللى الباروب  فا م فاه سللبعة عشللر عاماً تزيد قليالً، 1882 للحبه بعد فشلل( الثورة العرابية فا عام 

 ثا الماان ليعي  فيه بقية عمره.وكانل السلطان افنتليزية با ال ا اخ ارن له ب

وأمضلى فا كولومبو العا لمة سلبع سل وان، ثم ان ق(  لى َكْ د  ،ير مار فيجا عشر س وان، تعلم 

 خاللجا اللغة افنتليزية، وبرل العربية والثقافة افسالمية.

الغربة،  مويح و  بيوانه على قدر كبير من القصللائد ال ا قالجا فا الم فى، وأوبا فيجا شللاواه من أل

والبعلد عن الونن، وملا آل  ليله مصلللللليره، ولان القلار  ف يحا فا بثه الشللللللاو  ضللللللعفاً وف تخاذفً وف 

اسلل سللالما، و نما يحا ب لك ال فا القوية الصللابرة ال ا نالما خاضللل المعارك فا أكثر من جبجة. وأبلل فا 

 معغمجا البالء الحسن.

اٍل على شعر افي راب، وبا القصائد ال ا قالجا فا م فاه كمث شوقيتلقانا أندلسليان  البارود وبعد 

األندلا يحن  لى مصللر، ويعلن شللوقه  ليجا، وأشللجربا السللي ية ال ا عارض بجا سللي ية البح ر  فا و للف 

 89 يوان كسر ، ومطلع القصيدة: 

ي ْنسِِِِِِِِِِ ِِِي ِل ي يِِِْ  ِِِ ِِِل اِر َوال هَِِِ  ِِِ ِِِن الَفي ال ِِِِ ت ِِِْ  اخ

 

ي اَم أيْ سِِِِِِِِِِِ  ِِِِ ا َوأَي َِِِِ ب ي الصُِِِِِِِِِِ ِِِِِ َرا ل  اْقكِِِِي

 

                                                 
 ، صفحة أوراق ثقافية.4003/ 9مجلة فلسطين المسلمة )شهرية( ،  87

مقالة بعنوان: الئربة واالغتراب في الشاااااعر العربي قديًما وحديًثا، طاهر العتباني، شااااابكة األلوكة، تاري  اإلضاااااافة:  88

 ميالدي. 2/4/4064

 41ص:  األول.شوقي، دار العودة، بيروت، المجلد الشوقيات، ديوان أحمد  89
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ابٍ  بَِِِِ ْن شَِِِِِِِِِِ الََوةً مِِِِِ ي مِِِِي ا لِِِِِ فَِِِِ  َوصِِِِِِِِِِِ

 

سُ  َراٍت َومَِِِِِ و  ْن تَصَِِِِِِِِِِِ ُوَرْت مِِِِِِ  صِِِِِِِِِِِي

 

تْ  ر  وِب َومَِِ عِِي  ِِ ِِل ا ال بَِِِ الصُِِِِِِِ ْت كَِِِ فَِِِ  َعصَِِِِِِِ

 

سِ  لِِِِِِْ ةَ خَِِِِِِ ذ  َوةً َولَِِِِِِ لِِِِِِْ ةً حِِِِِِي نَِِِِِِ  سِِِِِِِِِِِِِ

 

ل سللببًا لاثيٍر من قصللائدبما ،و -لقد كانل يربة الباروب  ونفيه، وكثلك شللوقا ونفيه  لى األندلا 

ا يعدُّ بُثوًرا للحدير ،ول الغربة وافي راب فا الشعر العربا  وافسالما الحدير.الغربة   وافي راب؛ ِممَّ

 :  90يقول الباروب ُّ

ةً  ْربَِِِِ َّ غي ِديِِِ َر ِِِْ ي سَِِِِِِ ي فِِ امِِ قَِِِ مَِ ى بِِ فَِ  كَِ

 

 ِ ِِِِ الَئ َِِِ ِِِع اَب ال يَِِِ ِِِِ ي ث ُِِِ ن ا عَِِِ هَِِِ ِِِِ تي ب َزعِِِْ َِِِ   

 

ى لَِِ ْر عَِِ بِِِ طَِِ يَصِِِِِِِْ لِِْ ُز فَِِ َل الِِعِِِ يِِِْ ْن َراَم  َِِ  َومَِِ

 

ايِِِ ِ  َم َِِِِِِِِِ اِم الِِْ حَِِِ تِِِ ا َواقِِْ ايَِِِ نَِِِ مَِِ اِء الِِْ قَِِِ  لِِِ

 

ي َربِِِِِ َن َمشِِِِِِِِِِْ قِِِِْ امي َر ِِِِ  ِن األَيِِِِ  كِِِِي ِْْن تَِِِِ  فَِِِِ

 

َواِر ِ  وِب الِِِطِِِ  طِِِي خِِِي الِِِْ ُد  بِِِِ َن حَِِِ مِِِْ لِِِ   َوثَِِِ

 

و ذا انعطف ا نحو الشلاعر العربا المعا لر، س تد أّن انعاال افي راب عليه بان نربيًا بقدر عاٍل 

ولجثا فقد عاش الشلاعر العربا فا اي راب ُمركب ألنه  نسلان جمعا يس طيع أن ي ق( من الحسلاسلية وال وتر 

 ويشا( الالشعور الحياة الرو،ية لل وا البشر .

 االغتراب في الشعر المهجر 

ومن الصللللل ف األول شلللللعراء المجتر األمرياا الشلللللمالا والت وبا، خرجوا من بالببم مع قواف( 

والعي  ال ا كبلجللا المسلللللل عمر، وتحولوا فا مجللاجربم  لى بالبلل( مغربة ال للاز،ين للبحللر عن ،ريللة الحيللاة 

 تشدوا بروائع األشعار المعبرة، وكان للح ين  لى الونن وذكرياته نصيب ملحوظ فا أشعاربم.

فا أن اي راب نليعلة الشللللللعراء فا بلثا القرن، وفا الحقلب الال،قلة، قاببم  لى محاكاة  وف شللللللك

فا ذلك شللعراء الونن العربا والشللعراء العرب فا المجتر، فاتخثوا من اللي(  الرومانسللية الغربية، يسلل و 

 91أنيًسا، وتاقوا  لى ،ياة الاوخ، واع زلوا المدنية، وتغ وا باأللم.

ويق رب األبب العربا من اسلللل عابة شللللعر المجتر، الشللللعر الث  أضللللاف  لى األبب العربا ألوانا 

الح ين والبحلر عن الجوية المفارقة، وشللللللعراء المجتر أعابوا جلديلدة، عرف فيجلا العربا مع ى افي راب و

سلليرة الح ين ب موضللع مخ لف، تخ فا فيه سلليرة الف ح والدين الغالب، وت مو فيه سللربية موازية، الف ح ب ا ف 

ي عد  ف ح باب الرزق فا بالب يريبة، ليا الف ا العربا فيجا  ف "يريب الوجه واليد واللسللللللان"، ولان تلك 

 اناة يثن عوب األبب العربا المعا ر، واس قام به، واس و  على ساق ،داث ه، المع

                                                 
 .84 - 83غالبارودي شاعر العصر الحديثغ: د. شوقي ضيف، ص  90
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وكان يمان لجثه الموجة الصلللغيرة أن تمضلللا واسلللًعا فا اليم لوف  محاء األب اء فا الجويان التديدة، ولم يعد 

 التي( األول  ف مترب ذكر  عزيزة، مقطوعة عما بعدبا.

الونن العربا بالًبا ناربة لعقولجا ومبدعيجا وكثير من ولان الغروف الموضلوعية ال ا جعلل من 

كفاءاتجا، بعد افسللللل قالل الث  أعقب ه ،اومان ون ية، جاءن فا ظروف مرتباة، وأمام  رث ثقي(، وا، الل 

فلسلللطين؛ جعلجا أسللليرة ارتتافن م  افرة المسلللعى، وضللليقة األفق من جانب آخر، وبثا ما أوب  بالمبدعين 

ن أكثر أمانا وبفئا وأم ا، وتأتا قضلللية فلسلللطين في ز  أب اؤه  لى ججان األرض األربع، بالجرب  لى فضلللاءا

األولى من اللب انيين والسوريين، وفا األمرياي ين برزن أسماء جبران خلي( جبران،  المجترينوكانل ك يبة 

 92. يليا أبو ماضا، وميخائي( نعيمة، وشفيق معلوف، و ليال فر،ان، ونسيب عريضة، وييربم

باجر الفلسللللللطي يون  لى البالب العربية، وف نعثر  ف على أسللللللماء قليلة م  اثرة فا المجاجر الغريبة 

كإبوارب سلعيد فا الوفيان الم حدة، والشلاعر ،سين راشد، والروائا ،ليم بركان فا الماان ذاته، وريم أن 

ان والوفي واألرج  ينن فا البرازي( أ واتا ب ا وب اك  ف أنجا لم تشا( ظابرة كتماعان المجتر ال ا كثر

 الم حدة.

و، ى ا ن وشللللللملل قطاعان واسللللللعة من المبدعين  1336وتأتا الجترة العراقية المم دة م ث عام 

العراقيين فا مخ لف ضلللروب الا ابة، باجروا  لى البالب العربية كسلللورية واألربن والخلي  واليمن وتونا، 

س راليا، ومن الصعوبة بماان ،صر أسماء المجاجرين،  ف أنه من الواجب و لى الوفيان الم حدة وأوروبا وأ

القول  نجم شلللالوا ظابرة فا كثير من البلدان ال ا اسللل ون وبا، وكان نشلللانجم ملحوظا، فأسلللسلللوا الم  ديان 

 والتماعان األببية، ريم أن م جم من عاب فا الس وان الماضية  لى بلده.

األخيرة  ففا ال زو  السللللور  األكبر بعد تحول البالب  لى سللللا،ة  وتبقى الجترة السللللورية اولعلجا

،رب، باجر قسم كبير  لى تركيا ومصر وبالب الخلي  واألربن وأوروبا وأمرياا، وبدأن تغجر سمان األبب 

 المجتر  فا ال صوص التديدة.

لجترة األول كان األوائ( سلليغلون األكثر تأثيًرا، ألكثر من سللبب، م جا أن قرار ا المجترينيير أن 

بجلدف الالعوبة ومن ب لا فقلد كلان ، ي جم قاسلللللليا، عاا المجاجرين التدب، الثين لم يقطعوا  للللللل جم بالبالب 

وي وقعون الو للول  ليجا بأسللرا مما يف رضلله واقع األ،داث، ثم  ن وسللائ( افتصللال الحديثة أفسللدن ك( ما 

 يأخث بالح ين والشوق  لى م ارة الشعر.

العربا بعد الحرب العالمية الثانية مسلللللر،ا لل غيران وال طوران على مخ لف  ولقد أ لللللبح الونن

األ لللعدة والميابين، وقد ظجرن فا السلللا،ة األببية العربية تياران شلللعرية مسللل حدثة تدعو لل تديد ولل عبير 

 ابصللدق عن ما يعانيه  نسللان العصللر الحدير من  للراعان وتأثيربا على نفسللي ه، وقد بدأن بثه الموجة ف

 العراق الث  كان يعي  مر،لة مضطربة وقلقة؛ 

                                                 
 40ص: م،4066 أدب المهجر، عيسى الناعوري، األردن، 92
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،ير تااتفل األزمان السللللياسللللية وافق صللللابية وافج ماعية وما ن   ع جا من اتتابان سللللياسللللية يمي ية أو 

يسللارية؛ ل خلق يربة قاسللية كابدبا الشللعراء، من بي جم: بدر شللاكر السللياب، فانعاسللل فا قصللائده مشللاعر 

ق والضللللللياا، وقد عانى الشللللللاعر من أنمان مخ لفة من الغربة االماانية الثورة والرفض واف،سللللللال بلالقل

 93والزمانية وافج ماعية والسياسية  

 94يقول السياب فا قصيدته" بين الرو  والتسد"

ِِِِه ِِِِات ِِِِه الشِِِِِِِِِِعِِِِر مِِِِن ري ِِِِي  أوحِِِِى إل

 

ِِقِِِد  ِِع ِِفِِو  وت ِِن ِِحِِِل بِِِه ال  سِِِِِِِِحِِرا ت

 

 بِِِِاتِِِِت تِِِِخِِِِلِِِِ  فِِِِي األعِِِِالِِِِي روحِِِِه 

 

  شِِِِِِِِِِوى وبِِِِات خِِِِيِِِِالِِِِه يِِِِتصِِِِِِِِِِعِِِِد

 

ِِِِا هِِِِد  ي واهِِِِي  ِِِِان كِِِِأن خِِِِطِِِِب ِِِِكِِِِي  ال

 

ِِِهِِِد  ِِِن ِِِت ِِِطِِِول مِِِا ي  قاو  الشِِِِِِِِِفِِِا  ل

 

ِِِِار  ِِِِن قِِِِوام ف ِِِِطِِِِل م ِِِِع ِِِِم  وهِِِِو ال

 

 يسِِِِِِِِِبِِِي الِِِعِِِيِِِون ووجِِِنِِِة تِِِتِِِورد 

 

ِِِِِِِِِوى أحِِِالمِِِه  ِِِ  يِِِعِِِى مِِِن مِِِال س  ل

 

ِِِِد ِِِِف ِِِِن ِِِِروة ال ت ِِِِهِِِِا مِِِِن ث ِِِِى ب ِِِِف  وك

 

فغياب القيم الرو،ية، وسلللللليطرة قيم المدي ة ذان الم فعة ال بابلية، عمق لد  الشللللللاعر اف،سللللللال 

وزرا فا نفسلللله بثور الشللللك والقلق، فبرزن فارة العبر الوجوب  وعبر الشللللعراء عن اي رابجم باف،بان، 

الوجوب ، بقضايا مخ لفة، فأ بح الحب باعثا من بواعر القلق وافي راب، بعد أن فقد نقاءه ونجارته، و،اب 

وبو ما عمق من  عن مع لاه الحقيقا، لاونله ي طلق من واقع محاوم بعالقلان ثقلافيلة خلانئة ويير مسلللللل قرة،

 يربة الشاعر وفقدانه لثاته و نساني ه.

ونسلل خلص مما سللبق أن افي راب عموًما يمث( ،الة نفسللية شللعورية يمر بجا الفرب ،ين ياون ب اك 

خل( فا توافق الثان مع العالم الداخلا أو الخارجا، وذلك ألسلللباب م عدبة قد تاون خارجية م علقة بالمت مع 

ط الخلارجا كال(، أو باخليلة ت علق ب فسلللللليلة الفرب وعوالمله اللداخليلة، وبلثا بدوره أفرز أو الطبيعلة أو المحي

 لالي راب مغابر وأشااًف تعدبن أسبابجا وت وعل باخ الف المت معان والعصور.

فجا ف  ،معاشللهوقد  لر  نقاب عديدون بأن تربة افي راب ع د الشللاعر العربا ليسلل تربة ،قيقية 

للشلللعراء الغربيين؛ ،ير ان الشلللاعر العربا فا العصلللر الحدير كان على  للللة وثيقة  تعدو أن تاون تقليدا

بالشلللعر افوروبا، وكان يحاول محاكاته شلللاالً ومضلللمونًا، ويتب أن نضلللع فا الحسلللبان. ولا ا أر  بأن 

 صللرالشللاعر العربا من اسلل فاب من بثه البيئة واسلل طاا أن يعبر عن بثا المع ى؛ و"بثا العصللر  نما بو الع

الحدير با( ما أتى به من تتديد واب اار فا ال ا ولوجيا، وفا علم ال فا وافق صلاب وافج ماا، وبو بال سبة 

 للشعراء العرب يعد عصر  راا سياسا وتغير فا القيم وافيديولوجيان،

                                                 
 1ص  راضي،االغتراب في الشعر العراقي محمد جعفر  93

 330، ص6984ر العودة، بيروت، الديوان، دا 94
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 ،ساسا، وقد أب  بثا كله مع ما أ،رزه الشلاعر العربا من ثقافة واسعة ر،يبة اففاق،  لى أن أ بح أربف  

وأشللد وعيا باأل،داث ال ا تدور ،وله، ويدن رؤي ه لمشللاالن ،ياته المابية والرو،ية أكثر عمقًا و،دة، فا 

شللعوره وقدر افنسللان فا بثه الحياة، كما تراءن نغرته للمت مع والاون بعامة شللعره ذو بعد ورؤية  نسللانية 

 95شاملة"

اء فعبروا عما يتول فا أنفسللللجم با(  للللدق وقد ياون افي راب بو بافع ٌ  لى نبو  بعض الشللللعر

 وم جم من ير  افي راب يقف ،اجًزا قويًا ومانًعا لإلبداا.

ومما سللللبق نقول  ن ظابرة افي راب ازبابن ،دتجا وكثر ال عبير ع جا فا القصللللائد الحديثة واتخث 

، خالل مشاعر الحزن بثا ال عبير وجوبا مخ لفة تحي(  لى عمق تأثر الشاعران واي رابجن، وي ضح ذلك من

 واأللم، وال شاؤم، واليأل، والرفض، والالن ماء.

 96ونماذج من شعربن وعبرن الشاعرة فدو  نوقان: 

 حياتيِ حياتي أسًى كلَها....

 وهذا شبابي

 أمان كوابي

 شباب سقا  األسى وروا 

 إقا ما دعته إليه الحيـا 

 وأشواقهاِ شد  ألف غل

 وطوقه ألف طو  مذل

 شباب عـذاب

 رهن اغتراب

فجا تعي  ،الة من القجر ال فسا وافي راب، وبـلللللثه الحالـلللللة مفروضـلللللة عليجا، ،ير شعرن أن 

مت معجلا بعلاباتله وتقلاليلده يحلاول أن يتع( م جا مترب امرأة تعي  فا القمقم الحريما بثلن و بانة كما تعي  

الغاضللب، وف تسلل طيع ال مرب عليه  ييربا من ال سللاء، وبا تـلللللللرفض بثا الواقع، ولا ّجا ف تملك اف، تاج

 والخروج عن المألوف، فالخوف ي ملّاجا "م ث الطفولة والخوف.

                                                 
س. مورية غالشاااعر العربي الحديثغ، ترجمة شااافيع السااايد وساااعد مصااالوح، دار غريب للطباعة والنشااار والتوزيع،  95

 .369، ص: 4003القاهرة، 

 ٤١-٨٨األعمال الشعرية الكاملة، ص 96

http://www.ajrsp.com/


 
 

 
www.ajrsp.com                                                                                                   650  

 م 2021-3-5اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار:  | العلمير شنوال بحاثة لألمييكاداألة جلمال

ISSN: 2706-6495 

 
وتتد بثا الشعور فا معغم قصائدبا الثاتية، فال مع ى لحياتجا، وف أمـللل( يضاء لجا الدرب. وتؤكد 

ب األم( والسعابة والحفا قصيدتجا "تاريخ كلمة" أن تترب جا مع الحياة تتربـللللللة  نسان بثا العصر الث  فقد 

 97الصابق: 

 إ سان هذا العصر قاحــل فقير

 تآكلت جذور ِ تسـطحت أبعاد 

 سًدى  ريد الحّ أن ينمو وال...

 وظَل هاجس الموت يقل  فدوىِ ويقض م اجعها في مراحـل حياتهـا المختلفة.

 98: وتطالع ا الشاعرة" نازك مالئاة" ف عبر عن اي رابجا ال فسا وتقول

 هذ  القرى حلو أحالميخيبت 

 فال رس  للسعادة فيها

 ليس يدر  الراعي المعذب مأواها

 مرة من بنيها وال كان

 خدعتني األوهام ليس لدى الراعي

 رخاء الحياة ليس لديه

 فهو قاك الكدود تصهر  الشمس

 على قدميه ويقسو الحصى

والشللللام والعراق ربما الريم من أن فارة افي راب فا الشللللعر العربا ارتبطل أكثر بمصللللر  على

ن يتة الحروب والجتران  ف أن الشلللاعرة وال اقدة العمانية ب. سلللعيدة خانر الفارسلللا اخ ارن افي راب فا 

شللللللعر المرأة الخليتيلة موضللللللوعلاً ألنرو،ة الدك وراه ال ا نال جا فا كلية بار العلوم جامعة القابرة. ل مجد 

 بثا ال حو من قب(. علىديدة الخصو ية لم ي وقف أمامجا أ،د الدرب أمام البا،ثين وال قاب لدراسة ظابرة ش

ومن نماذج ال مرب والرفض وافي راب عبرن الشللاعرة سللعاب الصللبا  قولجا فا قصلليدتجا "أ،زان 

ال ال وتصلرفان أب( الاويل ال ا ترفضجا بشدة وتطالب زوججا بالعوبة السريعة والجروب  "؛ م  قدةسلائحة

يم الث  يسمونه بالببا، فجا فا القابرة تعوب  لى الونن، وفا الاويل تغ رب"  نجا  لى القابرة من ذلك التح

 99مفارقة كبيرة تتسدبا الشاعرة: 

 "سائحة أ ا...أجوب في الورى كل  ف اء

                                                 
 .٤٨٤المرجع السابق، ص 97

 600، ص6، جديوان، نازك ا لمالئكة 98

 12، ص: 6994ديوان أمنية: سعاد الصباح، دار سعاد الصباح،  99
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ِ بعدك شالل دماء  ولي فؤاد  اسف 

 والعنكبوت  اسج  في داخلي بيت شقاء

 فال أرى لي سلوة في غربتي سوى البكاء

 دمعي الغزار أدم ي السماءوما رثت أل

 جهن    بال هواء كأ هفي بلد 

تعبر عن اي رابجا السلللللياسلللللا ورفضلللللجا للواقع السلللللياسلللللا ال ا تمر به حمدة خميس  لشلللللاعرةا

 :  100بالببا

 ه  في ا تظارك

 تألين كالعر 

 أو كالوالدة

 تأتي مواسمها-ه  في ا تظار البيادر

 فال تفتحي شرفات البكاء

 أرتديتم في الشو 

 ارتديت اغترابي

ومن افي راب السلياسلا فا الشلعر الخليتا ال سلو  الشاعرة زكية مال هللا وعبرن عن افي راب 

 101: من بيوانجا "من أسفار الثان" فا قصيدتجا "بعر جديد " تقول

 وحيًا تنبعث بهذا الليل

 الرب سماواتلتباركم 

 تيم ي شطر 

 تنفخ في بوقي

 تيقرؤ ي ريات الوصل

 جدوتراتيل الو

 

 

                                                 
 8، ص: 6908ديوان غاعتذار للطفولةغ، حمدة خميس، دار الئد، البحرين، سنة  100

 م.6996، سنة 6ديوان من غأسفار الذاتغ زكية مال هللا، بيروت، ط 101
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 الخاتمة

وفا الخ ام بثا ججد مقّ( أقدمه للت ة الم اقشللللللة، وأرجو أن يحغى بع اية ال ب ا األكابيما اللطيف، 

 الث  يشثب برفق ال ا ح األمين، ف أتا ثمار ال تويد نيّعة سلسة بإذن هللا تعالى.

 النتائج

 ف  لخص فا ال الا: 

 ال أكيد على تأثير الغروف افج ماعية وافق صابية على ال تربة افي رابية  .1

ال أكيد على اخ الف افسلل تابة الف ية من شللاعرة  لى أخر ، وانعاال مغابر افي راب ف ياً بما  .2

 وخصائص ف ه الشعر . ري اسب موببة ك( شاع

الغروف المحيطة بالفرب  جميعال أكيد على أن افي راب ظابرة  نسلللللانية م شلللللاباة، ت داخ( فيجا  .6

تعوب فا األسللللال  لى الايفية ال ا نشللللأ بجا الفرب أو الثقافية والحضللللارية  ال فسللللية؛ ال اسللللواء 

 .والم مثلة فا جلة من العوام( افق صابية وافج ماعية والسياسية

اب قد ي شلأ فا أ،د جوانبه ن يتة لمعاناة افنسلان مشاالن عصره وأزماته ال أكيد على أن افي ر .2

 ووعيه واك شافه ال  اقضان ال ا تسوب المت مع.

ال أكيد على  ن افي راب يمث( ،الة نفسية شعورية يمر بجا الفرب ،ين ياون ب اك خل( فا توافق  .1

تاون خارجية م علقة بالمت مع أو  الثان مع العالم الداخلا أو الخارجا، وذلك ألسلللباب م عدبة قد

الطبيعة أو المحيط الخارجا كا(، أو باخلية ت علق ب فسللللللية الفرب وعوالمه الداخلية، وبثا بدوره 

 أسبابجا وت وعل باخ الف المت معان والعصور. وأشااًف تعدبنأفرز لالي راب مغابر 

 ال أكيد على أن أكثر أنواا افي راب بو افج ماعا وال فسا  .0

ل أكيد على أن مفجوم افي راب ال فسللللا ي تسللللد بمغابر العزلة ال اتتة عن  ،سلللللال الفرب بأن ا .7

 ا خرين ف يواكبونه فاريًا.

ال للأكيللد على أن معتم افي راب معتم سللللللوباوّ ، تشلللللليع فيلله ألفللاظ اليللأل وافنجزام والخوف  .8

 والحزن.

 ال أكيد بأن للطبيعة أثًرا واضًحا على ألفاظ افي راب. .3
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 (اإلسالمية العقيدة ضوء في تحليلية دراسة) اآلخر مع التسامح على التربية

Education on Tolerance with the other (An Analytical Study in The Light of the 

Islamic Faith) 

 

 اسماء سالم أحمد بن عفيف د. 

كلية اآلداب، جامعة الملك ، قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، أستاذ مشارك في العقيدة والمذاهب المعاصرة

 ، المملكة العربية السعوديةعبد العزيز

 

 الملخص:

 اإلسالمية، العقيدة ضوء في تحليلية بصورة اآلخر مع التسامح على التربية ولتنا البحث هدف

 وأهميته  وأهدافه وأسئلته ومشكلته البحث مقدمة شمل عام إطار من وتكون األصولي، المنهج واستخدم

 مع التسامح فلسفة األول: المبحث التالي: النحو على مطالب وعدة مباحث أربعة ثم السابقة، والدراسات

 واالصطالح، اللغة في التسامح مفهوم األول: المطلب هي: مطالب خمسة من وتكون اإلسالم، في اآلخر

 المطلب المطهرة، النبوية والسنة الكريم القرآن في التسامح الثالث: المطلب التسامح، أبعاد الثاني: المطلب

 وجاء اإلسالم، في التسامح ائزورك أسس الخامس: المطلب اإلسالم، في وخصائصه التسامح أهداف الرابع:

 مفهوم األول: المطلب هي: مطالب أربعة من وتكون اإلسالم، في وصوره اآلخر تقبل عن: الثاني المبحث

 اآلخرين، مع التعامل ألدب القرآني التصّور الثالث: المطلب اآلخر، مع التعايش الثاني: المطلب ، اآلخر تقبل

 على التربية في المؤسسات بعض دور  الثالث: المبحث وعرض سلمين،الم غير مع التسامح الرابع: المطلب

 المطلب التسامح، على التربية تحقق في األسرة دور األول: المطلب هي: مطالب أربعة من وتكون التسامح،

 التربية تحقق في المسجد دور الثالث: المطلب التسامح، على التربية تحقق في التعليمية المؤسسة دور الثاني:

 عن: الرابع المبحث جاء وأخيرا   التسامح، على التربية تحقق في اإلعالم دور الرابع: المطلب التسامح، على

 المطلب العقيدة، حرية األول: المطلب هي: مطالب ثالثة من وتكون اآلخر، مع التسامح على التربية تطبيقات

 وغير المسلمين بين الصحيح الحوار ثقافة نشر الثالث: المطلب واحترامه، باآلخر االعتراف الثاني:

 .المسلمين

 .فالتآل ،اآلخر ،التعايش ،السالم ،التسامح :المفتاحية الكلمات
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Education on Tolerance with the other (An Analytical Study in The 

Light of the Islamic Faith) 
 

Dr. Asma Salem Ahmed bin Afif 

Associate Professor of Contemporary Belief and Doctrines, Department of Sharia and 

Islamic Studies, College of Arts, King Abdulaziz University, Kingdom of Saudi Arabia 

 

Abstract: 

The research aimed to discuss education on tolerance with the other in an 

analytical study in light of the Islamic belief, and used the fundamentalist method, 

and it consisted of a general framework that included the introduction to the 

research, problem, questions, objectives, importance and previous studies, then 

four topics and several demands as follows: The first topic is the philosophy of 

tolerance with the other in Islam, and it consisted of five demands: The first 

demand is the concept of tolerance in language and convention, the second 

demand is the dimensions of tolerance, the third demand is the tolerance in the 

Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet, the fourth demand is aims of 

tolerance and its characteristics in Islam, and the fifth demand is foundations and 

pillars of tolerance in Islam. The second topic discussed accepting the other and its 

model in Islam, and it consists of thre demands: The first demand: the concept of 

accepting the other, the second demand is coexistence with the other, the third 

demand is the fourth demand is tolerance with non-Muslims. The third topic 

presented the role of some institutions in education on tolerance, and it consists of 

four demands: The first demand is the role of the family in achieving education on 

tolerance, the second demand is the role of the educational institution in achieving 

education in tolerance, the third demand is the masjid in achieving education on 

tolerance, and the fourth demand is the role of the media in achieving education on 

tolerance. Finally the fourth topic discussed applications of education on tolerance 

with others, and it consists of three demands: the first demand is freedom of belief, 

the second demand is recognition and respect of the other, and the third demand is 

spreading the culture of right dialogue between Muslims and non-Muslims. 

Keywords: Tolerance, Peace, Coexistence, Other, Harmony. 
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 المقدمة:

 بالعفو تتحلى سامية مرتبة إلى البشرية بالنفس ترتقي التي اإلنسانية الفضائل أهم أحد التسامح يعد

 تحقيق لضمان االجتماعي، النسيج حماية في بالغة أهمية من له لما اجتماعية ضرورة وهو اآلخر، واحترام

  .(1) والجماعات األفراد بين والصراعات الخالفات على قضاءوال المجتمعي، واألمن األهلي، السلم

 المستوى على كبرى أهمية للتسامح أن بل فحسب المجتمعات على التسامح أهمية تقتصر وال

 اجتماعية بحياة وينعم والطمأنينة، الرضا بإحساس ينعم اآلخرين ومع نفسه مع فالمتسامح للفرد. الشخصي

 شفاء فالتسامح لها، داعي ال وخالفات بصراعات منشغال   وليس بعمله، منشغال   جا  منت فردا   يجعله مما سعيدة

 والحب والطمأنينة بالرضا اإلحساس مكانها ويحل والغضب والحزن باأللم اإلحساس من يطهره للقلب،

 (2) والسالم

 جماعيةوال الفردية الحياة مجاالت جميع تشمل وإنما أخرى، دون بحالة تختص ال اإلسالم وسماحة

 والتسامح ،(3) والحرب السلم حالتي في المسلمين غير معاملة في أو بعضا ، بعضهم المجتمع أفراد معاملة في

 حسنة أسوة أعظم – وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول وكان والتنافر، العنف ونبذ والتآلف المحبة إلى يؤدي

 التحلي في عملية دعوة صاحب – وسلم عليه هللا صلى - بأخالقه فكان المعاملة، وسهولة النفس سماحة في

 .(4) السلوك ومحامد األخالق فضائل وبسائر القويم، الخلق بهذا

 ومشكلته: البحث قضية

 عديدة، وصراعات حروب في هذا تمثل وقد التسامح، وعدم العنف آثار من كثيرا   البشرية عانت

 حاله يعد التسامح نقيض وهو التعصب أن يعني اوهذ الماليين، وإصابة الضحايا آالف وفاة في سببا   كانت

 من التسامح مفهوم تطور يستدعي الذي األمر الممقوت، العقائدي التمسك أو الفكري التمسك من خاصة،

 االعتراف إلى وصل وإنما لغويا، أو اصطالحيا مفهوما يعد لم حيث الدولة، إلى ومنه المجتمع إلى الفرد

 بما والتسامح الشعوب، ورفاهية المستدامة والتنمية بالعمران عالقة له مامثل الخصوصية، واحترام بالحق

 العقالني األساس يمثل ومعتقدهم، لونهم عن النظر بغض البشر، لكل متساوية وحقوق عدالة من عليه ينطوي

 أصبح فقد هذا وعلى مختلفة، واتجاهات تنوع من فيه ما بكل الحديث المجتمع وسالم واستقرار لتقدم الممكن

 والشعوب. لألفراد ماسة حاجة

 نبذ إلى تسعى أن األعضاء الدول كافة على أن المتحدة، لألمم العام األمين أكد السياق هذا وفى

  والسالم. والحوار التسامح قيم األطفال وتعليم والكراهية العنف

                                                 

 ج  عيي  – التييي ي  ه ئيي  وأعضيي   الطلبيي  نظيي  وجهيي   يي  التسيي    قيي   تعزيييز يف العيي   التعليي   " و  أبيي  يليي    حمميي   عطيي  و  النجيي   حمميي   حيييى (1)
  .374ص م،7102 األول، العي  والعش ون، احل  ي اجمللي اإلنس ن  (، العل م )سلسل  األقصى ج  ع  جمل  أمن ذج ً"، األقصى

-792 ص ص م،7100، (34) العيي  طنطي ، ج  عي  الرتب ي ، كل ي  جملي  ال وضي ، طفي  ليى التس    تنم   ب ن  ج  نص   حن نو  حمم  ، ف زي  (2)
420.  

 يي43صي م،0999 هي،0309 اجل زي، اب   ا  الي  م، احل ض ، العص  يف املسلمني  ع الغ ب تس    احلس ين  إب اه   ب  اللط ف (عبي(3
 كل ي   نشي  ة، يليري   جستري  س ل  هش م، الب  النب ي ( )السرية كت ب خالل    للتس    الرتب ي  الت ج ه ت احل ز ي  س عي ب  ج ب  بنت  ن ل ((4

 3صي م، 7101 هي، 0347 الق ى أم ج  ع  مبك ، اإل ا ي  والعل م اآل اب
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 أن شأنها من التي القيم ومعرفة الجيد التعليم على الحصول يستحق وفتى فتاة كل إن قائال   صرح وقد

 .(5) التنوع تحترم متنوعة مجتمعات في عالميين مواطنين يصبحوا أن على تساعدهم

 العنف لمواجهة الراهن الواقع يفرضها التي الملحة الضروريات من باتت التسامح فثقافة ولذا

 التي الصفات من محفالتسا المواطنة، قيم وتعزيز اإلنسانية القيم ترسيخ على الحرص يُوجب مما المجتمعي،

 .(6) القلوب إليها وتنجذب النفوس تحبها

 البحث: أسئلة

 اإلسالم في اآلخر مع التسامح فلسفة ما .2

 اإلسالم في اآلخر تقبل مالمح ما .0

 التسامح على التربية في المؤسسات بعض دور ما .3

 اآلخر مع التسامح على التربية تطبيقات أبرز ما .4

 البحث: أهداف

 اإلسالم في آلخرا مع التسامح فلسفة .2

 اإلسالم في وصوره اآلخر تقبل .0

 التسامح على التربية في المؤسسات بعض دور .3

 اآلخر مع التسامح على التربية تطبيقات .4

 :تتمثل فيما يلي اعتبارات عدة من البحث أهمية تنبع ومبرراته: البحث أهمية

 الجماعي. والمستوى الفردي توىالمس على إيجابية آثار من تحققها على يترتب وما التسامح قيمة أهمية .1

 يتطلااب ممااا مختلفااة وأشااكال بصااور عنااف علاى وتشااتمل التسااامح عاان البعياادة الساالوكيات بعااض انتشاار .2

 منها. الحد على العمل

 ومن المجتمعية قيمهم على السلبي التأثير محاولة الشباب خاصة المجتمع أبناء تواجه التي التحديات تعدد .3

 ينهم.ب العنف ثقافة نشر ذلك بين

 ينبغاي ماا وكاذلك المسالمين غيار مان المسالمين موقاف وباين األفراد لعالقة متكامال   منهجا   اإلسالم وضع .4

 عليها. االعتداء وعدم اآلخرين حقوق وحفظ وتقدمه المجتمع واستقرار سالمة يضمن بما تجاههم

 وآليااات متطلبااات تعاارف خااالل ماان التعليميااة المؤسسااات لمساائولي مفياادة تكااون أن البحااث لنتااائج يمكاان .5

 المتعلمين. لدى التسامح قيمة غرس

 بااين التسااامح قيمااة وتعزيااز غاارس لكيفيااة رؤيااة تقدمااه بمااا لألساارة مفياادة تكااون أن البحااث لنتااائج يمكاان .6

 أفرادها.

                                                 

 ،4  صييي  ،22ع ،03س والتنم ييي ، الثق فييي  الك ييييت. بيولييي  األس سييي   الرتب ييي  كل ييي  طلبييي  لييييى التسييي    قييي    العنيييزى يييي ا  و  العجميييي، عمييي   ((5
 .3ص م،7103

م، 7104 الك يت، اإلسال   ، والشئ ن األوق   وزا ة ،325 العي  اإلسال ي، ال عي جمل  التس   . بثق ف  التع    إىل ح جتن   يلية أب  حس  ((6
 .74ص
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 السااتنباط المطهاارة النبويااة والساانة الكااريم القاارآن إلااى بااالرجوع األصااولي الماانهج اسااتخدم البحننث: مننن  

 اآلخر. مع التسامح على بالتربية نهام يتعلق ما واستخالص

 السابقة: الدراسات

 المرحلااة طااالب لاادى التسااامح قيمااة لتنميااة مقتاارح تصااور إيجاااد واسااتهدفت (7) (2116الاادهمش) دراسااة .1

 بضارورة الدراسة وأوصت المسحي، الوصفي المنهج واستخدمت السعودية، العربية المملكة في الثانوية

 صحابته. مع وتسامحه لينه في وسلم عليه هللا صلى المصطفى منهج وتضمينها المناهج تطوير

 وهاو المشارقة، اإلساالميّة الحضاارة مظااهر أحاد إباراز إلاى البحاث هاذا سعى ،(8) (2116) زكي دراسة .2

 أن إثبات الدراسة نتائج من وكان هـ(،384)ت الصابي" إسحاق "أبي حياة في يتجلى كما الديني التسامح

 علااى مطمئنااا آمنااا عااا  ديانتااه، فااي المتشاادد الصااابي وأن اإلسااالمية، الحضااارة عنااوان الااديني التسااامح

 وشعره الصابي إسحاق أبي أدب في اإلسالميّة الحضارة أثر وبيان اإلسالمية، الحضارة كنف في عقيدته

ُ  َصالىى محماد الكريم الرسول محاسن وذكر اإلسالمية، العقيدة مسائل في يخوض كان أنه حتى ونثره،  هللاى

  مسلما . القارئ ليظنه حتى ،َوَسلىمَ  َعلَْيه  

 واقعهاا حياث مان التساامح قيم تنمية في التربية دور على الوقوف إلى هدفت (9) (2114) الغامدي دراسة .3

 الخياااار هاااي التساااامح علاااى التربياااة أن وأظهااارت الوثاااائقي، الوصااافي المااانهج واساااتخدمت والماااأمول،

 الاارؤى وتقباال المتبااادل االحتاارام منظااور ماان باااآلخرين إلنسااانا عالقااة صااياغة إلعااادة االسااتراتيجي

  المختلفة. والمعتقدات واألفكار

 فاي المختلفاة بعناصارها طيباة جامعاة إساهام مادى علاى التعرف إلى هدفت (10) (2111السحيمي) دراسة .4

 حي.المسا الوصافي المانهج الباحاث واساتخدم نظارهم. وجهاة مان الطلباة لادى الفكاري التساامح قايم تنمية

 مان أقال بدرجاة الطلباة لادى الفكري التسامح قيم تنمية في طيبة جامعة إدارة إسهام أن الدراسة وأظهرت

 واألنشاطة التادريس، هيئاة وأعضااء المقررات، محتوى من كل إسهام جاء بينما (،46.8بنسبة) المتوسط

 متوسطة. بدرجة الطالبية

 خطة البحث: سار البحث وفق المخطط التالي:

 إلطار العام للبحث وشمل ما يلي:أوالً ا

 مقدمة البحث. .1

                                                 

 البحيي  جمليي  السييع  ي ، الع ب يي  اململكيي  يف الث ن ييي  امل حليي  طييالب ليييى التسيي    ق ميي  لتنم يي   قييرت  تصيي    الييي   ا . عبييي بيي  حممييي بيي  خ لييي ((7
 .422 – 453 ص صم، 7105، (02) العي  (4) اجمللي  ص  الرتب  ، يف العلمي

 العلمييي امليير   يف  قي يي  حبث يي  و قيي  جيي ً،أمن ذ هييي(432) الصيي ي إسييح   أبيي  األ ييي -اإلسييال    احلضيي  ة يف الييييين "التسيي     زكييي اليييي  عييال  (8) 
  م.7105، وآ اهب  الع ب   اللغ  قس  اآل اب، كل   التقن  ، الطف ل  ج  ع  ن س ن، 72- 75 والثق ف ت"، احلض  ات الث ين"ح ا  اليو 

  صيي ، الرتب ي ، يف العلمييي البحي  جمليي  وامليم  ل، ل اقييعا السيع  ي  الع ب ي  اململكيي  يف التسي    قيي   تنم ي  يف الرتب يي   و   الغ  ييي أمحييي صي ح  ي م (9) 
  .437 – 474 ص صم، 7103، (03) العي  (3) اجمللي

 قسيي   نشيي  ة، يلييري   جسييتري  سيي ل  أمن ذجيي ً. ط بيي  ج  عيي  واملييم  ل ال اقييع الفكيي ي  التسيي    قيي   وتنم يي  اجل  عيي   السييح مي  يي زو  بيي  عيي    (10) 
  .م7100، املن  ة امليين  ط ب ،   ع ج الرتب  ، كل   الرتب  ، أص ل
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 مشكلة البحث. .2

 أسئلة البحث. .3

 أهداف البحث. .4

 أهمية الدراسة. .5

 منهج البحث. .6

 الدراسات السابقة. .7

 ثانياً: المباحث والمطالب:

 فلسفة التسامح مع اآلخر في اإلسالم، وتكون من خمسة مطالب هي:  األول:المبحث 

 في اللغة واالصطالح.المطلب األول: مفهوم التسامح  .1

 المطلب الثاني: أبعاد التسامح. .2

 المطلب الثالث: التسامح في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. .3

 المطلب الرابع: أهداف التسامح وخصائصه في اإلسالم. .4

 المطلب الخامس: أسس وركائز التسامح في اإلسالم. .5

 وتكون من أربعة مطالب هي:المبحث الثاني عن: تقبل اآلخر وصوره في اإلسالم، 

 المطلب األول: مفهوم تقبل اآلخر. .1

 المطلب الثاني: التعايش مع اآلخر. .2

 المطلب الثالث: التصّور القرآني ألدب التعامل مع اآلخرين. .3

 المطلب الرابع: التسامح مع غير المسلمين. .4

 مطالب هي: دور بعض المؤسسات في التربية على التسامح، وتكون من أربعةالمبحث الثالث: 

 المطلب األول: دور األسرة في تحقق التربية على التسامح. .1

 المطلب الثاني: دور المؤسسة التعليمية في تحقق التربية على التسامح. .2

 المطلب الثالث: دور المسجد في تحقق التربية على التسامح. .3

 دور اإلعالم في تحقق التربية على التسامح. المطلب الرابع: .4

 عن: تطبيقات التربية على التسامح مع اآلخر، وتكون من ثالثة مطالب هي:المبحث الرابع 

 المطلب األول: حرية العقيدة. .1

 المطلب الثاني: االعتراف باآلخر واحترامه. .2

 المطلب الثالث: نشر ثقافة الحوار الصحيح بين المسلمين وغير المسلمين. .3

 مقترحات البحث. نتائج البحث، توصيات البحث، ثالثاً: خاتمة البحث وشملت:
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 والمطالب المباحث

 اإلسالم في اآلخر مع التسامح فلسفة األول: المبحث

 واالصطالح اللغة في التسامح مف وم األول: المطلب

 اللغة: في التسامح مف وم أوالً:

 في ويأتي والسهولة اللين بمعنى: "سمح"، مادة أو جذر إلى يعود العربية اللغة في التسامح أصل

 أصل والحاء والميم السين سمح: كلمة جاءت فارس البن اللغة مقاييس معجم وفي (،11) للتسامح مرادف لغةال

  (.12) وسهولة سالسة على يدل

 والتسميح والمسامحة والسماحة السماح على لتدل "سمح" كلمة جاءت حيث الصحاح مختار وفي

 صار باب من وَسُمَح، أعطاه، أي: له ح"و"َسمَ  وسخاء. بكرم وأعطى جاد إذا و"أسمح" الجود. وتعني:

ماَح ونسوة َسْمحة وامرأة فُقَهاء بوزن ُسمَحاء وقوم َسْمحا . س 
 (13.)  

 وَسامَح" و"أَسَمحَ  مترادفين، بوصفهما والتساهل التسامح إلى العرب لسان في منظور ابن يشير كما

 العرب: وتقول شدة، وال ضيق فيها ليس التي أي: السمحة، الحنيفية قولهم وفي المطلوب. على وافقني أي:

  (.14) واالنقياد المتابعة على لتدل انقادت إذا نفسه" "أسَمَحت ويقال: متسعا ، أي: لََمْسَمحا ، فيه فإن بالحق عليك

 وساهلة: تساهلوا، وتسامحوا: كالمسامحة، المساهلة المحيط، القاموس في أبادي الفيروز ويقول

  (.15) ضيق فيها ما تيال الملة والسمحة: ياسرة،

 عن بعيدا والسعة، واالنقياد واللين والموافقة والسهولة والكرم الجود معاني، يحمل التسامح فلفظ

 بها يراد وإنما و"تَقَاتَل"، تََراَسل" في" كما جانبان فيها ليس "تسامح" لفظ في التفاعل وصفة والشدة، الضيق

  (.16) الفعل في المبالغة

 االصطالح: في تسامحال مف وم ثانياً:

 .(17) مختلفة ثقافية خلفيات من أفراد واحترام قبول نهأ على التسامح يعرف

 الفردية أم كانت الجماعية الممارسات إلى لإلشارة تستخدم دارجة "كلمة بأنه: أيضا   يعرف كما

 .(18) المرء اعليه يوافق ال قد مخالفة بطريقة يتصرف أو يعتقد، من كل مالحقة أو التطرف، بنبذ تقتضي

 
                                                 

  .332ص م،7113 اليول  ، الش و   كتب   ص   ،3ط ال س ط، املعج   الع ب   اللغ  جممع (11) 
  .99 ص ،7طم، 0929 الث ل ، اجمللي اجلب ،  ا  بريوت  اللغ ،  ق ي    عج   احلس  أب  ف  س اب  (12) 
 .407ص م،0924 ال س ل .  ا  الك يت  الصحح  ، خمت    يال از  الق    عبي ب  بك  أي ب  حممي (13) 
  .7122 صم، 0920 املع   ،  ا  الق ه ة  الث ل ، اجمللي الع ب، لس ن   نظ   اب  الفض  أب  علي  ك م حممي (14) 
  .722 صم، 0922 للكت ب، الع    املص ي  اهل ئ   ص   احمل ط، الق   س  أب  ي الفريوز يعق ب ب  حممي (15) 
  .775 صم، 0923للت زيع، الت نس   الش ك  ت ن   اإلسالم، يف االجتم عي النظ م أص ل  ع ش   اب  ط ه  حممي (16) 

 (17(Janmaat ، j ، & mons,n ، (2011). Promoting ethic tolerance and patriotism: the role of 
education system characteristics. Comparative education review ، 55(1)  20 - 35.  

 يليري   جسيتري  سي ل  إلث ائهي ،  قيرت  وتصي   التسي    لق مي  الث ن يي  للم حلي  اإلسيال    الرتب ي  كتي  حمتي ى تضم   يى  الس قلي ص ح حممي (18) 
  .05صم، 7107 يلزة، األزه ، ج  ع  الرتب  ، كل    نش  ة،
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 التسامح أبعاد الثاني: المطلب

 :اآلتية الجوانب في التسامح أبعاد تتحدد أن يمكن

 ديانة كل حرية بمعنى المختلفة، األديان بين التعايش على الديني التسامح مفهوم يقتصر ال :الديني التسامح -1

 تقبل إلى ذلك يتعدى وإنما األخرى، الديانة ضد التعصب عن والتخلي بها، الخاصة الدينية الشعائر بممارسة

 أنها على األديان موالي تأكيد من الرغم وعلى أيضا، الواحدة الديانة فهم في االجتهاد في واالختالف المغايرة

 والسلم باألمن وتوصي واإلحسان، والرحمة والبر للتآخي وتدعو والصالح، والحق بالخير تأمر جميعا

 المذهب ضد أو األخرى، الديانة ضد تحرض األديان تلك داخل أصواتا   أن إال والحوار، والتعايش والسالم

  (.19) المختلف تفكير في بعيدا الذهاب أو الواحدة، الديانة داخل المغاير

 ألفكاره والترويج العمل في وبحقه أكثرية، أو أقلية كان سواء باآلخر، االعتراف يعني السياسي: التسامح -2

 التنوع من واسعة مساحة تقبل السياسية الثقافة كانت فكلما ضده. يمارس وضغط قمع أي عن بعيدا   السياسية

 التفكير وطرق السلوك أنماط في والتعدد التنوع توافر ألن وذلك التسامح، نحو الميل ازداد كلما السياسي،

 فاعلية أكثر بأنه الفرد إحساس ازداد وكلما والتسامح، الحرية زيادة إلى يؤدي وبالتالي ثراء   أكثر العالم يجعل

 والتي السياسية المشاركة من المزيد إلى تؤدي السياسية الفاعلية هذه ألن للتسامح، أميل اتجاهاته كانت سياسيا

  (.20) التسامح تعزيز في بدورها تسهم

 التنوع هذا وأن طبيعته، كانت أيا المجتمع في وتعددا   تنوعا   هناك أن التسامح يفترض :االجتماعي التسامح -3

 ذلك ويكون تحبه، ال شيء وتقبل تحمل يعني فالتسامح مختلفة؛ وممارسات وأفكار آراء صورة في ترجمته تتم

  (.21) اآلخرين مع أفضل بطريقة واالنسجام والتعايش، التقدم أجل من غالبا  

 المط رة النبوية والسنة الكريم القرآن في التسامح الثالث: المطلب

 طياتها في تحمل التي المعاني من العديد ورد ولكن الكريم القرآن في باالسم التسامح لفظ يرد لم

 وكظم الحلم الحسنة، والموعظة بالحكمة الدعوة الناس، بين المعامالت في السماحة نحو: السماحة معاني

 يلي: فيما ذلك ويتضح والصفح العفو الصدر، وسعة الغيظ

 يقول الناس: بين المعامالت في السماحة : "  قُوا َخْياٌر َرةٌ إ لَٰى َمْيَساَرٍة   َوأَْن تََصادى َوإ ْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَظ 

 وثبات الرجال أُعسار ماا فمتاى المعسار، بإنظاار  هللا أمار فقاد (،281 آية: ")البقرةلَُكْمۖ  إ ْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

 تاوفير علياه كاان يسااره ظهار فاإذا يسااره، يظهار أن إلاى بماله مطالبته إلى المال لرب سبيل فال إعساره

 تُخلَف، الحقوق أن وعلم المال، رب إلى الحق

                                                 

 
(19) Bland, H; Melton, B; Welle, P. & Bigham, L. (2012). Stress tolerance: New challenges for 
millennial college students. College Student Journal, 46 (3), 362-375.  
 

  .م7104، فلسطني ا ،  ام للتس   ، الع ب   الع ب  "الشبك  املي س   املن هج يف التس    "ق    اإلنس ن حق   لي اس ت ا   ام   كز (20) 
   جسيتري،  سي ل  الييي "، صيال  ج  عي  طلبي  لييى الثق يف الذك   ملست ي ت وفق ً  االجتم عي التس    يف  ق  ن  "  اس   ع يي حممي. ج س  (21) 

   م.7101، اآل اب كل   املستنص ي ، ج  ع 
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 المعسار علاى فالصابر ، (22)ابتيااع أو قارض مثال ياده فاي حصال مال عن عوضا   اإلنسان لزم حق وكل 

 التصادق كاان ديناه آداء يساتطع لام فاإذا علياه، بالصبر الحنيف الدين ألمر امتثاال   لدينه، وفاء   يجد ال الذي

 فاي التساامح علاى يادل وهاذا .(23)عنه وتضعوه بالكلية للمدين المال رأس تتركوا أن أي:  : يقول عليه

 المجتمع. أفراد بين االجتماعية الروابط وتقوية النفس، في طيب أثر له يكون حيث الناس بين المعامالت

 يقول الحسنة: والموعظة بالحكمة الدعوة : " ْْلهُْم اد ۖ  َوَجااد  ظَة  اْلَحَسانَة  ْكَمة  َواْلَمْوع  ُع إ لَٰى َسب يل  َربَِّك ب اْلح 

ينَ   فااه (،125 آياة: )النحال "ب الىت ي ه َي أَْحَسُن   إ نى َربىَك هَُو أَْعلَُم ب َمْن َضلى َعاْن َساب يل ه  ۖ َوهُاَو أَْعلَاُم ب اْلُمْهتَاد 

 نبيااه يخاطااب  - هللا إلااى بالاادعوة  - أسااس ماان وهمااا الحساانة، والموعظااة الكلمااة طريااق عاان 

 .المسلم به يتحلى أن يجب الذي التسامح

  يقاول الصدر: وسعة الغيظ وكظم الحلم : "   اَن هللاى  ل ْناَت لَهُاْمۖ  َولَاْو ُكْناَت فَظّ اا َغل ايظَ اْلقَْلاب فَب َماا َرْحَماٍة م 

ْن َحْول َكۖ  فَاْعُف َعنْ  وا م  َ اَلْنفَضُّ اْل َعلَاى هللاى    إ نى هللاى هُْم َواْستَْغف ْر لَهُْم َوَشااو ْرهُْم ف اي اأْلَْمار  ۖ فَاإ َذا َعَزْماَت فَتََوكى

ل ينَ  بُّ اْلُمتََوكِّ  وألصاحابك لاك هللا برحماة أي اآلياة: هاذه تفساير فاي جااء وقاد (،151 آية: عمران )آل "يُح 

 فااجتمعوا خلقاك، لهام وحسانت علايهم، وترفقات جناحاك، لهام وخفضات جانباك لهم ألنت أن عليك هللا منى 

 لصااحبه ماا ماع فياه وترغبهم هللا دين إلى الناس تجذب الحسنة فاألخالق أمرك، وامتثلوا وأحبوك، عليك

 ماان لصاااحبها مااا مااع إليااه وتبغضااهم الاادين، عاان الناااس تنفاار الساايئة واألخااالق واألجاار، الثااواب ماان

 .(24)العقاب

  هللا وليق والصفح: العفو    نبيه مخاطبا : "  َماَوات  َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما إ الى ب ااْلَحقِّ   َوإ نى َوَما َخلَْقنَا السى

ياالَ  ااْفَح اْلَجم  اااَعةَ آَلت يَااةٌ ۖ فَاْصاافَح  الصى  إساااءة قاباال باال فيااه، أذيااة ال الااذي الصاافح أي: (85 آيااة: ")الحجرالسى

 القارآن وياذكر ،(25)والثاواب األجار جزيال رباه مان المتساامح ليناال ران،باالغف وذنباه باإلحسان، المسيء

ُخاذ  اْلَعْفاَو َوْأُماْر ب ااْلُعْرف  " : قولاه فاي أركاناه مان وركان التساامح أسااس هاو الاذي أيضاا   العفو الكريم

ل ينَ   .(26)(111 آية: عرافاأل) "َوأَْعر ْض َعن  اْلَجاه 

 اإلسالمي التأصيل على تدل والتي التسامح صور من ديدالع على المطهرة النبوية السنة وتشتمل

 فيما وذلك  النبي سماحة فيها تجلت التي المواقف من بعضا   عرض ويمكن اإلسالم، بها أمر كقيمة للتسامح

 يلي:

 النبي سماحة على تدل مواقف تحوي التي األحاديث تعددت والشراء: البيع في السماحة المعامالت في 

  البيوع، وخاصة عموما  

                                                 

 .725صي م،7117  ي،الع الرتاث إح     ا  ، بريوت ،7 اجمللي الثعليب"، تفسري" والب  ن الكشف  الثعليب حممي ب  أمحي ((22
 .440 صي م،0923 الكت ، ع مل بريوت، ،0اجمللي العظ  ، الق آن تفسري  كثري ب ا عم  ب  إمس ع   الفيا  أب  ((23
 .033صي م7113 الصف ،  كتب  الق ه ة، املن ن، كالم تفسري يف ال مح  الك م ت سري  السعيي ن ص  ب  ال مح  عبي ((24
 .343صي س بق،ال  جعامل ((25
  نشي  ة، يليري   جسيتري  سي ل  هشي م، البي  ( النب يي  السيرية ) كتي ب خيالل    للتس    الرتب ي  الت ج ه ت احل ز ي  س عي ب  ج ب  بنت  ن ل ((26

 .25صي ، م7101 هي، 0347 الق ى أم ج  ع  مبك ، اإل ا ي  والعل م اآل اب كل  
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 الشاراء، سامح البيع، سمح يحب هللا إن " قال: النبي أن -عنه هللا رضي– هريرة أبو رواه ما ذلك ومن

 وقاضاايا ، وبائعااا ، مشااتريا ، سااهال   كااان رجااال   الجنااة هللا أدخاال " : قولااه وكااذلك ،(27)القضاااء" ساامح

 األخاالق محاسان اساتعمالو المعاملاة، وحسان المساامحة علاى حاض الحاديثين هذين ففي ،(28)ومقتضيا "

 فياه ماا علاى إال أمتاه يحاض ال  ألناه البركاة؛ لوجاود سابب فاذلك البياع فاي المشاحة وترك ومكارمها،

 .(29)والغفااران بالرحمااة  دعائااه ماان فيتضااح اآلخاارة، فااي التسااامح فضاال وأمااا ودينااا ، دنيااا   لهاام النفااع

 العالقاة يقادم حياث االجتماعياة، لاإلدارة أداة ماوإن فحسب، إسالميا   مبدأ   أو اجتماعية، قيمة ليس فالتسامح

 المحباة بمشااعر اإلحسااس دون الاربح علاى التكالاب مان المسالم لانفس تهاذيبا   الساوق، قيم على اإلنسانية

 .(30) واإلخاء

 النبااي سااماحة تتجلااىاآلخاارين:  أخطاااء عاان التجاااوز فااي السااماحة والمساايء المخطاا  مااع تعاملااه فااي 

 كماا تردناي أن أترياد فتقاول: لعلك...لعلاك، لهاا: قال حيث الغامدية مع حدث كما واللين، بالرفق والمذنب

 طفلهاا، وفطمات وضاعت بعادما الحاد عليهاا فأقاام الزناا، مان لحبلاى إني وهللا هللا؟ رسول يا ماعزا   رددت

 .(31)لوسعتهم" المدينة أهل من سبعين بين وزعت لو توبة تابت :"لقد  النبي قال وعندها

  الرسول معاملة في للينوا الرفق  النباي ساماحة تتجلى  عليهم: هللا رضوان ألصحابه  معاملتاه فاي 

 النبي مع األعرابي قصة في البخاري أورده ما ذلك: في يُذكر ومما الحسنة، القدوة فهو الكرام، ألصحابه

، النباي ماع أمشاي كنات قاال:" – عناه هللا رضاي – مالك بن أنس فعن ، غلايظ ينجرانا بارد وعلياه 

 حاشاية باه أثارت قاد  النباي عاتق صفحة إلى نظرت حتى شديدة، جبذة فجبذه أعرابي فأدركه الحاشية،

 ،(32)بعطااء" له أمر ثم فضحك إليه فالتفت عندك، الذي هللا مال من لي ُمر قال: ثم جبذته، شدة من الرداء

   حلمه قوة على داللة وفيه

 باه وليتاأس اإلساالم، لادخول تألفاه يرياد مان جفااء عان والتجااوز والماال، الانفس فاي األذى على صبره وشدة

 .(33) أحسن هي بالتي والدفع واإلغضاء، الصفح من الجميل خلقه في بعده من المسلمون

 خدم "أنه – -مالك بن أنس عن ورد فقد واألجراء، الخدم مع أيضا    سماحته وتظهر

 كذا؟ تركت لم تركه: لشيء وال وكذا؟ كذا عملت لم قط: عمله لشيء له يقل فلم سنوات عشر الرسول

 خادما ، وال امرأة، ال قط شيئا    بيده ضرب ما  أنه صحيحه في مسلم عند ورد ما وكذلك ،(34)"

                                                 

 م،0991 العلم  ، الكت   ا  بريوت، ،7ج عط ، الق    عبي  صطفى حتق ق الصح حني، على املستي ك  الن س ب  ي احل ك  ا  عبي ب  (حممي(27
 .53صي

 .237  .ت، الفك ،  ا  بريوت، ،7ج الب قي، عبي فرا  حممي حتق ق   ج ، اب  سن   القزويين ا  عبي أب  يزيي ب  حممي ((28
 .029صي  .ت، الع ي، الرتاث إح     ا  بريوت، ،00ج خ  ي،الب صح   ش   الق  ي عمية  الع ين أمحي ب  حمم   اليي  بي  ((29
 .05صي م،7113 السع  ي ، ال ي ض، ،070 العي  املع ف ، جمل  االجتم ع  ، لإل ا ة أ اة ب صفه التس     عزت   ؤو  هب  ((30

 .0443 صي  .ت، الرتاث، إح     ا  بريوت، الب قي، عبي فرا  حممي حتق ق  سل ، صح    الن س ب  ي احلج ج ب   سل  (31)
 .0032صيهي، 0312 ،4ج ،كثري اب   ا  بريوت  البغ ،  ي  حتق ق ،4ط ،7ج املختص ، الصح   اجل  ع  البخ  ي إمس ع   ب  حممي (32)
 .030صي ،77ج س بق،   جع  الع ين أمحي ب  حمم   اليي   بي (33) 
 .091صي م،0923 ال س ل ، رسس   بريوت ،4ج الش   ني،  سني  الطرباين أمحي ب  نسل م  (34) 
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 مخافة –  – أصحابه لموعظة المناسب الوقت يتخير  النبي كان وقد ، (35)هللا سبيل في يجاهد أن إال 

 عن ال بنشاط عنه ليأخذوا وتفهيمهم؛ تعليمهم إلى التوصل وحسن ،بأصحابه  النبي "رفق وفيه المشقة،

 (.36)وملل" ضجر

 

 اإلسالم في وخصائصه التسامح أهداف الرابع: المطلب

 التسامح: أهداف أوالً:

 قال كما وزمانهم. وأحوالهم الناس بتغير يتغير وال يتعدد ال ومطلق، ثابت وأنه الحق وحدانية األول: الهدف

ين   ب اْلهَُدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الىذ ي وَ هُ  تعالى:﴿ َرهُ  اْلَحقِّ  َود  ين   َعلَى ل يُْظه   (.33التوبة:اْلُمْشر ُكوَن﴾) َكر هَ  َولَوْ  ُكلِّه   الدِّ

 غموض، وال التباس وال وحيرة، شك فيه ليس اليقين، والعلم المستبين، والنور المبين، بالحق جاء فاإلسالم

 وهذه المبين الحق على أنه من شك أدنى يخالجه ال دينه من واثق فهو اآلخر عم يتسامح حينما فالمسلم

 لديه الحق بل نسبة. فهي البشر بين مشتركة الحقيقة أن أو الحقيقة نصف لديه بأن يقول تجده فال عقيدته،

ُ  َصلىى نبيه وسنة ربه كتاب مصدره ومطلق واحد  عنده التلقي مصدر يكن لم من بخالف وهذا َوَسلىَم. َعلَْيه   هللاى

ُ  َصلىى نبيه وسنة هللا كتاب  عدم بسبب وهذا يشك حتى يؤمن ال إنه بل شاك، متذبذب فتجده َوَسلىَم. َعلَْيه   هللاى

 عند عنها يبحث فهو يتلقاها، أين ومن بالحقيقة معرفته لعدم وجد اآلخر عند فالتسامح معتقده. وصحة إيمانه

 ذلك من هدفه إنما المخالف ذلك يدعو حينما فهو الحقيقة، بتلك لمعرفته فتسامحه المسلم بخالف غيره،

  الحقيقة. تلك إلى به الوصول

 منفرين نبعث ولم مبشرين بعثنا فلقد بالحسنى والمعاملة الطيبة بالكلمة ودعوته المخالف كسب الثاني: الهدف

كْ  َربِّكَ  َسب يل   إ لَى اْدعُ  تعالى:﴿ قوله من انطالقا ظَة   َمة  ب اْلح  ْلهُمْ  اْلَحَسنَة   َواْلَمْوع   هُوَ  َربىكَ  إ نى  أَْحَسنُ  ه يَ  ب الىت ي َوَجاد 

يَن﴾) أَْعلَمُ  َوهُوَ  َسب يل ه   َعنْ  َضلى  ب َمنْ  أَْعلَمُ   بسالم مسلمة بيئة في يعيش حينما فالمخالف (.125النحل:ب اْلُمْهتَد 

 التعايش، روح يسودها تهديد وال تخويف بال هدوء بكل نتكو له ودعوتهم معه، المسلمين تعامل حسن ويرى

  تقدير. أقل على الدين هذا محاسن لمعرفة يتشوق المخالف ذلك من تجعل

 والنصرانية، اليهودية خاصة المسلمة، غير األخرى األمم إلى فالناظر األمة، هذه وسطية الثالث: الهدف

 لغرض تسامحوا إن فتسامحهم مصلحتهم، من ينطلق ضيق نطاق في إال لآلخر، قبولهم وعدم تعصبهم يرى

 قوله من انطالقا قيامها منذ والعدل التسامح على قامت األمة هذه بينما ذلك، على شاهد والتاريخ دنيوي

ة   َجَعْلنَاُكمْ  :﴿ َوَكَذل كَ تعالى ُسولُ  َويَُكونَ  النىاس   َعلَى ُشهََداءَ  ل تَُكونُوا َوَسط ا أُمى ا﴾) َعلَْيُكمْ  الرى  (.143البقرة:َشه يد 

 الذي األعمى للتعصب وحال نتيجة إال فيها التسامح يعرف لم والتي سبقتها التي األمم بين وسط األمة فهذه

 في يخالفها من بينها يعيش أن تقبل ال فهي تسامح اسمه بشيء تعترف ال اآلن إلى التي تلك بين أو عاشته.

  ودينها. معتقدها

                                                 

 .0203صي ،  جع س بق  سل ، صح    الن س ب  ي احلج ج ب    سل (35) 
 .747صي م،0925 للرتاث، ال ي ن  ا  الق ه ة، ،00ج البخ  ي، صح   ش   الب  ي فت   العسقالين حج  ب  علي ب  يأمح (36) 
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 الكتب وأنزل الرسل أرسل تعالى، فاه هللا، دين وإبالغ الحجة وإقامة الحوار، روح إحياء الرابع: الهدف

  الناس. على الحجة تقام حتى

 يَا :﴿ قُلْ تعالى قال ،المتبادل واالحترام الثقة إرساء خالل من السماوية األديان بين التعايش الخامس: الهدف

َ  إ الى  نَْعبُدَ  أاَلى  َوبَْينَُكمْ  بَْينَنَا َواءٍ سَ  َكل َمةٍ  إ لَى تََعالَْوا اْلك تَاب   أَْهلَ  ذَ  َواَل  َشْيئ ا ب ه   نُْشر كَ  َواَل  هللاى ا بَْعُضنَا يَتىخ   أَْربَاب ا بَْعض 

نْ    (.64 عمران: آل)﴾ُمْسل ُمون  ب أَنىا اْشهَُدوا فَقُولُوا تََولىْوا فَإ نْ  هللاى   ُدون   م 

 التسامح خصائص ثانياً:

 يلي: فيما السمات هذه تتضح اإلسالم، في التسامح بقيمة الخاصة السمات عضب توجد

 فالفرد الوجداني، الجانب في وتأثيرها العقلية العمليات بين وثيقة فالعالقة ووجدانية، عقلية عملية 

 لةفعا عقلية عمليات من للفرد يتاح أن يمكن ما هو للتسامح الحقيقي المدخل أن يدرك أن ينبغي المتسامح

   .(37) للحياة ومسار تفكير كأسلوب به واالقتناع التسامح معني فهم على تساعد

 والسالم، ،والديمقراطية اإلنسان، حقوق أهمها: فرعية صفات داخله في يتضمن حيث مركبة، صفة 

 مع للتسامح مستعدا   أو متسامحا   الفرد يكون فلكي التسامح، صفة إلى للدخول المفتاح هي اإلنسان فحقوق

 والمساواة العدالة فكرة تتضمن الديمقراطية أن كما وواجباته، لحقوقه مدركا   يكون وأن بد ال اآلخرين

 اآلخرين ومع نفسه مع بالسالم الفرد فإحساس السالم أما اآلخر، والرأي الرأي واحترام الرأي وحرية

(38). 

 فالتسامح اإلسالم، في والسياسية ،والدينية والفلسفية، األخالقية، المبادئ من مجموعة بين ليجمع اتسع 

 ومبدأ اإلنسانية، التعايش تجارب صقلته فلسفي ومبدأ للتعصب، كنقيض إال فهمه يمكن ال إذ أخالقي مبدأ

 شرطا   ويُعد واالختالف، بالحجة يقبل سياسي ومبدأ واإلخاء، المحبة مفهوم عن بعيدا   فهمه يمكن ال ديني

 إطار في والواجبات الحقوق وتحديد التمييز لعدم شرع حقوقي ومبدأ ة،حقيقي ديمقراطية لممارسة أساسيا  

 يتقبل مجتمع في العيش هو متسامح مجتمع في العيش فإن ثم ومن للتسامح، آخر بُعدا   تُمثل التي المواطنة

 .(39)والعنصرية التعصب ويرفض واالختالف والتعدد االحترام ويقر النقدي والفكر اآلخر الرأي

 حرية أن اعتبار على الفكري االختالف حرية في اآلخر بحق يقر فالتسامح التعصب، فهومم عن يختلف 

 ألحد، ضرر عليها يترتب ال أنه طالما بها المساس يجوز ال والتي البشرية، الحرية موطن صميم الفكر

 بد ال بهصوا بلغ مهما الرأي أن بوصف اآلراء ومناقشة الحوار بقيمة ذاته الوقت في يقر موقف أنه كما

 .(40) التنوع أشكال إنكار مع االختالف فينفي التعصب أما المناقشة، تمحصه أن

                                                 

 ال طن ي  اللجني  ال  ن سيك ، املنتسيب ، امليا س خالل    التس    تعل   ح ل ال طن   يوةالن التس   ، فك ة  ع  يف املعل   و  حممي، حس  ف  ع  )37(
  .3صي م،0993    س، 72-73    الفرتة يف الق ه ة، والثق ف ، والعل م للرتب  

 اجلييي  عي املكتيي  اإلسييكني ي ، لع ب يي ،ا الرتب يي   سييتقب  جمليي  للجم ييع، التعليي   ملييير  ات حتل ل يي  "  اسيي  التعليي   ع مليي  اليييي   مجيي ل ي سييف جنيي ى )38(
  .33-33صي صي ،7110 ،74العي  الس بع، اجمللي احليي ،

   .43صي م،7114 بريوت، الث ل ، العي  األول، اجمللي التس   ، جمل  و ف ه م  ، ت  خي    ق  ب ت التس    حمس   مس   )39(
  .74صي م،7119 االجتم ع  ، العل م سلسل  للكت ب، الع    املص ي  اهل ئ   ه ة،الق تك  ل  "،  ؤي  "حن  التعص  أسب ب يف اجلزا   ه ين )40(
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  (41) :أهمها من أخرى وسمات خصائص سبق لما يضاف

 فكالهما، السالم يكمله أن بد ال وإنما والشعوب األفراد بين العالقات في المنشود وحده التسامح ليس .1

 المجتمعات كل إليها تسعى وغاية نبيل إنساني هدف السالم إن ،اآلخر مضمون يكمل والسالم، التسامح

  واألمان. للرخاء والساعية للسالم المحبة

 أن أيضا البد بل فحسب المجتمع أفراد أعضاء بين فيما تتوافر أن بد ال قيمة أو فضيلة التسامح ليس .2

  الدولة. لدى تتوافر

 قبل من والتحمل المعاناة من قدر على ينطوي فالتسامح الالمباالة، مفهوم عن التسامح مفهوم يختلف .3

  أعباء. أي عليها يترتب ال التي الالمباالة عكس على عنه، يختلف من تجاه الشخص

  أيضا. االحترام عن التعبير ينبغي بل األخر مع التعامل عند التسامح عن التعبير يكفي ال .4

  طبيعته. كانت أيا المجتمع في تعددا أو تنوعا هناك أن التسامح يفترض .5

 ذات مختلفة جماعات توجد عندما ضروري فهو نفسه، الوقت في ومستحيال ضروريا يبدو التسامح .6

 ألن وذلك معا ، العيش سوى أمامهم بديل ال وأنه متناقضة أو متعارضة دينية أو سياسية أو خلفية معتقدات

  األهلية. الحرب أو المسلح الصراع هو األخر البديل

 السياسية والجماعة والمواطنة والخصوصية، التنوع مفهوم :مثل أخرى مفاهيم مع التسامح مفهوم يتشابك .7

  طبيعته. كانت أيا المجتمع في تعددا أو تنوعا هناك أن التسامح يفترض الواحدة،

   اإلسالم في التسامح وركائز أسس الخامس: المطلب

 واجب بين مبينا   تفّصيال وفّصل متينة، مواثيق له وعقد راسخة، أسسا   للتسامح اإلسالم أسس لقد

 حسن وبين اإلسالمية، الجماعة مع يجمعهم ما جهة من وتوادهم تضامنهم في بعض مع بعضهم المسلمين

 عناصر عدة في تتمثل األسس وهذه األخرى؛ الملل أهل من مخالطتهم األحوال تقتضي من مع معاملتهم

 التالي: النحو على أساسية

 تعالى:﴿ قال كما ،الحق الدين هو وحده السالم، عليهم األنبياء جميع به أتى الذي اإلسالم أن األول: ألساسا

ينَ  إ نى  ْندَ  الدِّ ْساَلمُ  هللاى   ع  ينَ  اْختَلَفَ  َوَما اإْل  نْ  إ الى  اْلك تَابَ  أُوتُوا الىذ  ْلمُ  َجاَءهُمُ  َما بَْعد   م   ب آَيَات   يَْكفُرْ  َوَمنْ  بَْينَهُمْ  بَْغي ا اْلع 

َ  فَإ نى  هللاى   َساب ﴾ َسر يعُ  هللاى  اإلسالم يقف وباطلة، حق على ليست الديانات سائر أن فمع (،11عمران: )آل اْلح 

 بصحة إقرارا   هذا من يعني ال المعتقد في له المخالف مع ويتعايش يتعامل حين فالمسلم التسامح؛ موقف منها

  (.42) اإلسالم دين هو غيره هللا يقبل ال الذي الحق فالدين حق على وأنه المخالف معتقد

ين   ف ي إ ْكَراهَ  :﴿ اَل تعالى قال كما ،اإلسالم العتناق المسلمين غير إكراه عدم الثاني: األساس ْشدُ  تَبَيىنَ  قَدْ  الدِّ  الرُّ

نَ  ... م    (.256البقرة:﴾) اْلَغيِّ

                                                 

 كل يي  القيي ى، أم ج  عيي    جسييتري، النبه ن ي "، مبح فظيي  العيي م التعليي    علمييي لييي احل يي ة عيي  وال ضيي  "التسيي     احلي ي حجيي ج  صيين ت بيي  فهيي (41)
  .73 ص م، 7105 النف ، عل  قس  الرتب  ،

  .53 ص م،7110 والنش ، للطب ع  السالم  ا  الق ه ة  واحية،  ول   اخ  ويلريه  املسلمني بني السلمي التع ي   هياي ت   مح س   (42) 
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 شنآن يحمله أن يجوز وال جميعا ، الناس مع يعدل أن ربه من مأمور فالمسلم واإلحسان العدل الثالث: األساس

ينَ  أَيُّهَا ا:﴿ يَ تعالى لقوله مصداقا   وذلك ،العدل منهج عن يحيد أن – لهم بغضه شدة أي – قوم  ُكونُوا آََمنُوا الىذ 

ينَ  ام  ى   قَوى َمنىُكمْ  َواَل  ب اْلق ْسط   ُشهََداءَ  ه  لُوا أاَلى  َعلَى قَْومٍ  َشنَآَنُ  يَْجر  لُوا تَْعد  َ  َواتىقُوا ل لتىْقَوى أَْقَربُ  هُوَ  اْعد  َ  إ نى  هللاى  هللاى

  .(8المائدة:تَْعَملُوَن﴾) ب َما َخب يرٌ 

 بما االستهزاء أو معتقداتهم سب عنه المنهي فمن فعل، أو بقول المسلمين غير أذية عدم الرابع: األساس

 النظام مراعاة مع ذلك في الكاملة الحرية وإعطائهم دينهم ممارسة من وتمكينهم للمفسدة، درء به يدينون

 علنا   ذلك يكون ال ولكن عليهم، تضييق بال عليه هم ما على تركهم اإلسالم سماحة من فإن العام. والشعور

  سلطانه. تحت فهم باإلسالم تحكم بالد في يكونون ألنهم العامة األماكن وفي المأل، أمام

 يظهروا أن يجب اإلسالم وأهل عليه، يعال وال يعلو فاإلسالم بالظهور، للباطل السماح عدم الخامس: األساس

 ،واالستعالء بالظهور للباطل يسمحوا وأال غالبا ، عزيزا ويجعلونه بالدهم، في الحق

 لحق،ا تمكين إلى يؤدي بالظهور للباطل السماح عدم وإن للدين. وخذالنا   للحق، وتوهينا   له إعالء ذلك ألن

 قال الباطل ظهر غاب وإذا الباطل، زهق حضر إذا الحق فإن تعالى، هللا سنة وهذه له، دعوة أعظم وذلك

لُ  َوَزهَقَ  اْلَحقُّ  َجاءَ  :﴿ َوقُلْ تعالى لَ  إ نى  اْلبَاط   رضيى  مسعود بن هللا عبد وعن (.81اإلسراء:َزهُوق ا﴾) َكانَ  اْلبَاط 

ُ  َصلىى النبي دخل قال: َعْنهَ  هللاُ   بعود يطعنها فجعل ،نصب وثالثمائة ستون البيت وحول مكة َوَسلىمَ  َعلَْيه   هللاى

لُ  َوَزهَقَ  اْلَحقُّ  َجاءَ  :﴿ َوقُلْ ويقول يده في لَ  إ نى  اْلبَاط   يعيد" وما الباطل يبدئ وما الحق جاء ،﴾َزهُوق ا  َكانَ  اْلبَاط 

(43.)  

 أهل قبل من كفر شعائر كانت سواء بالظهور، باطللل السماح عدم الثابتة اإلسالم أحكام من فكان

 (.44) ومنكرات معاصي أو اإلسالم، عن منحرفة مذاهب أو بدع، شعائر أو الذمة،

 اإلسالم في صورهو اآلخر تقبل الثاني: المبحث

  اآلخر تقبل مف وم األول: المطلب

 ،اآلخرين وآرائهم قداتمعت تقبل على الفرد قدرة اإلسالميـة: الشريعـة في اآلخر بتقبل ويقصد

 والفكر الدين أمـور في حتى بل اليومية، األمور مجال في فقط ليس لرأيـه، المخالفـة باآلراء الضيق وعدم

 قال ،(45) إليه واإلحسان الغير عن والعفو والصفح التسـامح أيضا   به يقصد اآلخر تقبل أن كما والسياسـة،

ينَ  "قُل تعالى ينَ  وايَْغف رُ  آَمنُوا لِّلىذ  بُوَن" َكانُوا ب ما قَْوما   ل يَْجز يَ  هللاى   أَيىامَ  يَْرُجون ال ل لىذ     .(14 )الجاثيـة: يَْكس 

 التوافق من معقولة بدرجـة البقاء على الفرد قدرة بأنه: " اآلخر تقبل " مفهوم البعض وعرف

 التعامل من يتمكن بحيث للمسيء، انواإلحسـ والعفو، الغيظ، كظم خالل من االنتقاميـة الردود من والخلـو

 المسيء، من االنتقـام عن بإرادته فيمتنع بحكمـة، إليه الموجهـة اإلسـاءة مع

                                                 

  .72،  .ت، السلف   املكتب  طبع  الث   ، اجمللي البخ  ي. صح   ش   الب  ي فت   العسقالين حج  اب  أمحي ب  (علي43) 
  .799 صم، 7101 التي  ي ،  ا   نه ، اإلسالم و  قف العق ئيي  التعي ي   القحط ين حممي ي سف (44) 
  .053 – 057 ص ص ،7114 ال ش  ،  ا  الق هي ة، اإلسال ي، التص   يف والق   اإلنسي ن زقزو   محيي حمم  (45) 
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 منه بدرت لمن باإلحسـان ويبادر بل لإلسـاءة، أثرا   داخله في يبقي أن دون خاطر طيب عن عنه ويعفـو 

  .(46) له العون كتقديم المتعددة، اإلحسـان بطرق اإلساءة

 اآلخر مع التعايش الثاني: طلبالم

 "للحياة أعلى مثل " لتكوين الالتينيـة أمريكا في عليه( االتفاق تم )أو " التعايش " مفهـوم ظهر

 معا   و"العيش للنماء، قابلة مشتركة حياة سياسيا ، أو اجتماعيا   أو ثقافيا   شديدا   تنوعا   متنـوعة جماعات تتقاسمـه

 ويستخدم فحسب، آلثاره نتيجـة وليس ذاته، حد في مرغوب دائم نحو لىع وربما بل مستقر نحو على "

 جنبا   يعيشـون أناس لوصف – اإلنجليزية باللغـة الناطق العالـم في Co-existence " التعايش " مصطلح

 على – للحرب كنقيض – ينطـوي أنه والواقع ومتعمد، مقصود الختيار كنتيجـة سيما وال سالم، في جنب إلى

 اآلخر، قبـول عند Resignation التكيف عن تعبر طفيفـة ـةدالل

 مع العنف، لمخاطر التعرض بدون معا   يعيشـوا أن مختلفون أناس يستطيع عندما اآلخر مع التعايش ويتحقق 

  .(47) مثمرا   استغالال   االختالف أوجـه استغالل توقع

 الاذي العاالم إلاى اإلسالمياـة النظاـرة لخال من فتظهر اآلخر مع التعايش إلى اإلسـالم نظـرة عن أما

 واالخاتالف، والتماايز التناوع هو والقاعدة األصـل أن ترى والفكريـة العقديـة اإلسـالميـة فالرؤيـة فيه، نعيش

 التكاويني القاناـون هو ذلك واالختالف، التعدد على يقوم ذلك وماعدا اإللهيـة، للذات فقط واألحديـة فالواحديـة

 والفلساـفات، األفكـار وفي والجمـاد، والنبـات والحيـوان اإلنسـان في المخلوقات عوالم كل يحكمو يسـود الذي

 لياتم وقبائال شاعوبا   صاارت ثام واحادة – جماعاـة – أماة اإلنساانية بادأت ولقاد والديانات، والملل الشرائع وفي

ة   النىاسُ  "َكانَ  تعالى قال والتعارف، والتدافع التسابق بينها َدة  وَ  أُمى ر ينَ  النىب يِّينَ  هللّاُ  فَبََعثَ  اح  ر ينَ  ُمبَشِّ  َوأَناَزلَ  َوُمناذ 

 فااي التعدديااـة وقااانون سنااـة ومااع (،213 )البقاارة: "..ف يااه   اْختَلَفُااواْ  ف يَمااا النىاااس   بَااْينَ  ل اايَْحُكمَ  ب اااْلَحقِّ  اْلك تَااابَ  َمَعهُاامُ 

 ثام ومان واللغاـات، األلسناـة فاي اإلنسانية تنوع هو صلاأل أن للعالم: اإلسالميـة النظرة ترى واألمم الشعـوب

انْ  " تعاالى قاال واأللاـوان، األجنااس فاي وكاذلك القومياـات، فاي اَماَوات   َخْلاقُ  آيَات اه   َوم   َواْخات اَلفُ  َواأْلَْرض   السى

نَت ُكمْ  يَن" آَليَااتٍ  َذل اكَ  ف اي إ نى  َوأَْلَوان ُكمْ  أَْلس   وفاي واألمام الشعاـوب فاي والتناـوع التعادد وماع (،22)الاروم: لِّْلَعاال م 

 الدينياـة والملال الشارائع فاي والتماايز التناوع وقاانون سنة هناك واأللـوان، األجنـاس وفي والقوميـات اللغـات

نُكمْ  َجَعْلنَا ل ُكل   " والحضارات والثقافات المناهج وفي ْرَعة   م  ْنهَاجا   ش  اة  أُ  لََجَعلَُكامْ  هللّاُ  َشاء َولَوْ  َوم  اَدة   مى  َولَاـك ن َواح 

ُعُكمْ  هللا إ لَى الَخْيَرات   فَاْستَب قُوا آتَاُكم َما ف ي لِّيَْبلَُوُكمْ  يعا   َمْرج   " (،48 )المائادة: " تَْختَل فُاونَ  ف يه   ُكنتُمْ  ب َما فَيُنَبِّئُُكم َجم 

ة   النىاسَ  لََجَعلَ  َربُّكَ  َشاء َولَوْ  َدة   أُمى  .(118 )هـود: " ُمْختَل ف ينَ  يََزالُونَ  َوالَ  َواح 

 للشخصيااـة تربيـااـة والتعاادد التنااـوع علااى القائمااـة المختلفااة بعـوالمااـه للوجااود اإلسالميااـة النظااـرة هااذه وفااي 

  .(48)واالضطرابات بالصراعات يموج الذي العصر ذلك في اآلخر مع التعايش على المسـلمة

                                                 

  اجلنسني،    واحلض  ل يفب  وال اشيي  امل اهقني    ع ن ت ليى واالنتق م للتس    النم ئي االجت ه الس ي  بس  ين بس  ين(46) 
  .052 ص ،7117 (،007) العي  األزهي ، ج  عي  الرتب  ، كل   جمل         

   كت  ج ن ف، ،070 عي   ستقبل  ت، جملي  والثق في ، واألخال  الق ني ن بني كت افق التع ي    ك  س  أنت ن س (47) 
  .41 ،79 ص ص ،7117 البهنسي حممي ت مجي  اليو ، الرتب ييي         
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 حضاارة فأي الحضارات، بين الثقافي التفاعل ضرورة اآلخر مع التعايش متطلب لنجاح ينبغي لذلك

 ثقافاـة علاى أبناءهاا ترباي التاي هاي فالحضـارة غيرها، مع تعايشت إذا إال تقدمها مواصلـة يمكنـها ال إنسانيـة

 ورفااض للاارأي التعصااب مااع حضااارة فااال اإلقناااع، ووسااائل بالحساانى والمجادلااـة اآلخاار، وقبااـول التماسااـك

  .(49) اآلخر مع التعايش

 تقاوم أن يجب التي العالقـة بشأن اإلسالميـة الجامعات رابطـة بها قامت التي الدراسـات وضحـتوأ

 ماع والتعامال والتعااون لاه الكامال الفهام علاى تقاوم ساوية عالقاـة إقامـة ضرورة عن والغرب، المسلميـن بين

 لديهم، لما العميق والفهم القدرة منطلق من اآلخرين

 أهمياـة علاى الدراساـات هاذه اتفقات كماا الاذات، علاى االنغاالق وعادم المجاالت لفمخت في والعطـاء واألخذ 

 المرتبطاـة المساـائل فاي التفاريط وعادم اإلسالمياـة، الاذات مراعـاة مع العالـم شعـوب بين والتعايش التواصل

  (.50) شريعتـه أو اإلسـالم بعقيدة

 المسلمين: غير مع التسامح :الثالث المطلب

يَن هَاُدوا َوالنىَصاَرٰى } تعالى: قوله في للتسامح مثل أعظم سلمينللم هللا ضرب يَن آَمنُوا َوالىذ  إ نى الىذ 

نَد َربِّه ْم َواَل َخْوٌف  ا فَلَهُْم أَْجُرهُْم ع  َل َصال ح  ر  َوَعم  اب ئ يَن َمْن آَمَن ب اهى  َواْليَْوم  اآْلخ  لَْيه ْم َواَل هُْم عَ َوالصى

 ..السماوية. الكتب أهل من والنصارى واليهود المؤمنين بين اآلية في يسوي وهللا (.62 البقرة:}(يَْحَزنُون

 أجرهم لهم هؤالء فكل ولغيره، لنفسه صالحا وعمل وبالبعث بوحدانيته جميعا منهم آمن من إن قائال:

 التسامح هذا من أعظم محتسا فأي حزن! أي يلحقهم وال ،فيها عليهم خوف وال القيامة، يوم هللا عند وثوابهم

 للديانات، التعصب يلغي بذلك وهللا !ولمجتمعهم لهم صالحا عمال وعملوا وبالبعث بربهم آمنوا إذا هؤالء مع

 بالحياة يبلغ تسامح وهو المشركين، من كان لو حتى الدين في يخالفهم من مع التسامح المسلمين من ويريد

 سمو.ال من لها هللا يريده ما أقصى اإلنسانية

 عم يتسامحوا أن المسلمين من يطلب الكريم القرآن من مختلفة آيات في وتعالى سبحانه وهللا

 على يتصدقون كما المشركين فقراء على يتصدقوا أن عن المسلمين نهى قد  الرسول وكان المشركين،

لَْيَس  {البقرة: سورة رسوله على هللا فأنزل ،اإلسالم اعتناق إلى ذلك يضطرهم أن في أمال المسلمين، فقراء

ُكْم   َوَما تُْنف قُونَ  َْنفُس  ْن َخْيٍر فأَل  َ يَْهد ي َمْن يََشاُء   َوَما تُْنف قُوا م  ك نى هللاى
 إ الى اْبت َغاَء َوْجه  هللاى    َوَما تُْنف قُوا َعلَْيَك هَُداهُْم َولَٰ

ْن َخْيٍر يَُوفى إ لَْيُكْم َوأَْنتُْم اَل تُْظلَُمو  وما الناس ودع واإلرشاد، التبليغ عليك إنما أي: (272)البقرة: }نَ م 

 فلنفسه، اهتدى فمن الدين، من ألنفسهم رونايخت

                                                                                                                                            

 اإلسيييالم ويييييييييي   ،09 – 02 ص ص ،7110 الشيي و ،  كتبييي  القيي ه ة، ؟،  يي  ينكييي  و يي  ؟ مبيي  يعييرت   يي  واآلخيي ، اإلسيييالم عمييي  ة  حممييي (48) 
  . 093 – 090 ص ص ،0992 ،0302 ال شي  ،  ا  الق هي ة، ال حيية، إطي   يف والتني ع االختال  والتعي ييي ،

 للمجلي  عشي  ال ابيع العي م املير    تغري، ع مل يف اإلسيالم حق قي  " املع ص ة، واحلض  ة اإلسال  ي  احلضي  ة بني العالقي   ستقب  مل   اخل أمحي (49) 
    ،اإلسيييال للشئييي ن األعلييى اجملليي  الق هييي ة،  ،7117   يييي  74– 71 هييي،0374 األول  ب ييع 00 – 2  يي  الفتييي ة يف اإلسال  ييي ، للشيييئ ن األعلييى

  .934 ص ،7117
  ،7جي " احلض  ات وح ا  اإلسيالم " واآلخ ، اإلسيالم بني للعالقي   ع صي ة بل  ة حني  السيالم  عبي جعفي  )50(

 . 37 ،30 ص ص م،7117 اإلسيال  ي  اجل  عي ت  ابطي  الق هي ة، امل اجهي ، فكي  سلسيل         
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َ يَْهد ي َمْن يََشاُء    } :عليها هضاللف ضل ومن  ك نى هللاى
 هللا إلى مفوض هداهم أن :أي ،{لَْيَس َعلَْيَك هَُداهُْم َولَٰ

ْن َخْيٍر يَُوفى إ لَْيُكمْ  تُْنف قُوا َوَما} والمشركين المسلمين فقراء على ،هللاى { اْبت َغاَء َوْجه  تُْنف قُوَن إ الى  َوَما} وحده.  ،{م 

 هللا وجه ابتغاء وإنما والرياء، والشهرة للسمعة ال ،هللاى {تُْنف قُوَن إ الى اْبت َغاَء َوْجه   َوَما} إليكم، يعود ثوابه أي:

 فقراء مع المسلمين لتسامح عظيم مظهر وهو يصيبكم. ظلم دون :أي { ْنتُْم اَل تُْظلَُمونَ َوأَ  { ،لرضاه اطلبو

 التسامح على المسلمين حمل وهللا المسلمين. يؤذون العتاة مكة كفار من كثيرون همءورا كان إذ الكفار، مكة

 كان من مع يتسامحوا أن نالمسلمي من يطلب  هللا أن ذلك من وأكثر عليهم، وإشفاقا بهم رحمة فقرائهم مع

يَن اَل يَْرُجوَن أَيىاَم هللاى   { الجاثية: سورة في قائال العتاة الجبابرة مكة كفار من يؤذيهم يَن آَمنُوا يَْغف ُروا ل لىذ  قُْل ل لىذ 

بُوَن  ا ب َما َكانُوا يَْكس   أصابهم  رسولال أصحاب من نفر في نزلت اآلية وهذه (،14 الجاثية:}(ل يَْجز َي قَْوم 

 يتجاوزوا أن هللا فأمرهم ، هللا رسول إلى ذلك فشكوا هللا، جزاء يرجون ال الذين مكة كفار من شديد أذى

 والنصارى اليهود من :أي عمران: آل سورة في هللا قال كما بالصبر، معتصمين ،أذاهم لهم ويغفروا ذلك عن

يبُوا ل ي َوْليُْؤم   } اع  إ َذا َدَعان  ۖ فَْليَْستَج  يُب َدْعَوةَ الدى بَاد ي َعنِّي فَإ نِّي قَر يٌب ۖ أُج   نُوا ب ي لََعلىهُْم يَْرُشُدونَ َوإ َذا َسأَلََك ع 

 االنتقام تحاولوا ال السالفة: ثيةالجا آية في للمؤمنين هللا ويقول الفرج، مفتاح حقا الصبر إذ (،186 البقرة:) {

 ويمتدح القيامة، يوم يستحقونه الذي الجزاء لكم بأذاهم سيجزيهم سبحانه هللا فإن المشركين، من نكمويؤذ ممن

 اإلنسان سورة في لألسارى وأيضا ىواليتام المساكين إلى - ه حبهم مع - الطعام يقدمون ممن المؤمنين هللا

ا} قائال ير  ا َوأَس  ين ا َويَت يم  ْسك  ُموَن الطىَعاَم َعلَٰى ُحبِّه  م   المشركين، من حينئذ أسراهم وكان (،8 )اإلنسان:{َويُْطع 

 سبعون، وأسر سبعون صناديدها من قتل وأنه ،ساحقة هزيمة بدر معركة في هزمت قريشا أن ومعروف

 ،يكرموهم أن المسلمين  الرسول أمر ذلك ومع المدينة، إلى هجرتهم قبل المسلمين يؤذي ممنه كثير وكان

 وقوعهما، وندر نظيرهما قل كريمة ومعاملة عظيم تسامح وهو ،الطعام عند أنفسهم على يقدمونهم فكانوا

يَن لَْم يُقَات لُوُكمْ } للمسلمين: سبحانه ويقول ُ َعن  الىذ  وهُْم  اَل يَْنهَاُكُم هللاى يَار ُكْم أَْن تَبَرُّ ْن د  ين  َولَْم يُْخر ُجوُكْم م  ف ي الدِّ

ينَ  ط  بُّ اْلُمْقس  َ يُح  ْم   إ نى هللاى طُوا إ لَْيه   وحسن والعدل اليسر عن ينهى ال إنه يقول وهللا (،8 الممتحنة:){َوتُْقس 

 هذا صار وقد مكة، من الخروج إلى اضطروهم وال المسلمين قتال في يشتركوا لم الذين للمشركين المعاملة

 مع تعاملهم في للمسلمين عاما قانونا - اليوم إلى الزمن مر على - وبعده الفتوح عصر في المسلمين لغير البر

 المجوس من كانوا أم الكتاب أهل من أكانوا سواء - كريما تعامال لهم المسالمين األخرى الملل أصحاب

 ومع الديانات، كل مع تسامحهم في مثلى قواعد للمسلمين وضع قد بذلك  وهللا وأفريقيا، آسيا في وأمثالهم

 واأللوان. واألعراق األجناس كل ومع األقوام كل

 التسامح على التربية في المؤسسات بعض دور الثالث: المبحث

 التسامح على التربية تحقق في األسرة دور األول: المطلب

 على قامت التي االجتماعية التنشئة عملية وسائط أهم أحد مجتمعلل األولى الخلية بوصفها األسرة تمثل

 فااي األهميااة بااالغ باادور – التنشاائة لعمليااة الخارجيااة المااؤثرات رغاام – تقااوم ومازالاات الطوياال تاريخهااا ماادار
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 الاارفض ماان بكثياار الساالبية الساالوكيات تواجااه أنهااا عاان فضااال   أبنائهااا، لاادى القاايم منظومااة وبناااء تأساايس

 والمعارضة.

 والتماساك، الوئاام، مان جاو يساودها أسارة الساوية االجتماعياة التنشائة أساليب تنتهج التي األسرة وتعد

 فاي بااالختالف والقباول المقادرة، عناد والعفاو اآلخار، ماع التساامح أسالوب أبنائهاا لادى ينماي بشكل والتفاهم،

 األبنااء ينشاأ حتاى الصغير على يرالكب يعطف وأن الكبير، الصغير يحترم وأن الجميع، بين والمساواة الرأي،

 والتعصب. والعنف النفسية االضطرابات عن بعيدة اإلسالمية بالقيم متمسكة صالحة أسرة في

 الحارسااان فهمااا األبااوين؛ علااى واجااب أماار باااآلخر إحساسااهم وتنميااة الاانشء فااي التسااامح وتربيااة

 اآلخار وماع أنفساهم ماع التساامح – صاغرال مناذ – أبنائهاا األسارة عاودت وكلماا الملكات، هذه على الطبيعيان

 أو عبثااا   األفااراد لاادى تااتم ال التسااامح قيمااة فتنميااة عليااه، وحريصااين بقيمااه ومتحلااين للتسااامح محبااين نشاائوا

 االجتماعياة التنشئة في مهما   دورا   األسرة تؤدي حيث والتوجيه، باالقتداء األحيان أغلب في تتم إنما بالصدفة،

 واضاحة األفعاال الفارد فيجاد المختلفاة، النماو مراحال فاي دائماا   األبنااء سالوك وجهونوي يعدلون فهم لألفراد؛

 المدرسة، مجتمع إلى يخرج ثم بها، فيقتدي أمامه

 للتوعية األسرة بدأته ما تكمل بذلك وهي اجتماعيا ، وتوعيته وتنشئته الفرد تربية في الثاني الدور تؤدي حيث 

 ثقافااة قاايم تنميااة وفااي ساالوكه فااي فتااؤثر مباشاارة، غياار أو مباشاارة ورةبصاا وموجهااة واألخالقيااة، االجتماعيااة

 .(51) التسامح

 األم، أو األب هاي علياا سالطة مان تصادر توجيهاات وليس وممارسة، سلوك األسرة في التسامح ويعد

 هامو المجتماع إلاى أبنائاه  يخارج أن يتوقاع أال يجاب وأبنااءه زوجتاه مع السليم التسامح آليات يفقد الذي فاألب

 الاارأي وتقبال والمناقشااة، الحاوار علاى األبناااء تعوياد قضاية وإن اآلخاار، فهام أو التساامح علااى قادرة يمتلكاون

 والتعلايم، التنشائة عملياة فاي العصرية الحياة ضرورات من ضرورة أضحت إنما ترفيهية قضية تعد لم اآلخر

 ومان مهاده، فاي يقتال  ساوف المجتماع فاي التساامح فاإن منها، المأمول الدور بهذا القيام األسرة تستطع لم وما

 .(52)التسامح قيمة تنمية نحو األسرة مسئولية أهمية تظهر هنا

 ومان معهاا، التعامال فاي والمروناة لمعالجتها وتوجيههم األبناء ألخطاء اآلباء تقبل في التسامح ويتمثل

 .(53) محياته في التسامح قيمة تجسيد على ويساعدهم األبناء في السلوك هذا يؤثر ثم

 :(54) يلي ما التسامح قيمة الطفل لتعليم الوالدين واجبات من أن الدراسات إحدى وذكرت

 التسامح. الطفل تعليم في الزاوية حجر هي الحوار لغة أن اعتبار على الحوار؛ بلغة االهتمام -1

                                                 

 .42-45 صي صي س بق،   جع حممي، س ي حممي (51(
 ج  عيي  الرتب يي ، كل يي  جمليي   قرتحيي "، ت ب ييي  " ؤييي  التسيي    ثق فيي  قيي   تنم يي  حنيي  واملي سيي  األسيي ة  سييرول   وعييزة أمحييي صيي     حممييي، سيي ي حممييي (52(

 .42صي م، 7100 ،الق ه ة ،035 العي  األول، اجلز  األزه ،
 عمي ن، ،( اخل صي  االحت  جي ت وذوي ال اليي   ل  اخل ص  ) االحت  ج ت وذوي الع  يني األبن   وطم   األس ي  التنشئ  على  حممي الن ي حممي (53(

 .32صي م،7101 والت زيع، للنش  صف    ا 
 .012صي ،م7100 ،32 العي  عش ، الث ين اجمللي الع ب  ، الطف ل  جمل  التس   ، وتنم   األطف ل حس ن   حممي أ  )54(
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 جاوا ياوفر فإناه وموضاوعيا شاريفا التناافس كاان فاإذا الكاذبة، والمعايرة البغيض التنافس الطفل تجنيب  -2

 وتهنئاة اآلخارين بقادرات االعتاراف إلاى يدفع الموضوعي التنافس فإن وكذلك الخبرة، وتبادل األلفة من

 المتميزين.

 مان وتشاجيع بمسااعدة بالخطاأ واإلقارار المختلفاة، المواقاف فاي وأدائاه نفساه تقاويم علاى الطفل تدريب  -3

 االعتذار نحو األولى الخطوة هو به االعتراف ألن ينكره؛ وال بالخطأ االعتراف على يعتاد حتى الكبار،

 منهم. وقبوله لآلخرين،

 تساامحا التساامح هاذا يكاون حتاى ذلاك، علاى وتشاجيعه اآلخارين، مان االعتاذار تقبل نحو الطفل توجيه  -4

 والضعف. التنازل من خاليا

 فااي اءسااو والتسااامح، والصااداقة التعاااطف مفاااهيم اكتساااب علااى المبكاارة األعمااار فااي الطفاال تاادريب  -5

 له. المقدمة التربوية األلعاب في أو حوله بمن الواقعية عالقاته

 التسامح على التربية تحقق في التعليمية المؤسسة دور الثاني: المطلب

 الجيدة العالقة بواسطة القيم هذه غرس ويتم المدرسة خالل من القيم من كثير غرس باإلمكان

 الملقاة واألمانة المسؤولية عظم واستشعاره أوال ، لمهنته المعلم قديرفت والطالب المعلم بين المتبادل واالحترام

 الطالب بين جيدة عالقة تنشأ عندئذ التعليم قبل أوال   تأتي التربية وأن األنبياء مهنة يمارس وأنه عاتقة على

 وأهمها ومنها تعددةم بأدوار يقوم أن المعلم على يسهل مما بينهما واالحترام المتبادل الثقة على قائمة والمعلم

 .التسامح قيمة غرس

 والثقافي االجتماعي التكوين على العمل هي المدرسة أسوار داخل المربون بها يقوم التي فالمهمة

والتسامح  الخلق من عالية درجة ويكون على به المحيط المجتمع في بأدواره القيام من يتمكن بحيث للطالب

 والمسجد، ،كاألسرة األخرى التربوية المنظومات من مساندة إلى اجيحت الدور هذا اآلخرين مع والمسامحة

 )الحطاب، ذكره ما ذلك ويؤيد القيمة هذه لتعزيز عديدة برامج إلى تحتاج التسامح فقيمة اإلعالم، ووسائل

  متكامل" تربوي مشروع إطار في إال التسامح قيم عن الحديث يستقيم ال " (55) (1181

 اإلنسان حقوق تهم وقضايا مبادئ بمثابة تكون أساسية منطلقات وضع من السياق هذا في بد وال

 (:56) المنطلقات هذه بين ومن الدراسية، والمناهج المقررات من مجموعة ضمن وتدخل األساسية، وحرياته

  اآلخر. رأي واحترام الرأي، إبداء حرية -

  الحروب. ونبذ العالمي، السالم إلى الدعوة -

  وتعاونها. تقاربها إلى والدعوة الشعوب، تبثقافا التعريف -

  الموضوعي. النقد طريق عن المنمط غير الحر التفكير مبادئ ترسيخ -

                                                 

، 43 العييي  اإلقل مييي، ال  ن سييك  ،  كتيي والعشيي ي  ال احييي القيي ن ملتطلبيي ت لالسييتج ب  الرتب يي  هبيي  تتسيي  أن جييي  الييي الصييف ت  احلطيي ب يمحيي (55)
 .74، ص0929

 ،32عييي  اجلييييية، الرتب يي  جمليي  البحيي ي "،  وليي  يف الثيي ن ي التعليي    نيي هج يف األس سيي   وح ي تييه اإلنسيي ن "حقيي    اللط ييف عبييي علييي حسيي  (56) 
  .92صم، 0993
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 اإلنسان حقوق تعزيز في التدريس وطرق المناهج أهمية إلى اإلشارة تجدر السياق هذا وفي

 تزييف طريق عن وذلك صب،والتع القهر واقع ترسيخ إلى تؤدي ما غالبا السائدة التعليم فطرق والتسامح،

 المقدمة والتعليمية التربوية المناهج خالل من وذلك خاصة، بصفة والسياسي عامة، بصفة الثقافي الوعي

 المدرسة تستطيع التي الخبرات مجموعة المنهج بأن وسلمنا للمنهج التقليدي المفهوم جاوزنا وإذا للتالميذ.

 متكامال نموا تنمو بحيث المواطن، شخصية في بها والتأثير عليها واإلشراف وتوجيهها وتنظيمها توفيرها

 بهذا فالمنهج خارجها، أم المدرسة داخل في الخبرات هذه أكانت سواء المعاصر، المجتمع في الحياة تكامل

 حيث المستبدة، األنظمة إيديولوجية لتحقيق وسيلة أو الحر، اإلنسان لبناء أداة إما المدرسة يجعل المعنى

  (.57) والسياسي االجتماعي الوعي تزييف في المناهج به تسهم أن يمكن الذي الدور عديدة راساتد أوضحت

 ومراحلهم مستوياتهم، اختالف على للطالب التعليم منهج يتضمن أن الضروري من كان وإذا 

 بداداالست مظاهر على والتعرف القهر، بطبيعة الوعي من الطالب تمكن عريضة، معرفية قاعدة التعليمية

 خاص دراسي منهج نتيجة إال يكون، ال هذا كل والمجتمع، الفرد على والمدمرة السلبية وآثاره السياسي،

 التالميذ مشاركة مجاالت من فيها وما المدرسة، في اليومية الحياة حتى بحذافيرها التعليمية العملية يتناول

 في واالنقياد تعال، غير في والقيادة تأدب، يف والحوار سماحة، في والعطاء األخذ عادات فيهم تبني مشاركة

 سعي غير من الفكر وحرية والمراجعة، التصحيح حرية عن التنازل دون األغلبية رأي واحترام غفلة، غير

 تواضع وال هذا، في علو غير من الغير ونقد النفس، ونقد والزيف، بالخداع ولو للرأي، القضية كسب وراء

  (.58) ترخص غير في بالواجبات والقيام طمع، غير من بالحقوق وتمسك ذلك، في

 معا العمل التربوية السياسة وصناع المربين على يتوجب التسامح، مبدأ على التعايش هذا أجل ومن

 حيث واالختالف، بالتنوع يفيض عالم في والسالم التسامح دعائم لترسيخ متقدمة؛ استراتيجيات بناء على

 والمحبة والسالم األمن على تقوم التي والديمقراطية، اإلنسانية للحياة ضامنال المبدأ بوصفه التسامح يبرز

 التسامحية المعارف بث على تركز أن التربية على يتوجب المدار هذا وفي االختالف. مبدأ على والقبول

 على ماتهامقو وتأصيل االجتماعية الحياة بناء أجل من وذلك الغاية؛ لهذه الضرورية التربوية المهارات وبناء

  (.59) المشتركة اإلنسانية الحقوق مبدأ على اآلخر وقبول التسامح، مبدأ

 على تساعد التي بالمهارات والتعريف المعلومات، بث حدود عند تقف ال التسامح على التربيةو

 الخبرات وهذه المعلومات هذه ترجمة أجل ومن - بل التسامح، ممارسة مجال في العملية المعرفة اكتساب

 يتطلب كما بمعانيه، وتشبعا   بالتسامح كبيرا إحساسا   تبني أن التربية على يتوجب -والممارسة الفعل مجال لىإ

 تقدير من المعني الفرد يمكن المتماسكة بالهوية الشعور هذا امتالك ألن بالهوية؛ أصيال   إحساسا   ذلك

 ال فمن اإلنساني. التسامح مداخل من أساسيا   ومدخال الذات، لتقدير ضرورة يشكل التقدير وهذا اآلخرين.

 واحترامهم. اآلخرين تقدير بالضرورة يستطيع ال نفسه يحترم وال ذاته يقدر

                                                 

  .33صم، 0924 القل ،  ا  الك يت  االبتيائ  ، املي س   نهج   ض ان الفت   أب  (57) 
 . 33 ص الس بق، امل جع (58) 
  .52م، 0992، الك يت والعل م، والثق ف  للرتب   الع ب   املنظم   و "،  نظ      اإلنس ن حق   "تعل    وآخ ون  ويلالس  ي (59) 
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 إلى والنظر ذاته، واالختالف التنوع لتقدير جديدا منطلقا يشكل الواحد اآلن في واآلخر للذات التقدير وهذا 

 التهديد مظاهر من مظهرا وليس اإلنساني والثراء الغنى صور من صورة أنه على والثقافي اإلنساني التباين

 بالنفس بالثقة اإلحساس لبناء المناسب المنهج امتالك التسامح فن يقتضي التتابع هذا وفي والقلق. والتخويف

 ضرورة تقتضيها التي والحاجات واألفكار اآلراء وعن الذاتية االنطباعات عن التعبير على والقدرة والذات،

  (.60) اةوالحي الوجود

 المربين فإن فعالة، بطريقة التسامح لتعليم ضرورية استراتيجيات بناء األمر حقيقة في أردنا وإذا

 لهذه يمكن حيث التسامح، فضيلة لترسيخ ومتخصصة؛ متطورة تعليمية مناهج بناء إلى بالضرورة يحتاجون

 يمكن وحيث تربويا، للتطبيق وقابال راوميسو سهال أمرا التسامح تعليم مهمة من تجعل أن التعليمية، المناهج

 فالتعليم للتسامح. التربوية واألهداف الغايات لتحقيق التربوي، عملهم مجال في ببساطة اعتمادها للمعلمين

 وهذا الطالب، عند التسامحية والقدرات المهارات بناء من تمكن عملية استراتيجية إلى بالضرورة يحتاج

 التسامح مجال في الممكنة التطبيقية للفعاليات العملية المعايير لمختلف تحديدا   يتضمن أن يجب المنهج

  (.61) واالستمرار الديمومة بطابع تتصف بصورة

 التسامح على التربية تحقق في المسجد دور الثالث: المطلب

 خاصاة بصفة التسامح وصفة عامة بصفة اإلسالمية بالقيم الوعي إكساب في مهما   دورا   المسجد يؤدي

 المجتمع، أفراد دىل

 بهالاة يحااط ألناه التربوياة الوساائط مان غياره عان المسجد يمتاز حيث األسرة، دور عن أهمية يقل ال ودوره 

 ساالوكا   جعلهااا علااى والعماال الجديااة ماان بشاايء فيااه اإلسااالمية والقاايم التعاااليم يتلقااى الفاارد تجعاال التقااديس ماان

 الحياة. في يمارس

 اإلخاااء روح فيااه وتبااث وسااالمه، أمنااه المجتمااع علااى تحفااظ لتاايا القاايم غاارس فااي المسااجد ويساااعد

 حث التي والعادلة الحكيمة والمواقف السامية، اإلسالمية القيم بإيضاح الداعية قيام خالل من وتبعده والتسامح

 التازام ضارورة علاى يادل المسالمين ماع متعايشاة عديادة وطوائاف لجماعاات اإلسالم واحتواء اإلسالم، عليها

 .(62) والتعصب االضطهاد الفرقة وتجنب التسامح، بقيمة الشباب، وخاصة عالمجتم

 تاؤدي التاي التساامح قيماة وخاصاة اإلساالمية القايم الشاباب ومانهم المجتمع أفراد بتعليم المسجد ويقوم

 ةإقام خالل من وذلك المنحرف، التفكير سلوك األفراد تخطي في بدوره يساهم قويما   سلوكا   األفراد سلوك إلى

 والمحاضرات. والخطب الدروس تعرض كما مختلفة، مناسبات في ودينية علمية ندوات

 وخاصاة اإلساالمية، باالقيم الاوعي وإكسابهم وتوجيههم المجتمع أفراد تعليم في رسالته المسجد ويؤدي

 اضارات،والمح العلمياة الحلقاات باين يتناوع والاذي جنباتاه، فاي المقاام العلماي النشااط خالل من التسامح قيمة

                                                 

  .م7107، املعل   ت   النب  شبك  على  ق ل "،التس    على الرتب   "ف   وطف  أسعي على (60) 
  الس بق امل جع (61) 

 األوىل" السين ي   و هتي  يف اجلم يع  سيئ ل   األ ي  لنييوة  قي ي  و قي  اجملتمع ي ، الشي ط   فهي م تمصي   يف املسيجي  و  ال  سيف  حمميي بي  ا  عبي(62)
 .09صي ،م0/7112/ 74-71    لفرتةا يف السع  ي  الع ب   اململك  اجملتمع  "، الش ط  تطب ق ت
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 علماااء فيهااا يُستضاااف أو وخطيبااه، المسااجد إمااام يلقيهااا التااي المرتجلااة والكلمااات والناادوات، الجمعااة وخطاب

 فيهااا يتناااول األساابوع ماادار علااى متعااددة لقاااءات فتاانظم واإلرشاااد، التعلاايم فااي مميااز أساالوب لهاام بااارزون

 مشاااكالتهم ومعالجااة النااااس والبااأح وثيقاااا   اتصاااال   يتصاال وماااا معرفتااه، إلاااى الحاجااة تماااس مااا المتحاادثون

 .(63)لها الناجع العالج وإيضاح االجتماعية،

 وإصاغاء كلماات، مان المساجد فاي يلقاى ماا إلاى اإلصاغاء علاى النفاوس إقباال خاالل مان ذلاك ويتحقق

 المسااجد وظااائف فتحقااق والفااالح، الهدايااة طريااق إلااى ترشااد توجيهااات ماان رحابااه فااي يلقااى مااا إلااى القلااوب

 المؤدياة المصاطنعة الفاوارق وإذاباة وتاآلفهم، سلوكهم وتقويم أفراده واستقامة اآلمن المجتمع بناء في التربوية

 أوساطه. في والشقاق النزاع وإيجاد الصدور، إيغار إلى

 الداعياة باين المباشار االتصاال فياه ياتم حياث التساامح، قيماة غارس فاي دوره ياؤدي المسجد يزال وال

 المااودة علااى تقااوم تلقائيااة، بصااورة معااه والتعاماال اآلخاار، ماان القتاارابا منهمااا لكاال يحقااق ممااا والمااواطنين،

 الحجااج وتقااديم والمناقشااة، الحااوار خااالل ماان االتصااال هااذا ويااتم والتسااامح، والمساااواة والتااراحم واإلخاااء

 فهاو المتساامح، المسالم لتكاوين العملاي بالسالوك العباادة تمتازج ثام ومان ذروته، اإلقناع يبلغ حتى والبراهين،

 ثام اإليماان، ظال فاي السالوك أناواع أرقاى فياه ويمارساون نموذجية حياة الناس فيه يعيش الذي المختبر ثابةبم

 والصادق والتكااتف التعااون قايم مان المسجد رسخه بما وعقولهم ونفوسهم أرواحهم تشبعت وقد منه يخرجون

  المعاشة. حياتهم في تجسيدها إلى فيسعون والتسامح، والمساواة الهدف ووحدة واأللفة

 والعطاااء الساامحة، الحساانة والقاادوة العميقااة، والثقافااة الواسااعة بالمعرفااة يتساام أن الداعيااة علااى ويجااب

 الصادقة، والمعاونة القوي، واألداء السخي،

 بمكانتاه الشاباب ومنهم المسجد رواد يشعر حتى المجتمع تواجه التي المشكالت حل في المخلصة والمشاركة 

 االساتجابة فتاؤتي باه، والتاأثر لاه واالساتجابة عنه األخذ يحسن ثم ومن به، وارتباطهم إليه واحتياجهم وأهميته

 تهادد التاي المخااطر درء في وتشارك المنحرف، السلوك وتقويم الضمير، وتربية التفكير، إصالح في ثمارها

 .(64) والتعصب كالعنف المجتمع

 أنفساهم يشاغلوا وأال النااس، أذى بسابب راهيةوالك الحقد أضغان من قلوبهم تطهير الدعاة على وينبغي

 فيقتادوا المخطا  ماع التساامح الداعياة فاي المدعوون يلمس أن أجل من كله هذا آذوهم، ممن والتشفي باالنتقام

  .(65) التسامح قيمة تجسيد في به

 أحساان إذا إال يتااأتى لاان المسااجد طريااق عاان التسااامح قيمااة وخاصااة اإلسااالمية القاايم الشااباب وإكساااب

 الفقهياة، والقضاايا الدينياة األمور تناقش حية وأصبحت موضوعاتها وتنوعت الجمعة، خطبة والخطباء األئمة

 الشباب، بهم يقتدي كقدوة وقادته اإلسالمي الفكر وأئمة والصحابة ، الكريم الرسول سيرة تتناول كما

                                                 

 .70صي الس بق، امل جع )63(
 نقيييي   ؤييي  )حنيي  احلييثيي  الرتب يي   ابطيي   يير    ق  نيي "، "  اسيي  الرتبيي ي اجمليي ل يف والكن سيي  املسييجي ألنشييط  نقيييي   ؤييي  علييى  السيي ي حممييي ف طميي  (64(

 .5صي م،0929 ي ل   5-3 الق ه ة، الع ي(، الرتب ي للفك 
 للمجلي  عشي  الس  س الع م املر   اإلسال   ، احلض  ة يف التس     ر   ضم  والتطب ق، النظ ي  بني اإلسال ي التس    احلس ين  ص ح ه  إب ا (65(

 .732صي م،0/3/7113 -72/3    الفرتة يف ب لق ه ة املنعقي اإلسال   ، للشرون األعلى
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 تااتم الواعيااة القاادوة طريااق عاانو فيهااا، الاادين ورأي بالاادين وعالقاتهااا العصاار وقضااايا مشااكالت تتناااول كمااا 

 .(66)المسجد في للشباب األخالقية التوعية

 الادنيا فاي حياتاه ويماس المجتماع يهام ماا كال يشامل بال العباادات جاناب علاى الداعية عمل يقتصر وال

ااا يضااع خاللااه ماان والااذي والمعااامالت، األخااالق جانااب ذلااك وماان واآلخاارة  أفااراد مااع المساالم لتعاماال منهج 

 والتعصااب العنااف نبااذ وإلااى بااالمجتمع، والنهااوض والتقااوى الباار علااى معهاام فيتعاااون فرقااة،ت دون المجتمااع

 وأشكالها. صورها بكافة والجرائم

 حساان إلااى المجتمااع أفااراد بتوجيااه قيامااه خااالل ماان التسااامح بقيمااة الااوعي تنميااة فااي الداعيااة ويسااهم

 الحياااة إليهااا تحتاااج التااي القاايم نماا وغيرهااا واإلحسااان والرحمااة الجااوار ورعايااة المعاملااة ولطااف المعاشاارة

  .(67) والسالم التسامح لنشر سبيال تعد والتي اليومية،

 األماان ومنااارة والتقااوى، النااور منبااع أنااه منهااا والتااي المسااجد ممياازات ماان يسااتفيد أن الداعيااة وعلااى

 الفرقاة ونباذ حادةالو وتعمياق االجتماعي األمن لتحقيق الكبرى والركيزة األولى الدعامة فهو والهدى، والسالم

 يكاون حتاى الساابقة المعااني بتلك وعي على يكون أن للداعية بد وال صوره، بكافة التسامح وتنمية والتعصب

 المجتمع. أفراد بين دعوته أثر فيرى برسالته مقتنعا  

 وتجساايد كتطبيااق تاريخيااة؛ نماااذج إيااراد خااالل ماان التسااامح قيمااة بااإبراز الداعيااة يهااتم أن وينبغااي

  التسامح، إلى تدعو التي النظرية لدينيةا للنصوص

 -عناه هللا رضاي -الجاراح بان عبيادة كاأبي ،(68) () هللا رساول سانة أم () هللا كتاب في جاء ما منها سواء

 وخارجهاا المادن داخال والكناائس الب يَاع مان معابادهم علاى اإلبقااء علاى صاالحهم فقاد الشاام ألهل ومصالحاته

   .(69)حياتهم... وحفظ دمائهم حقن على وصالحهم شيء، معالمها من يغير الو شيء، منها يهدم ال مصونة،

 بحياث شاامال   قوياا   عصاريا   إعادادا   إعاداده حسان مان فالباد التساامح قيمة تنمية في الداعية يسهم ولكي

 مساتنيرة واضاحة ورؤياة شاامل ووعاي عامة ثقافة من ومكانته عمله يتطلبه ما كل الدينية معرفته إلى يضيف

  .(70) العموم وجه على والحياتية واالجتماعية االقتصادية المجتمع قضايا في اصةوخ

 

 

                                                 

 كل   جمل  اجلييي، الع ملي النظ م  ال   ظ  يف الشب ب ليى األخالق   الق   وتمص   تنم   يف  الرتب ي ال س ئط بعض  و   ز   احلل   عبي حن ن (66(
 .047 صي ، م7117 ين ي  ،32العي  املنص  ة، ج  ع  الرتب  ،

 00  -2إلسيال   ، القي ه ة،املير   العي م السي  س عشي  للمجلي  األعليى للشيئ ن ا التس    اإلسال ي بني احلق ق  واالفيرتا ،  الق مسي حممي س مل )67(
 .747صي هي،0373  ب ع األولي،

 ب ييع  00 -2بيي  عبييي ا  يلييالم ا   التسيي    يف احلضيي  ة اإلسييال   ، امليير   العيي م السيي  س عشيي  للمجليي  األعلييى للشييئ ن اإلسييال   ، القيي ه ة،أ )68(
 .092ه، صي0373األول، 

 ال ابعي ، الطبعي  ،السي  س اجملليي وسل ، عل ه ا  صلى الك م ال س ل أخال   ك  م يف النع   نض ة   س ع  وآخ ون  مح ي ب  ا  عبي ب  ص ح (69)
 .7729 صي م،7115 والت زيع، للنش  ال س ل   ا  السع  ي ، الع ب   اململك 

   اسيي " املع صيي ة اجملتمع يي  ملتغييرياتا بعييض ضيي   يف اإلسييالم يف التسيي    بق ميي  املصيي ي  اجل  عيي ت طييالب وعييي  ف يييي اجمل ييي عبييي ا  عبييي ه ييث  (70)
 .33، 7102، األزه  ج  ع  الرتب  ، كل    نش  ة، يلري   جستري  س ل  "،   يان  
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 التسامح على التربية تحقق في اإلعالم الرابع: دور المطلب

 ومحاربااة التسااامح بقيمااة الااوعي تنميااة فااي تااأثيرا    التربويااة الوسااائط أكثاار ماان  اإلعااالم وسااائل تعااد

 الثقافااة، صااناعة فااي تااأثيرا   البشااري التواصاال وسااائل أكثاار حتأصااب اإلعااالم فوسااائل العكااس، أو  التعصااب

 فاي والماؤثرة الواساعة قادراتها بحكام وذلاك المجتمعاات، مختلاف فاي البشر توجهات وتحديد الوعي، وتشكيل

 اإلخباريااة الباارامج خااالل ماان فائقااة، بساارعة الناااس ماان واسااعة جماااهير إلااى أشااكالها بكافااة المعلومااات نشاار

 الاوعي تنمية في المنشود دورها اإلعالم وسائل تحقق ولكي المختلفة، والثقافية والدينية ويقيةوالتس والترفيهية

 تعمال أهاداف مجموعاة خاللها من تحدد المدى وبعيدة شاملة الستراتيجية استنادها من بد فال ، التسامح  بقيمة

 مشترك. بشكل تحقيقها على والمجتمعية اإلعالمية األطراف جميع

 الجدلياة العالقاة خاالل مان التساامح بقيماة الاوعي تنمية في اإلعالم وسائل به تقوم الذي رالدو ويتضح

 ومان صاحيح، والعكس فيها ويؤثر اإلعالم بوسائل يتأثر عموما   المجتمع أن إذ اإلعالم، ووسائل المجتمع بين

 الثقاافي المضامون تقادم أن منهاا: ناواحي عادة فاي يتحادد التساامح بقيماة الوعي لتنمية اإلعالم وسائل فدور ثم

 علاى تعمال شارف ميثااق وضع الحنيف، اإلسالمي الدين بها جاء التي التسامح قيمة لنشر يهدف الذي الفكري

 لادى اإلساالمية القايم ترسايخ علاى والعمال  المجتماع قايم علاى المحافظاة شاأنه من اإلعالمية المؤسسة تطبيقه

 .(71)التسامح قيمة وخاصة المجتمع أبناء

 اسااتراتيجية إطااار فااي التطاارف ومكافحااة التسااامح ثقافااة نشاار فااي مهاام باادور اإلعااالم سااائلو وتقااوم

 اإلعالمياة االساتراتيجية األهاداف لتحقياق والحديثاة التقليدياة االتصال وسائل توظيف تتضمن شاملة، إعالمية

 :(72) التالية

 والجماعات. األفراد مستوى على وتطبيقيا نظريا التسامح لقيم مساند عام رأي بناء (1

 التعريااف خااالل ماان األخاارى والشااعوب واإلسااالمية العربيااة الشااعوب بااين والحااوار التواصاال تعزيااز (2

 واإلرهااااب التعصاااب ممارساااات ماااع تتناااافي التاااي اإلساااالمية، العربياااة للحضاااارة السااامحة بالجواناااب

 والتطرف.

 اإلعالميااة الوسااائل فااي ةإعالمياا محتويااات إنتاااج علااى العربيااة واإلعالميااة الفكريااة المواهااب تشااجيع (3

 متجاذرة إنساانية كقايم والساالم المشترك والعيش باآلخر واالعتراف التسامح قيم تعزز والجديدة التقليدية

 العربية. الحضارة في

 خااالل ماان العربيااة المجتمعااات مااع للتفاعاال الغاارب فااي المااؤثرة والمؤسسااات الشخصاايات اسااتقطاب (4

 للمجتمعااات واإلنسااانية الحضااارية األبعاااد إبااراز بهاادف ساااتوالدرا والبحااوث والناادوات المااؤتمرات

 العربية.

                                                 

 ،3 العييي  ،74 اجمللييي اإلنسيي ن  ، العليي م ب بيي ، ج  عيي  جمليي  حتل ل يي " "  اسيي  التسيي    ثق فيي  نشيي  يف اإلعال  يي  املرسسيي   و   طيي و   ج سيي  أمحييي )71(
  .7034 -7037 يص صي م،7103

 تييي  ي  ،http://24.ae/article.aspx?ArticleId=161790  عليييى   تييي   ،التطييي   و ك فحييي  التسييي    قييي   نشييي  يف اإلعيييالم  و  )72(
 م.75/2/7171 اليخ ل،
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 فضاح أجل من والعالمي، العربي المستوى على المتطرف الفكر تستهدف مكثفة إعالمية حمالت إطالق (5

 العالم. أمام وتعريته الفكر هذا جوانب

 لخدماة المسائول الثقاافي التعبيارو االتصاال فاي حقهم لممارسة للشباب واإلعالمية الثقافية الفرص توفير (6

 ومجتمعاتهم. أوطانهم

 البناء. العقالني الحوار عبر المتطرف الفكر مكافحة في متخصصة إعالمية مؤسسات قيام تشجيع (7

 والديانات. والحضارات الثقافات بين المشتركة القواسم وعلى يفرق وال يجمع ما على التركيز (8

 وبالمقابال نشاره، فاي قصاد غير عن المساهمة وعدم المتشدد الديني لخطابل إعالميا   المجال إفساح عدم (1

 والوسطي. والمتسامح المعتدل الديني للخطاب المجال إفساح

 مفردات مع الفاعل التعامل على قادرة لتكون اإلعالمية لتأهيلها المؤسسات في البشرية الكوادر تعزيز (11

 والسالم. التسامح مقي تعزيز على قادرة وتكون المتعصب، الفكر

 اآلخر واستيعاب التطرف ومكافحة التسامح لقيم احتضانا   أكثر يصبح بحيث اإلعالمي الخطاب تطوير (11

 المشترك. والعيش

 اآلخر مع التسامح على التربية تطبيقات الرابع: المبحث

 العقيدة حرية األول: المطلب

 فأمر إليه الدعوة فى والحسنى بالرفق رهموأم التسامح، إلى المسلمين بدعوة الكريم القرآن حفل

ْكَمة   َربِّكَ  َسب يل   إ لَى اْدعُ ﴿ تعالى: قال بالحسنى المخالفين مناقشة ظَة   ب اْلح  ْلهُمْ  اْلَحَسنَة   َواْلَمْوع   ه يَ  ب الىت ي َوَجاد 

لُوا َوال﴿ تعالى: قوله ومنه ،(125)النحل: ﴾أَْحَسنُ  ينَ  إ ال أَْحَسنُ  ه يَ  ب الىت ي إ ال اْلك تَاب   أَْهلَ  تَُجاد  ْنهُمْ  ظَلَُموا الىذ   م 

دٌ  َوإ لَهُُكمْ  َوإ لَهُنَا إ لَْيُكمْ  َوأُْنز لَ  إ لَْينَا أُْنز لَ  ب الىذ ي آَمنىا َوقُولُوا   .(46)العنكبوت: ﴾ُمْسل ُمونَ  لَهُ  َونَْحنُ  َواح 

ُ  َصلىى للنبي وتعالى سبحانه هللا أوضح كما  ويبشر الدعوة يبلغ أن مكلف أنه ،َوَسلىمَ  ه  َعلَيْ  هللاى

 وهذه به واحتمى إليه لجأ إذا المشرك يجير أن وأمره بالقوة، عليها الناس يحمل أن مكلفا   وليس باإلسالم،

نْ  أََحدٌ  :﴿ َوإ نْ تعالى قال سماحة، يعلوها ما سماحته ْرهُ  اْستََجاَركَ  اْلُمْشر ك ينَ  م   أَْبل ْغهُ  ثُمى  هللاى   المَ كَ  يَْسَمعَ  َحتىى فَأَج 

رْ ﴿ تعالى: وقال .(6التوبة:)﴾يَْعلَُمونَ  ال قَْومٌ  ب أَنىهُمْ  َذل كَ  َمأَْمنَهُ  رٌ  أَْنتَ  إ نىَما فََذكِّ رٍ  َعلَْيه مْ  لَْستَ  * ُمَذكِّ  ﴾ ب ُمَسْيط 

ن ينَ  نُوايَُكو َحتىى النىاسَ  تُْكر هُ  أَفَأَْنتَ ﴿ تعالى: قوله ومنه ،(22 ،21 )الغاشية:  ،(11)يونس: ﴾ ُمْؤم 

ين   ف ي إ ْكَراهَ  :﴿ الوقولـه  ْشدُ  تَبَيىنَ  قَدْ  الدِّ نْ  الرُّ  َعلَْيه مْ  أَْرَسْلنَاكَ  اَومَ  ﴿:وقوله ،(256البقرة:)﴾الَغيِّ  م 

َ  إ ال نَْعبُدَ  أاَل َوبَْينَُكمْ  ابَْينَنَ  َسَواءٍ  َكل َمةٍ  إ لَى تََعالَْوا اْلك تَاب   أَْهلَ  يَا قُلْ ﴿ وقوله: ،(54اإلسراء:)﴾َوك يال  نُْشر كَ  َوال هللاى

ذَ  َوال َشْيئ ا ب ه   ا بَْعُضنَا يَتىخ  نْ  أَْربَاب ا بَْعض    .(64عمران: )آل ﴾ُمْسل ُمونَ  ب أَنىا اْشهَُدوا فَقُولُوا تََولىْوا فَإ نْ  هللاى   ُدون   م 

 المشركين، من أم الكتاب أهل من أكانوا سواء عاهدوهم لمن بعهودهم يفوا بأن المسلمين هللا وأمر 

 َوال َعاهَْدتُمْ  إ َذا هللاى   ب َعْهد   َوأَْوفُوا﴿ وقال: ،(34)اإلسراء: ﴾َمْسئُوال َكانَ  اْلَعْهدَ  إ نى  ب اْلَعْهد   َوأَْوفُوا ...﴿ تعالى: قال

هَا بَْعدَ  األَْيَمانَ  تَنقُُضوا َ  َجَعْلتُمْ  َوقَدْ  تَْوك يد  ينَ  إ ال﴿ وقال: ،(11)النحل: َكف يال﴾ لَْيُكمْ عَ  هللاى نْ  َعاهَدتُّمْ  الىذ   اْلُمْشر ك ينَ  م 

ا َعلَْيُكمْ  يُظَاه ُروا َولَمْ  َشْيئ ا يَنقُُصوُكمْ  لَمْ  ثُمى  وا أََحد  ت ه مْ  إ لَى َعْهَدهُمْ  إ لَْيه مْ  فَأَت مُّ َ  إ نى  ُمدى بُّ  هللاى   .(4)التوبة: ﴾اْلُمتىق ينَ  يُح 
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 ألحد إكراه فال الناس لكل االعتقاد حرية تام، بوضوح أقر اإلسالم أن جيدا   نفهم سبق: ما خالل ومن

 أمران عليه واإلكراه اإلسالم، دخول إلى والدعوة فيه، ويرغبهم إليه، يدعوهم كان وإن اإلسالم، اعتناق على

 غير معاملة في األساسية واعدالق ومن ممنوع. حرام والثاني مشروع، جائز فاألول تماما ، متضادان

يى  طالب أبى بن علي لإلمام وهي يدينون( وما )نتركهم قاعدة اإلطار هذا ضمن المسلمين   (.73) ،َعْنهُ  هللاُ  َرض 

 واحترامه باآلخر االعتراف الثاني: المطلب

 دعوة من تنطلق لكونها ،اإلنساني للتعامل مهمة قاعدة يشكل واحترامه باآلخر االعتراف إن

 من مظهرا   تمثل الكريم، الوحي في اآليات من وكثير (،85 األعراف:)﴾ أَْشيَاءهُمْ  النىاسَ  تَْبَخُسواْ  :﴿ َوالَ ربانية

ُ  َصلىى الرسول أن كما باآلخر؛ االعتراف مظاهر  من وطلب وراسله، وكاتبه باآلخر، اعترف َوَسلىَم، َعلَْيه   هللاى

يى  أصحابه   (.74) لغته تعلمواي أن َعْنهُم، هللاُ  َرض 

 وخلفيته بواقعه المعرفة تحقق وهو األهمية بالغ أمر معه، والتحاور باآلخر باالعتراف ويرتبط

 التعامل كيفية على تدل التي هي الفكرية وخلفيته بمشكالته، يبصر الذي هو واقعة ألن والتاريخية؛ الفكرية

  جاباته.واست سلوكه من الخلفية هذه تمكن مدى يبين وتاريخه معه،

 المخالف المسلم غير أو واالجتهاد، الرأي في المخالف المسلم هو اإلسالم به اعترف الذي اآلخر إن

 وأسجد وكرمه هللا خلقه الذي اإلنسان باعتباره اآلخر هذا اإلسالم احترم فقد الحالين وفى واالعتقاد، الدين في

 لسانه. أو دينه أو عرقه كان مهما إنسان كل على ينطبق وهذا له، وذللها األرض في واستخلفه مالئكته، له

  بحضارته: والتمسك شخصيته عن والدفاع بهويته االحتفاظ في حقه وكفالة اآلخر احترام مظاهر أوضح ومن

 الكريم القرآن فإن والضالل؛ الكفر إلى بالميل ولو القرار ومسئولية االختيار نتيجة تحمل فرغم -

ن اْلَحقُّ  ﴿ َوقُل  :عالىت قال اإلنسان؛ إرادة يحترم بُِّكمْ  م  ن َشاء فََمن رى   (.21 الكهف:)﴾ فَْليَْكفُرْ  َشاء َوَمن فَْليُْؤم 

 اإليمان بين والتميز المفاضلة قرار حملت التي السورة في حتى دينا ؛ الكفر الكريم القرآن سمى -

ينُُكمْ  لَُكمْ  :﴿تعالى قال والكفر؛ ين   َول يَ  د    .(6 )الكافرون: ﴾ د 

 هداية كتب وبأنها رسله، على وجل عز هللا أنزلها التي السماوية الكتب بربانية الكريم القرآن نوه -

  الضالل: من إلنقاذهم للناس

 (.44 )المائدة: ﴾َونُوٌر... هُد ى ف يهَا التىْوَراةَ  أَنَزْلنَا :﴿ إ نىاالتوراة وصف في تعالى قال  

 يلَ  ْينَاهُ َوآتَ ﴿ اإلنجيل: وصف في تعالى وقال نج    (.46 )المائدة: ﴾َونُوٌر... هُد ى ف يه   اإل 

نْ تعالى قال الصفات؛ بمكارم يمتاز لمن وشهد اآلخر الكريم القرآن أنصف -  َمنْ  اْلك تَاب   أَْهل   :﴿ َوم 

ه   ب ق نطَارٍ  تَأَْمْنهُ  إ ن   (.75 عمران: )آل ﴾إ لَْيَك... يَُؤدِّ

  (.75) ومواقفه بمبادئه التسليم واحترامه، باآلخر االعتراف يمعن ليس أنه إلى اإلشارة تجدر كما

 

                                                 

  .492صم، 0921 ،2ج الق ه ة األوىل(، لطبع )ا القيي ، فت  تكمل   زا ة ق ضى ق    اب  أمحي (73) 
  .42 صم، 7114 احل  ي،  ا  األ  ن  اإلنس ين، للت اص  التمس   يف اإلسالم و رهالت احلض  ات ح ا   ج يل عم   (74)
  .35ص  م، 7112، احل ا   نهج  وثق ف ،  ا  السالم للطب ع  والنش  والت زيع، الق ه ة  علي سع ي إمس ع   (75) 
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 المسلمين وغير المسلمين بين الصحيح الحوار ثقافة نشر :الثالث المطلب

 نعترف أن البد اإلسالمية المجتمعات في المسلمين بين الصحيح الحوار ثقافة نشر عن الحديث عند

 اإلسهام من والبد كبيرة، أتباعها بين فيما التحاور مشكلة وأن الحوار، تجاه ناضجة غير المجتمعات هذه أن

 الكبير، اإلسالمي وتراثنا والسنة الكتاب من أصيلة ثقافة وهي الصحيح، الحوار ثقافة نشر إلعادة المتواصل

 العظيم. ديننا ثقافة هي وإنما مستنسخة، أو وافدة ثقافة فليست

 :(76)األسس من مجموعة خالل من المسلمين بين الصحيح الحوار ثقافة نشر ويمكن

 له أن يؤمن أن فالبد آخر، طرف محاورة أراد فإذا الحياة، هذه في موجود اآلخر أن على للناشئة التأكيد-1

 على جهة أو آخر شخص مع اإلنسان يتعامل أن االستهانة من إنه إذ غيره، عن مختلفا   وكيانا   ورأيا   وجودا  

 السلبي، الشعور هذا إخفاء حاول ومهما ذلك، بعكس نفسه قرارة في يشعر ووه معينا ، ثقال   تمثل أنها أساس

 اآلخر،وربما الطرف لدى سلبي فعل رد إلى سيؤدي ذلك وعند إرادي، غير أو إرادي بشكل يبرز فسوف

 بل اإلسالمية، األخالق مبادئ مع يتنافى األسلوب بهذا الناس مع التعامل أن عن فضال   القطيعة، إلى يؤدي

مَ  َمنْ  إ الى  * ُمْختَل ف ينَ  يََزالُونَ  َواَل ﴿ العظيم: كتابه في وقررها سبحانه هللا أوجدها التي البشرية الطبيعة ومع  َرح 

 [.111-118 ]هود: ( َخلَقَهُمْ  َول َذل كَ  َربُّكَ 

 هللا قادم لقاد بال االساتماع، وخطاورة أهمياة علاى عظيماة داللاة ذلاك وفاي وأذناين، واحادا   لسانا   لك هللا خلق-2

ااْمعَ  إ نى ) تعااالى: قولااه فااي الحااواس ماان غيااره علااى الساامع  (َمْساائُوال   َعْنااهُ  َكااانَ  أُولَئ ااكَ  ُكاالُّ  َواْلفُااَؤادَ  َواْلبََصاارَ  السى

 يدفع الذي االستماع بخاصة الحوار، حال وأهميته االستماع حسن على نؤكد أن يدعونا وهذا [،36 ]اإلسراء:

 شرعية. أسس على المبني عليه الصحيح الرد وإيجاد كالمه لضبط اآلخر تفهم إلى

 به يخرج بما ويسترسل الحديث، ويستطيل بالكالم، يستأثر أال المحاور ذهن في يستقر أن نبغيفي

 أن يريد حين والمرء الرشد، معه يذهب ضجيج لها فالثرثرة الرفيع، والذوق واألدب اللباقة حدود عن

 من يفر هنه،ذ ويرتب نفسه يبصر أن يريد حين إنه بل الصمت، إلى يجنح أعماله ويراجع أفكاره يستجمع

 وسيلة ويعده بالصمت، يوصي اإلسالم أن جرم فال هادئة، ضاحية أو صامت ريف إلى الصاخبة البيئة

  .(77)شاء كيف صاحبه يصرف الشيطان يد في ُمرَخى حبل السائب فاللسان المهذبة، التربية وسائل من ناجحة

 أن المتحاااورين فعلااى ذلااك، خصاامك نماا تقباال وال الحااوار، أثناااء نفسااك تشااتت فااال الطريااق، وبنيااات إياااك-3

 المتحادث ضاعف أو الحاوار فشال علاى دليال ذلاك ألن غياره إلاى مناه يخرجا ال وأن الحوار، موضوع يلتزما

 إلى وثوابته أصوله من تخرج أن الحوار، بموضوع االلتزام عدم أنواع أسوأ ومن الموضوع، من خرج الذي

  موسااى أمااام اسااتخدمه فرعااوني أساالوب وهااذا جناسااهم،وأ وألااوانهم أشااكالهم فااي المتحاادثين عاان الحااديث

 الَخْلقياة، موسى صفات في القدح إلى الموضوع من الخروج إلى عمد الحجة، مقارعة في فرعون فشل عندما

نْ  َخْيرٌ  أَنَا أَمْ ) فقال:  [.52 ]الزخرف: (يُب ينُ  يََكادُ  َواَل  َمه ينٌ  هُوَ  الىذ ي هََذا م 

                                                 

هي، 0305 ،7ط ال ي ض، املسل ، ،  ا حت و  ك ف احلب   هي، وط    0310،  ص  املنص  ة، ال ف  ،  ا  ،واملن ظ ة احل ا  آ ابعلي ج يش    (76)
 .هي0371، ال ي ض إشب ل  ،   ا ،واملن ظ ة اجليل  نهجوعثم ن حس   

 .(37ص) م،7112 ،03ط الق ه ة،  ص ، هنض  ،املسل  خلقالغزا    حممي (77)
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 فيخاطب ومقامه، بمنزلته واالعتراف حقه، حق ذي كل وإعطاء واحترامه الخصم تقدير وينبغي

 الحديث في  النبي قال كما كافرا ، كان لو حتى المهذبة واألساليب المستحقة واأللقاب الالئقة بالعبارات

 لآلخر. الحق يحفظ ما فهي الشرعية باأللفاظ المسلم يلتزم ولكن الوليد(، أبا )يا لخصمه: السابق

 يصابر وأن ه النياة يخلاص وأن واإلنصاات الحاديث فاي اإلسالم آداب يلتزم أن حواره حال مطالب المسلم-4

 رباه يساأل خارين،اآل ماع كاان لاو حتاى إلظهاره ويسعى إليه ويدعو الحق يلتمس حليما   يكون وأن األذى على

نَا) الصاالة مان ركعاة كال فاي يقارأ فهاو السبيل، سواء إلى يهديه أن سبحانه اَراطَ  اْهاد   ]الفاتحاة: (اْلُمْساتَق يمَ  الصِّ

 الحاوار، وابطوضا بأساس نفساه لتأهيال يساعى وأن الحاديث فاي والصادق والنقال الكاالم في التثبت وعليه [،6

 يحصل. طارئ ألي يستعد وأن

 ويتعامال الحاوار هام يحمال مسالم جيال وإيجااد الصاحيح، الحاوار ثقافة نشر في تسهم التي األمور بعض هذه-

 صحيحا . تعامال   معه

 نشر في تسهم أو الحوارية، الثقافة نشر في تسهم كونها في تشترك الوسائل من مجموعة وهناك

 :بعضها نذكر أن ويمكن تواصل،ال عملية وتسهل العلوم

 إلاى الوصاول وسابل أهدافاه أهام وتباين العلام، لهاذا تؤسس التي العلمية والمراجع والدراسات الكتب تأليف-1

 .منه المنشودة الغاية

 تقويتهاا وسابل للحاوار الصاحيحة األمثلاة ضارب ماع العاالم في الدراسية المناهج ضمن المبحث هذا إدخال-2

 .اآلخرين مع الحوار في عظيمة كقيمة لعدلا وزرع الطالب، لدى

 وتقوياة والنشارات اإلعالمية والبرامج التدريبية والدورات المحاضرات خالل من التوعوي الجانب تكثيف-3

 الوالدان نجح ما فمتى الحوار، في تدريبية دورات بإعطائهما الوالدين خالل من األسرة لدى الجانب هذا

 .األسرة على أثره النجاح لهذا كان حوارهما في

 الصاحيح، الحاوار نمااذج وإباراز المختلفاة، النقال وساائل خالل من لألجيال والبناءة المثمرة الحوارات نقل-4

 .الناشئة أمام القدوة بمثابة لتكون والسنة، القرآن أبرزها كما

 .الكتب وتطبع وراتوالد المؤتمرات إقامة وتتولى الجانب، بهذا تهتم التي والجمعيات الحوار مراكز إنشاء-5

 الحااوار، بجانااب تعنااى التااي الجمعيااات أو المعاهااد أو المراكااز هااذه إنشاااء فااي الساابق قصااب للغاارب كااان وقاد

 .(78) الطالبية األنشطة أو الجامعات ضمن المراكز هذه تكون وأحيانا  

 ةالصور هي تعد لم وأدواته الحوار فآليات العصر، متغيرات مراعاة من البد السياق هذا وفي

 الحديث العصر فوسائل يختلفون، أو فيتحاورون بأجسادهم، أشخاص مقابل أشخاص بها يلتقي التي السابقة

 وخالفه، الصناعية واألقمار كاإلنترنت المختلفة االتصاالت وتكنولوجيا المتعددة بصوره كاإلعالم

                                                 

 الشييبك  عليى و  قعيه الي طين للحي ا  العزييز عبيي امللي    كيز  يثالا  اململكي  يف و نهي  الغي ي، والعي مل العي ي العي مل يف امل اكيز هيذه  ي  جمم عي  ي جيي  (78)
www.kacnd.org ، و  قعيييه احليي ا    كييز وهيي  واشيينط  يف الغييي ب  ييع  ا واحليي العيي ي، العيي ي احلييي ا  إىل يهييي  واشيينط  يف عيي ي   كييز وهنيي ك 

www.alhewar.com عييية. أنشط  وله 
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 ليكون وبنائها، لها جديدة ثقافة تقييم إعادة منا تتطلب التي التحاور عمليات من أخرى صورة فرضت 

 .(79) الحوار ثقافة يخدم صحيحا   تعاطيا   معها التعاطي

 إلايهم، نفتقار وهاؤالء جنسهم، أبناء بين الصحيح الحوار ثقافة نشر في كبير دور لهم الغرب من المنصفون-6

 اإلساالم وأنصف الحق، بكلمة وصدع الصمت، جدار منهم أحد اخترق ))فإذا معهم التعاون إلى ونحتاج

 المساألة ولكان بهاا، نعتاز التاي المكاساب مان مكسابا   ذلك كان الحكمة، وبصوت البالغة والحجة بالمنطق

 والتارويج الصاحيح، الوجاه علاى المكاساب هاذه اساتثمار األمر يتطلب إذ فحسب، وخسارة مكسبا   ليست

 فاي ثقافياة فكرية ةمواجه هي والغرب، اإلسالمي العالم بين المواجهة ألن اإلنساني، الفكر ساحة في لها

 .(80)الصميم((

 ماا فاإن اإلساالمي، العاالم فاي القاادة هام هاؤالء وأهام الحاوار، ثقافاة نشار فاي أثار الكباار للقدوات يكون أن-7

 ثقافاة إلاى أحيانا   يفتقد الوزراء أو القيادات مستوى على واإلسالمية العربية المؤتمرات بعض في نلحظه

 كبااار ياارون وهاام الحااوار بثقافااة الناااس يقتنااع فكيااف المتلقااين، علااى ساالبا   يااؤثر وهااذا الصااحيح، الحااوار

 .الثقافة هذه يطبقون ال الساسة

 أن ثباات وقااد الفااردي، أو المؤسسااي أو الحكااومي المسااتوى علااى سااواء الخطااأ حااال االعتااذار ثقافااة تشااجيع-8

 لحاوار لمساتقبلا فاي ويؤساس اآلخار، احتارام درجاة عناده يزياد فهاو المتلقاي علاى الكبير أثره لالعتذار

  النباي باين العظايم الخلاق هاذا مان السانة كتاب ملئات وقاد ضاعف، دليال وليس قوة دليل وهو صحيح،

 مان أكاال حاين الساالم عليهماا حاواء وأمناا آدم ألبيناا التوباة أسااس االعتاذار كاان لقاد بال أصحابه، وبين

نَ  لَنَُكونَنى  َوتَْرَحْمنَا لَنَا رْ تَْغف   لَمْ  َوإ نْ  أَْنفَُسنَا ظَلَْمنَا َربىنَا قَااَل ) الشجرة: ر ينَ  م   [.23 ]األعراف: (اْلَخاس 

 لاذلك كاان الحاوار بثقافة المؤسسات هذه أخلت ما تىفم جدا ، كبير دور العالمين في الدينية المؤسسات دور-1

 ثقافياا   سالوكا   هاذا أثمار صاحيحة أساس علاى سليم حوار ثقافة بناء تبنت ما ومتى الناس، لدى الكبير أثره

 .المتلقي لدى مفيدا  

-اإلسااالم مااع يتفااق بمااا – المتحاادة األماام ماان الصااادرة الحضااارات لحااوار العامااة المبااادئ بعااض تفعياال-11

 المبااادئ عشاارات تضاامن فقااد الحضااارات، حااوار حااول األباايض الكتاااب فااي منهااا صاادر مااا صااةوبخا

 .(81)الحوار ثقافة لنشر والوسائل

 البحث: خاتمة

 النتائ  أوالً:

 يلي: ما أهمها من نتائج إلى البحث توصل

                                                 

 (.0/774) ،  .ت،املك    مبك  للح ا  الع ملي اإلسال ي املر   أحب ث ضم  وآ ابه ض ابطه األ ي ن بني احل ا امل جي     جي ب  حممي (79)
 .41/00/7112 احل  ة، ج يية ،احلض  ات حل ا  ف يي حيثالت جي ي   يزعبي العز  (80)
 (.39-34) هي(0374) والثق ف ، والعل م للرتب   اإلسال    املنظم   نش  ات احلض  ات، بني احل ا  ح ل األب ض الكت ب (81)
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 يقااتلوا لم دامواما بهم البر عن ينه لم إنه بل األمان، موقف السلم حال في المسلمين غير من اإلسالم يقف .1

 علاى وظااهروا دياارهم مان وأخرجاوهم ديانهم فاي المسالمين قاتلوا بالذين البر عن ينهى وإنما المسلمين،

 إخراجهم.

 اإلساالم إلاى بالادعوة وقياماه – وسالم علياه هللا صالي – النباي بعثاة منذ التسامح اإلسالمية التربية عرفت .2

 الحسنة. والموعظة بالحكمة

 فاي والجماعياة الفردياة الحيااة مجااالت جمياع تشامل وإنماا أخارى، دون بحالاة تختص ال اإلسالم سماحة .3

 بعضا . بعضهم المجتمع أفراد معاملة

 والوسااطية والصاادق كالصاابر اإلسااالم إليهااا دعااا التااي التربويااة القاايم ماان طائفااة علااى التسااامح يشااتمل .4

 والحوار. والمساواة

 السياسي. التسامح االجتماعي، التسامح الديني، امحالتس اآلتية: الجوانب في التسامح أبعاد تتحدد .5

 معااني طياتهاا فاي تحمال التاي المعاني من العديد ورد ولكن الكريم القرآن في باالسم التسامح لفظ يرد لم .6

 الغايظ وكظام الحلم الحسنة، والموعظة بالحكمة الدعوة الناس، بين المعامالت في السماحة نحو: السماحة

 والصفح. العفو الصدر، وسعة

 للتساامح اإلساالمي التأصايل على تدل والتي التسامح صور من العديد على المطهرة النبوية السنة تشتمل .7

 ،اآلخارين أخطااء عان التجاوز في السماحة والشراء، البيع في التسامح ذلك ومن اإلسالم، بها أمر كقيمة

 .عليهم هللا رضوان ألصحابه  الرسول معاملة في واللين الرفق

 بتغيار يتغيار وال يتعادد ال ومطلاق، ثابات وأناه الحاق وحدانية يلي: فيما اإلسالم في التسامح أهداف ددتتح .8

 األماة، هذه وسطية بالحسنى، والمعاملة الطيبة بالكلمة ودعوته المخالف كسب وزمانهم، وأحوالهم الناس

 المتبادل. واالحترام الثقة إرساء خالل من السماوية األديان بين التعايش

 عقليااة عمليااة يلااي: فيمااا الساامات هااذه تتضااح اإلسااالم، فااي التسااامح بقيمااة الخاصااة الساامات بعااض توجااد .1

 والسياساية والدينية، والفلسفية، األخالقية، المبادئ من مجموعة بين ليجمع اتسع مركبة، صفة ووجدانية،

 التعصب. مفهوم عن يختلف اإلسالم، في

 المسالمين واجاب باين مبيناا   تفّصايال وفّصال متيناة، مواثياق له وعقد راسخة، أسسا   للتسامح اإلسالم أسس .11

 حساان وبااين اإلسااالمية، الجماعااة مااع يجمعهاام مااا جهااة ماان وتااوادهم تضااامنهم فااي بعااض مااع بعضااهم

 عناصار عادة في تتمثل األسس وهذه األخرى؛ الملل أهل من مخالطتهم األحوال تقتضي من مع معاملتهم

 الحاق، الادين هاو وحاده الساالم، علايهم األنبيااء جمياع باه أتاى الذي سالماإل أن التالي: النحو على أساسية

 عادم فعال، أو بقول المسلمين غير أذية عدم واإلحسان، العدل اإلسالم، العتناق المسلمين غير إكراه عدم

 بالظهور. للباطل السماح

 بعاـولمة يتميز عصر في فنحن مضي، وقت أي في كان مما ضرورة أكثر الحديث عالمنا في اآلخر تقبل .11

 وتغيياار النطاااق، واسعااـة والهجاارات والتكافاال واالتصااال التحاارك فااي المتصااارعة وبالزيااادة االقتصاااد،

 االجتماعيـة. األنماط
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 إنسانياـة حضاارة فاأي الحضاارات، باين الثقافي التفاعل ضرورة اآلخر مع التعايش متطلب لنجاح ينبغي .12

 ثقافااـة علااى أبناءهااا تربااي التااي هااي فالحضااـارة غيرهااا، مااع تعايشاات إذا إال تقاادمها مواصلااـة يمكنااـها ال

 ورفاض للارأي التعصاب ماع حضاارة فاال اإلقناع، ووسائل بالحسنى والمجادلـة اآلخر، وقبـول التماسـك

 اآلخر. مع التعايش

 األسارة فاي التساامح ويعاد ،األباوين علاى واجاب أمار بااآلخر إحساساهم وتنمياة النشء في التسامح تربية .13

 آليااات يفقااد الااذي فاااألب األم، أو األب هااي عليااا ساالطة ماان تصاادر توجيهااات ولاايس مارسااة،وم ساالوك

 علاى قادرة يمتلكاون وهام المجتماع إلاى يخرج أبنائاه أن يتوقع أال يجب وأبناءه زوجته مع السليم التسامح

 اآلخر. فهم أو التسامح

 يضايف بحياث شامال   قويا   عصريا   دا  إعدا إعداده حسن من فالبد التسامح قيمة تنمية في الداعية يسهم لكي .14

 مساتنيرة واضاحة ورؤياة شاامل ووعاي عاماة ثقافاة مان ومكانتاه عملاه يتطلباه ماا كل الدينية معرفته إلى

 .العموم وجه على والحياتية واالجتماعية االقتصادية المجتمع قضايا في وخاصة

التعصاب  ومحارباة التساامح بقيماة لاوعيا تنمياة فاي التربوية تأثيرا   الوسائط أكبر اإلعالم من وسائل تعد .15

 وتشاكيل الثقافاة، صاناعة فاي تاأثيرا   البشاري التواصال وساائل أكثار أصبحت اإلعالم فوسائل العكس، أو

 .المجتمعات مختلف في البشر توجهات وتحديد الوعي،

 ثقافاة ونشار باه، واالعتاراف اآلخار واحتارام العقيادة اآلخار حرياة ماع التسامح على التربية تطبيقات من .16

 المسلمين. وغير المسلمين بين الصحيح الحوار

 التوصيات: ثانياً:

 الطالب. لدى التسامح قيمة يعزز ما الدراسية المناهج تضمين .1

 الفعلية. والممارسة القدوة خالل من الناشئة لدى التسامح قيمة بغرس األمور وأولياء المعلمين اهتمام .2

 واإلسااالمية العربيااة المجتمعااات فااي التسااامح تواجااه يالتاا التحااديات لمواجهااة متخصصااة لجااان تشااكيل .3

 مواجهتها. على والعمل

 التوجيااه ضااوء فااي عليهااا المترتبااة اإليجابيااة واآلثااار التسااامح بقيمااة المجتمعااي الااوعي بنشاار االهتمااام .4

 اإلسالمي.

 المحفازة النمااذج عارض خاالل مان التساامح قيماة تعزياز فاي المرئياة خاصة اإلعالم وسائل دور تعزيز .5

 والتعصب. واالعتداء العنف مشاهد من والحد لذلك

 اإلسالمية. الشريعة عليه أكدت ما ضوء في وحقوقه اآلخر مع االختالف بآداب التوعية .6

 المقترحات: ثالثاً:

 اإلسالمية. العقيدة ضوء في تحققها وآليات اإلسالم في التسامح على التربية متطلبات .1

 اإلسالمية. العقيدة ضوء في يةتحليل دراسة اآلخر مع التعايش فلسفة .2

 ومتطلباته. اإلسالم في االجتماعي التآلف .3

 تحققها. وآليات اإلسالمي العالم في المسلمة غير األقليات حقوق .4
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  اإلسالمي. المنهج ضوء في تقويمية دراسة المجتمعي السالم .5

 

 المراجع

مؤتمر التسامح في الحضارة  ضمن والتطبيق،إبراهيم صالح الحسيني: التسامح اإلسالمي بين النظرية 

المنعقد بالقاهرة في الفترة  اإلسالمية،المؤتمر العام السادس عشر للمجلس األعلى للشؤون  اإلسالمية،

 .257صـ م،1/5/2114 -28/4من 

 . 11، ص 2ط م،1171ار الجبل، المجلد الثالث، ابن فارس أبو الحسن: معجم مقاييس اللغة، بيروت: د

 . 45م، ص1173منهج المدرسة االبتدائية، الكويت: دار القلم، أبو الفتوح رضوان: 

م، صـ 1185، بيروت، عالم الكتب، 1أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، المجلد

331. 

المؤتمر العام السادس عشر للمجلس األعلى للشئون  اإلسالمية،أبو عبد هللا غالم هللا: التسامح في الحضارة 

 .117ه، صـ1425ربيع األول،  11  -8اإلسالمية، القاهرة،

 . 318م، ص1171، 7أحمد ابن قودر قاضى زادة: تكملة فتح القدير، )الطبعة األولى(، القاهرة ج

أحمد الخمليش: مستقبل العالقـة بين الحضـارة اإلسالميـة والحضارة المعاصرة، " حقيقـة اإلسـالم في عالم 

ربيع  11 – 8م الرابع عشر للمجلس األعلى للشـئون اإلسالميـة، في الفتـرة من متغير، المؤتمر العا

، ص 2112، المجلس األعلى للشئـون اإلسـالمية، ، القاهـرة2112مايـو  23– 21هـ، 1423األول 

143.  

، القاهرة، دار الريان للتراث، 11أحمد بن علي بن حجر العسقالني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج

 .232م، صـ1186

دار إحياء التراث العربي،  بيروت،، 2المجلد  "،أحمد بن محمد الثعلبي: الكشف والبيان " تفسير الثعلبي

 .286م، صـ2112

أحمد جاسم مطرود: دور المؤسسة اإلعالمية في نشر ثقافة التسامح "دراسة تحليلية" مجلة جامعة بابل، 

 . 2153-2152م، صـ صـ 2115، 4، العدد 23العلوم اإلنسانية، المجلد 

، م2111، 48أمل محمد حسونة: األطفال وتنمية التسامح، مجلة الطفولة العربية، المجلد الثاني عشر، العدد 

 .117صـ

، جينيف، 121أنتاناس موكيوس: التعايش كتوافق بين القانـون واألخالق والثقافـة، مجلـة مستقبليات، عدد 

 مكتب 
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، بيروت، دار إحياء التراث 11العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، جبدر الدين محمود بن أحمد 

 .181العربي، د.ت، صـ

بسيوني بسيوني السيد: االتجاه النمائي للتسامح واالنتقام لدى عينات من المراهقين والراشدين بالريف 

 والحضر من الجنسين، 

 . 31، 21ص  ، ص2112التربيـــة الدولي، ترجمـة محمد البهنسي         

جاسم محمد. عيدي: "دراسة مقارنة في التسامح االجتماعي وفقا  لمستويات الذكاء الثقافي لدى طلبة جامعة 

 م.  2111صالح الدين"، رسالة ماجستير، جامعة المستنصرية، كلية اآلداب، 

وحوار الحضارات " جعفـر عبد السـالم: نحـو بلورة معاصـرة للعالقـة بين اإلسـالم واآلخر، " اإلسـالم 

 ، 2جـ

، وزارة األوقاف 576حسن أبو غدة: حاجتنا إلى التعامل بثقافة التسامح. مجلة الوعي اإلسالمي، العدد 

 .23م، ص2113والشئون اإلسالمية، الكويت، 

حسن علي عبد اللطيف: "حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في مناهج التعليم الثانوي في دولة البحرين"،  

 . 17م، ص1115، 58التربية الجديدة، عددمجلة 

حمد الحطاب: الصفات التي يجب أن تتسم بها التربية لالستجابة لمتطلبات القرن الواحد والعشرين ،مكتب 

 .23، ص1181، 35اليونيسكو اإلقليمي، العدد 

لشباب في ظل حنان عبد الحليم رزق: دور بعض الوسائط التربوية في تنمية وتأصيل القيم األخالقية لدى ا

، صـ  م2112، يناير 48مالمح النظام العالمي الجديد، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد

132. 

تصور مقترح لتنمية قيمة التسامح لدى طالب المرحلة الثانوية في  الدهمش:خالد بن محمد بن عبد هللا. 

م، 2116(، 17( العدد )3مصر المجلد ) المملكة العربية السعودية، مجلة البحث العلمي في التربية،

 .377 – 365ص ص 

على:  متاح التطرف،دور اإلعالم في نشر قيم التسامح ومكافحة 

http://24.ae/article.aspx?ArticleId=161790 ،م.26/7/2121، تاريخ الدخول 

الثقافة والعلوم، ري دوغالس وآخرون: "تعليم حقوق اإلنسان من منظور دولي"، المنظمة العربية للتربية و

 . 68م، 1118الكويت، 

 . 46 م، ص2118سعيد إسماعيل علي: الحوار منهجا وثقافة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .42، 41م، ص ص 2112سلسـلة فكـر المواجهـة، القاهـرة، رابطـة الجامعـات اإلسـالميـة 

 .111م، صـ1184، بيروت مؤسسة الرسالة، 3جسليمان بن أحمد الطبراني: مسند الشاميين، 
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سميح محسن: التسامح مقاربات تاريخية ومفاهيمية، مجلة التسامح، المجلد األول، العدد الثالث، بيروت، 

 .  34م، صـ2113

سور رحمن هدايات: التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة، القاهرة: دار السالم للطباعة 

 . 65م، ص 2111والنشر، 

صالح بن عبد هللا بن حميد وآخرون: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم صلى هللا عليه 

، الطبعة الرابعة، المملكة العربية السعودية، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، المجلد السادسوسلم، 

 .2281م، صـ 2116

التسامح الفكري: الواقع والمأمول جامعة طيبة أنموذجا . عارف بن مرزوق السحيمي: الجامعة وتنمية قيم 

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة طيبة، المدينة المنورة، 

 م. 2111

م 2114عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، القاهرة، مكتبة الصفا، 

 .154صـ

 .31/11/2118العزيز التويجري: حدث فريد لحوار الحضارات، جريدة الحياة، عبد 

دار ابن الجوزي،  الدمام، الحاضر،عبد اللطيف بن إبراهيم الحسيني: تسامح الغرب مع المسلمين في العصر 

 ــ35صـ م،1111هـ، 1411

رقة مقدمة لندوة األمن عبد هللا بن محمد اليوسف: دور المسجد في تأصيل مفهوم الشرطة المجتمعية، و

مسئولية الجميع في دورتها السنوية األولى" تطبيقات الشرطة المجتمعية"، المملكة العربية السعودية 

 .11، صـم1/2118/ 23-21في الفترة من 

هـ( أنموذجا ، 348أبو إسحاق الصابي ) األديب-اإلسالميةعالء الدين زكي: "التسامح الديني في الحضارة 

نيسان،  28- 26مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني"حوار الحضارات والثقافات"، ورقة بحثية 

 م. 2116 وآدابها.جامعة الطفيلة التقنية، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية 

 م. 2112علي أسعد وطفة: "فن التربية على التسامح"، مقال على شبكة النبا المعلوماتية، 

الني: فتح الباري شرح صحيح البخاري. المجلد الثامن، طبعة المكتبة السلفية، علي بن أحمد ابن حجر العسق

 . 28د.ت، 

كيف  الحبيب:هـ، وطارق 1411علي جريشة: آداب الحوار والمناظرة، دار الوفاء، المنصورة، مصر، 

إشبيليا،  روالمناظرة، داهـ، وعثمان حسن: منهج الجدل 1416، 2المسلم، الرياض، ط تحاور، دار

 هـ.1421لرياض، ا
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هللا العنزى: قيم التسامح لدى طلبة كلية التربية األساسية بدولة الكويت. الثقافة والتنمية،  العجمي، ومدعمار 

 .5م، ص2114، 3، مصر 77، ع14س

عمار جيدل: حوار الحضارات ومؤهالت اإلسالم في التأسيس للتواصل اإلنساني، األردن: دار الحامد، 

 . 37م، ص 2113

ة حسن محمد، دور المعلم في دعم فكرة التسامح، الندوة الوطنية حول تعليم التسامح من خالل المدارس فارع

مارس،  27-25المنتسبة، اليونيسكو، اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، القاهرة، في الفترة من 

 . 4م، صـ1115

ة في المجال التربوي "دراسة مقارنة"، مؤتمر فاطمة محمد السيد على: رؤية نقدية ألنشطة المسجد والكنيس

 .6م، صـ1181يوليو  6-4رابطة التربية الحديثة )نحو رؤية نقدية للفكر التربوي العربي(، القاهرة، 

فهد بن مصنات حجاج الحربي: "التسامح والرضا عن الحياة لدي معلمي التعليم العام بمحافظة النبهانية"، 

 . 25 م، ص2116لية التربية، قسم علم النفس، ماجستير، جامعة أم القرى، ك

فوزية محمود، وحنان نصار: برنامج تنمية التسامح لدى طفل الروضة، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، 

 . 371-218م، ص ص 2111(، 43العدد )

ة، الكتاب األبيض حول الحوار بين الحضارات، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقاف

 (.51-53هـ( )1423)

ماجد بن محمد الماجد: الحوار بين األديان ضوابطه وآدابه ضمن أبحاث المؤتمر اإلسالمي العالمي للحوار   

 (.1/223بمكة المكرمة، د.ت، )

 . 167، ص 2112(، 112مجلة كلية التربية، جامعـة األزهـر، العدد )       

 . 447م، ص2114صر: مكتبة الشروق الدولية، ، م4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ط

 (.42م، ص)2117، 14محمد الغزالي: خلق المسلم، نهضة مصر، القاهرة، ط

الوالدين  دليل)الخاصة محمد النوبي محمد على: التنشئة األسرية وطموح األبناء العاديين وذوي االحتياجات 

 .47م، صـ2111ع، وذوي االحتياجات الخاصة(، عمان، دار صفاء للنشر والتوزي

 .312م، ص1183محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصححاح، الكويت: دار الرسالة. 

بيروت: دار ابن كثير،  البغا،، تحقيق ديب 3، ط2ج المختصر،محمد بن إسماعيل البخاري: الجامع الصحيح 

 .1148هـ، صـ1417، 3ج

، 2ستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، جمحمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري: الم

 .64م، صـ1111بيروت، دار الكتب العلمية، 
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، بيروت، دار الفكر، 2محمد بن يزيد أبو عبد هللا القزويني: سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج

 .742د.ت، 

م، ص 1178ة المصرية العامة للكتاب، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط، مصر: الهيئ

288 . 

المؤتمر العام السادس عشر للمجلس األعلى  واالفتراء،محمد سالم القاسمي: التسامح اإلسالمي بين الحقيقة 

 .232هـ، صـ1425ربيع األولـ،  11  -8للشئون اإلسالمية، القاهرة،

و تنمية قيم ثقافة التسامح "رؤية تربوية محمد سيد محمد، وعزة أحمد صادق: مسؤولية األسرة والمدرسة نح

 .38م، صـ2111، ، القاهرة146مقترحة"، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، الجزء األول، العدد 

مدى تضمن محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقيمة التسامح وتصور  السيقلي: محمد صالح

 . 16م، ص2112شورة، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، مقترح إلثرائها، رسالة ماجستير غير من

م،  1185محمد طاهر ابن عاشور: أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، تونس: الشركة التونسية للتوزيع،

 . 226ص 

، ص 2111ومن ينكـر من ؟، القاهرة، مكتبـة الشروق،  بمن؟محمد عمـارة: اإلسـالم واآلخر، من يعترف 

: اإلسـالم والتعدديــة، االختالف والتنـوع في إطـار الوحـدة، القاهـرة، دار وــــــــ، 11 – 17ص 

  .115 – 111، ص ص 1117، 1418الرشـاد، 

م، ص 1181محمد مكرم علي أبو الفضل ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثالث، القاهرة: دار المعارف، 

2188 . 

 162، ص ص 2113التصور اإلسالمي، القاهـرة، دار الرشاد،  محمود حمدي زقزوق: اإلنسـان والقيم في

– 164 . 

مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان: "قيم التسامح في المناهج المدرسية العربية"الشبكة العربية للتسامح، 

 م. 2113رام هللا، فلسطين، 

ة العربية السعودية الواقع والمأمول، مريم صالح أحمد الغامدي: دور التربية في تنمية قيم التسامح في المملك 

 . 352 – 323ص  م، ص2114(، 15( العدد )4مجلة البحث العلمي في التربية، مصر، المجلد )

مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث، د.ت، 

 .1334صـ 

 هشام،وجيهات التربوية للتسامح من خالل كتاب )السيرة النبوية( البن منال بنت جابر بن ساعد الحازمي: الت

هـ،  1432جامعة أم القرى  بمكة،كلية اآلداب والعلوم اإلدارية  منشورة،رسالة ماجستير غير 

 م.2111
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نجوى يوسف جمال الدين: عولمة التعليم "دراسة تحليلية لمؤتمرات التعليم للجميع، مجلة مستقبل التربية 

 . 55-54، صـ صـ2111، 23العدد السابع،ربية، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، المجلد الع

هاني الجزار: في أسباب التعصب "نحو رؤية تكاملية"، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة 

 . 23م، صـ2111العلوم االجتماعية، 

، الرياض، السعودية، 121تماعية، مجلة المعرفة، العدد بوصفه أداة لإلدارة االج عزت: التسامحهبة رؤوف 

 .16م، صـ2115

هيثم عبد هللا عبد المجيد فايد: وعي طالب الجامعات المصرية بقيمة التسامح في اإلسالم في ضوء بعض 

المتغيرات المجتمعية المعاصرة " دراسة ميدانية "، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، 

 .45، 2117ر، جامعة األزه

يحيى محمود النجار وعطاف محمود أبو غالي: "دور التعليم العالي في تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر 

جامعة األقصى أنموذجا "، مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم  –الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 

 . 423م، ص2117اإلنسانية(، المجلد الحادي والعشرون، العدد األول، 

جد مجموعة من هذه المراكز في العالم العربي والعالم الغربي، ومنها في المملكة مثالُ مركز الملك عبد يو

، وهناك مركز عربي في واشنطن  www.kacnd.orgالعزيز للحوار الوطني وموقعه على الشبكة 

غرب في واشنطن وهو مركز الحوار وموقعه يهدف إلى الحوار العربي العربي، والحوار مع ال

www.alhewar.com .وله أنشطة عديدة 

 . 211م، ص 2111يوسف محمد القحطاني: التعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها، دار التدمرية،   

Bland, H; Melton, B; Welle, P. & Bigham, L. (2012). Stress tolerance: New 

challenges for millennial college students. College Student Journal, 46 (3) , 

362-375.  

Janmaat ،j ،& mons,n ،(2011). Promoting ethic tolerance and patriotism: the role 

of education system characteristics. Comparative education review ،55(1)  81 

- 56 .  
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 اإلطار القانوني الستناد القاضي الجزائري إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية في أحكامه

The legal framework for the Algerian judge to rely on the principles of Islamic law in his 

rulings 

 

 عائشة عبد الحميد /دكتورةالإعداد 

 الجزائر الطارف،بن جديد  ليذجامعة الشا محاضرة،أستاذة  ،دكتوراه علوم في القانون الدولي والعالقات الدولية

 00213659745334الهاتف: 

 malekcaroma23@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 ملخص:

تعرف السلطة القضائية بأنها الجهة المكلفة بالفصل في المنازعات والخصومات بين أشخاص المجتمع، ويؤدي القضاء 

كبيرا في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، واستقرار المعامالت بينهم، وذلك من خالل سلطة تمارسها الدولة وتباشر كل دورا 

 ما يخصها، تسمى ''السلطة القضائية'' التي تشكل ركيزة دولة القانون، وضامن الحماية للحقوق والحريات.

بالقانون مجموعة القواعد الوضعية التي هي من صنع آلة يمارس القاضي الجزائري سلطاته وفقا للقانون ونعني 

 التشريع.

 من القانون المدني الجزائري. 01حيث يؤسس حكمه القاضي بالعقوبة وفقا للقانون الوصفي طبقا للمادة 

ارية حيث تعد الشريعة اإلسالمية المصدر الثاني للحكم بعد التشريع، هذا التوجه جاء من خالل خلفيات تاريخية واستعم

سنة، وهذه األخيرة أي فرنسا لم تكن تستعمل أحكام الشريعة اإلسالمية  130ألن الجزائر وبحكم احتاللها من فرنسا ألزيد من 

إال في القضايا المتعلقة باألسرة، وقد سار المشرع الجزائري على منهجه، فال يستعمل القاضي الجزائري مبادئ الشريعة 

 تعلقة باألسرة.اإلسالمية إال في القضايا الم

 العدالة.  ،القانون الجزائري ،الشريعة اإلسالمية ،التشريع ،أحكام القضاء الكلمات المفتاحية:
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The legal framework for the Algerian judge to rely on the principles of Islamic law in his 

rulings 

 

Abstract: 

The judicial authority is known as the body charged with settling disputes and disputes 

between people of society, and the judiciary plays a major role in achieving justice among 

members of society and stabilizing transactions between them, through an authority exercised by 

the state and carrying out everything related to it. State of law, and a guarantor of protection for 

rights and freedoms. 

The Algerian judge exercises his powers in accordance with the law, and by law we mean a 

set of man-made rules that are the creation of the legislative instrument. 

Where he establishes his sentence ruling the punishment according to the descriptive law 

according to Article 01 of the Algerian Civil Code. 

Where Islamic law is the second source of rule after the legislation. This approach came from 

historical and colonial backgrounds because Algeria, by virtue of its occupation of France for 

more than 130 years, and the latter, namely France, did not use the provisions of Islamic law 

except in cases related to the family, and the Algerian legislator followed suit. In his approach, 

the Algerian judge does not use the principles of Islamic law except in cases related to the 

family. 

Keywords: Judicial provisions, legislation, Islamic law,  Algerian law, justice. 

 

 مقدمة:

عدا القانون الذي نصت عليه الشريعة اإلسالمية، واستمر ، أي قانون 1830لم يكن للجزائر قبل االستعمار الفرنسي عام 

قصيرة بعد االستعمار، حيث كانت تطبق العقوبات الشرعية، وإن لم يكن هذا التطبيق شامال ان إلى فترة هذا القانون في السري

 لكل أنحاء الجزائر.

ففي غرب الجزائر مثال، أقبل األمير عبد القادر عل الوظائف الشرعية، فعين في كل عمالة وكل دائرة واسعة األنحاء 

ام مالك، وشرط أن يكون فقيها، نزيها، مشهورا بالعفاف والقيام بأمور قاضيا عالما، يفضل في القضايا الشرعية عل مذهب اإلم

 يتسنى لها ذلك،  الدين، وقد حاولت السلطات الفرنسية، أن تبسط قوانينها التي تخدم مصالحها في كل مكان، ولما
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، وهو قانون العقوبات قانونا خاصا حيث وضعت للنزاعات التي يكون أطرافها أو أحدهما فرنسيا عمدت إلى تجزئة القوانين،

، طبقت 1842سبتمبر  26الفرنسي، وأما النزاعات التي تقوم بين الجزائريين فيما بينهم، فيطبق فيها القانون الجزائري، وفي 

، وبذلك مسح القضاء اإلسالمي 1843السلطات الفرنسية التنظيم القضائي الفرنسي الجديد في الجزائر، وبدأ العمل به في جانفي 

 1نهائيا.

بعد ذلك قوانين متعددة عل الجزائريين، ال وجود لها في قانون العقوبات الفرنسي، وإنما وقد طبقت السلطات الفرنسية 

 كانت عقوبات تتماشى مع مصالحها.

للتشريع النافذ ، أصبح بموجبه جميع الجزائريين خاضعين على العموم 1944نوفمبر  23ور األمر الجديد في دوبص

نسيين، وقد حمل هذا األمر بعض اإلصالحات، حيث نظم طرق المعارضة، وإجراءات التنفيذ المؤقت والقضاء على الفر

 المستعجل.

غى التمييز بين الجزائريين، ل الشخصية وحدد اختصاص المحاكم وألوحصر اختصاص القاضي الشرعي في األحوا

 ، 1954نوفمبر  01وغيرهم، كما ألغى العقوبة اإلدارية، وباندالع الثورة التحريرية في 

 1958ديسمبر  22ألغت فرنسا بعض اإلصالحات بموجب األمر السابق، فأنشأت األحكام العسكرية والخاصة، وفي 

قتضاه قانون العقوبات المطبق في من قانون العقوبات الفرنسي، وأصبح بم 447والذي عدل المادة  58/1297صدر األمر رقم 

 فرنسا هو المطبق في الجزائر. 

، ويقضي 1962ديسمبر  31، المؤرخ في 62-157، صدر األمر رقم 1962وعند حصول الجزائر على استقاللها عام 

 2السيادة الوطنية.بتمديد مفعول التشريع الفرنسي المطبق في الجزائر، في ذلك التاريخ، إال باستثناء األحكام التي تتعارض مع 

إن خضوع القاضي الجزائري للقانون يجعله يستنبط أحكامه من القانون الوضعي وفقا لألحكام الدستورية، ولكنه في 

أحيان عديدة يلجأ إلى أحكام الشريعة اإلسالمية خاصة إذا ما تعلق األمر بالمبادئ الناظمة لشؤون األسرة، ولكن يبقى اعتماد، 

 اإلسالمية بصفة احتياطية ولكنها مصدر رسمي ثان. على مبادئ الشريعة 

 نعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي.

 لنجيب عن هذه اإلشكالية:

 ما هو معيار استناد القاضي الجزائري إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية في أحكامه؟ -

 ونقوم بتقسيم المداخلة إلى:

 االستناد إلى التشريع الوضعي كمصدر رسمي. أوال: -

 االستناد إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر احتياطي.  ثانيا: -

 االستناد إلى التشريع الوضعي كمصدر رسمي: -والأ

وأعظمها شأنا، وأشرفها ذكرا، فقد أصبح مبدأ وأعزها مكانا،  الواليات قدرا وأجلها خطراالقضاء من أعلى والية 

االستقالل القضاء جزءا من الضمير اإلنساني بحيث لم يعد من القبول إنكاره، بل أصبح مبدأ حتميا لتأمين العدالة، وكفالة 

 الحقوق وصون الحريات.

                                                           
  .46، ص 2006منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  -1
  .50منصور رحماني، مرجع سابق، ص -2
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ومن ثم فإن القضاء سلطة من سلطات الدولة الثالث، وليس وظيفة من وظائفها، وأن يكون محايدا بعيدا عن كل نزعة 

 1وأن يكون القضاة متحررون من أي تدخل أو إشراف أو رقابة.مذهبية أو عقائدية، 

ي ، يتضمن القانون األساسي للقضاء، يعن2004سبتمبر  6، المؤرخ في 04-11وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم 

 2على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس األعلى للقضاء. القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء  

من القانون األساسي للقضاء على ما يلي: ''يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ  08حيث تنص المادة 

 الشرعية والمساواة، وال يخضع في ذلك إال للقانون، وأن يحرص على حماية لمصلحة العليا''.

غني عن اآلخرين، ماديا وعقليا، عندما يتحدثون عن القاضي، يتصورون في مخليتهم الرجل المحترم، المتعلم المست

وأضيف إلى تلك الصورة النموذجية، كون الرجل دارسا للقانون متدربا على يد القانونين المخضرمين ومتدرجا في وظائف 

 القضاء، مشهودا له بتحري العدل والنزاهة.

حماية القضائية، وتكفل ثم إن حق التقاضي مكفول للناس، فلكل شخص حق اللجوء إلى القضاء، بقصد الحصول على ال

 الدولة تقريب القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. 

 حيث يحكم القاضي خالل حكمه بإحدى الوسيلتين:

وهو النظام الذي يبعث في نفس القاضي الشعور بالمسؤولية، فيحمله على اإلخالص في العمل نظام القاضي الفرد:  -

 مل على التطبيق السليم للقاضي، ويكون هذا في المحكمة االبتدائية. مما يدفع بع إلى الدقة من أجل الع

عد وهو أن يشترك في الحكم عدة قضاة، مما يسمح بمناقشة القضية، ونظام تعدد القضاة يب نظام تعدد القضاة: -

 3االستئناف.مما يكفل له النزاهة واالستقاللية، ويبرز هذا النظام في محاكم القاضي عن المؤثرات والرغبات 

األولى ملزم، على الرغم من ضرورة إعادة النظر فيه، وذلك بإعادة االعتبار للشريعة إن الترتيب الوارد في المادة 

، وجعلها مهيمنة على التشريع كله، وبمختلف مراتبه، تطبيقا للمادة الثانية من للدستور الجزائري والتي تنص على ما اإلسالمية

من أجل تطبيقه على النزاع القاضي الجزائري إلى القانون الوضعي أو ما يسمى التشريع ، يستند 4دولة'' اإلسالم دين اليلي: ''

 المطروح أمامه.

 التشريع كمصدر رسمي للقضاء الجزائري: -1

، فالتشريع هو مختلف القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية 5يعد التشريع مصدرا وطنيا )داخليا( للقانون

 .Loi)البرلمان بغرفتيه(، ويصدر في شكل قانون 

إن التشريع كمصدر رسمي للقانون، هو وضع القواعد القانونية المكتوبة بواسطة السلطة العامة المختصة بذلك في 

 6الدولة وهي عادة السلطة التشريعية.

هو الدستور )التشريع وتختلف التشريعات في قوتها وطريقة سنها بحسب السلطة المصدرة لها، فأعالها درجة 

 ، إن كلمة قانون تستعمل للتعبير عن التشريع العادي،هو التشريع الفرعي(، وأوسطها هو التشريع العادي وأدناها ياألساس

                                                           
 .53، ص2013طاهري حسين، التنظيم القضائي الجزائر، دار هومة،  -1

 .2004/ لسنة 57، ج.ر عدد 11-04القانون العضوي للقضاء رقم  -2 

 .07، ص2013حسين، المبادئ األساسية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية،  فريجة -3 

 .12، ص2013نسرين شريقي، سعيد بوعلي، القانون الدولي الخاص الجزائري، دار بلقيس،  -4 

 .2016مارس  06الدستور الجزائري  -5 

   .131، ص 2012حبيب ابراهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -6 
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فهو يعبر عن مجموعة القواعد المنظمة لسلوك وعالقات األشخاص في المجتمع على وجه ملزم سواء كان مصدرها  

التشريعية حيث التشريع أو غيره من المصادر، فيراعي دائما إصداره من صاحبة االختصاص في وضع التشريع وهو السلطة 

 من الدستور على ما يلي: ''ال يخضع القاضي إال للقانون''. 165المادة  تنص

يعد القضاء الجزائري معتمدا اعتمادا رئيسا على القانون الوضعي أو التشريع، وهو ما يصدر عن السلطة التشريعية 

 ،سمى للدستور وقوانين الجمهوريةأو قانونا عاديا، ويظل خضوعه األ قانونا عضوياسواء أكان 

فاألحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم، مجرد قرارات فردية تصدر تطبيقا للقواعد القانونية، لهذا ال يتصور أن  

 1يكون القضاء مصدرا للقانون، بهذا المعنى، فإن األحكام تطبق القواعد القانونية وال تخلقها.

القواعد القانونية وتجريدها، والقضاء تحت  فالقاضي يمارس سلطة واسعة في تفسير القانون الوضعي نظرا لعمومية

ستار تفسير النصوص يساهم في خلق قواعد قانونية سدا للثغرات في النصوص التشريعية أو تحقيقا لمالئمة هذه النصوص 

 للظروف االجتماعية الالحقة أو وضعها.

 المعتمد عليها من طرف القاضي الجزائري:القوانين الوضعية  -2

كبيرة للتشريع، ويعقد له الغلبة كمصدر للقانون، حيث يعد القاضي الجزائري السلطة ئري أهمية يولى القانون الجزا

كمصدر رسمي للقانون الجزائري وعلى رأسها الدستور لتطبيق القوانين الوضعية المصدرة من طرف السلطة التشريعية، 

التشريعات العادية التقنيات الجزائرية التي صدرت في كتشريع أساسي أو أعلى في الدولة، ويليه التشريع العادي، وفي مقدمته 

 فروع القانون المختلفة وهي على سبيل المثال ال الحصر: 

 قانون اإلجراءات الجزائية.تضمن ، الم1966يونيو  8، المؤرخ في 66-155األمر رقم  -

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 1966يونيو  8، المؤرخ في 66-156األمر رقم  -

 ، يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75-58األمر رقم  -

 ، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75-59األمر رقم  -

 ، المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.1979يوليو  21، المؤرخ في 79-07القانون رقم  -

 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 2008فيفري  25، المؤرخ في 08-09 القانون رقم -

 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.2009فيفري  25، المؤرخ في 09-03القانون رقم  -

 ، يتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.2004يونيو  23، المؤرخ في 04-02القانون رقم  -

، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 2005فيفري  6، المؤرخ في 05-01القانون رقم  -

 ومكافحتهما.

أوت  23، المؤرخ في 05-06، يتضمن الموافقة على األمر 2005ديسمبر  31، المؤرخ في 05-17األمر رقم  -

 ، والمتعلق بمكافحة التهريب. 2005

 ، يتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته.2006فيفري  20، المؤرخ في 06-01القانون رقم  -

 .05-02قانون األسرة المعدل والمتمم باألمر رقم ، والمتضمن 1984يونيو  9، المؤرخ في 84-11القانون رقم  -

                                                           
 . 164حبيب ابراهيم الخليلي، مرجع سابق، ص -1
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 االستناد إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر احتياطي: –ثانيا 

األخالقية على االعتبارات في القانون هو حرية استخالص األحكام من أي مصدر، فقد تراعي القواعد إن األصل 

االقتصادية، أو االعتبارات الدينية على القواعد االقتصادية، كما لو حرم المشرع بيع الخمور وهنا تعد الشريعة اإلسالمية 

  1العام واآلداب العامة.المصدر الرئيسي للقانون، كل ذلك في إطار قواعد النظام 

ويختلف مبدأ استناد القاضي من دولة إلى أخرى، وبالرجوع إل نص المادة األولى من القانون المدني الجزائري نجدها 

تنص على ما يلي: ''يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص 

تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ التشريعية اإلسالمية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرق، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ 

 2القانون الطبيعي وقواعد العدالة''. 

 حيث تعد الشريعة اإلسالمية المصدر الرسمي الثاني لقواعد القانون. 

إلى درجة أن رجال الدين كانوا هم في نفس الوقت رجال القانون، في المجتمعات القديمة كان القانون مختلطا بالدين، 

وكان احترام القواعد القانونية يعتمد أساسا على االعتقاد بأنها تعبير عن اإلرادة اإللهية، ومن هنا استمد القانون في تلك العصور 

 هيبته.

كبير في تكوين قواعد القانون التي كانت إما قواعد دينية أو قواعد عرفية، أسهمت األديان في  للدين دور وتأثيروكان 

 تقويمها على ضوء مبادئها.

قد ارتبط ثم جاءت األديان السماوية ومنها ما تناول أمور الدين والدنيا، بتنظيم شامل، وفي ظل الشريعة اإلسالمية، 

 القانون بالدين ارتباطا وثيقا.

اإلسالمية مطبقة في كثير من البالد اإلسالمية، بحيث تعد المصدر الرسمي األصيل للقانون في هذه انت الشريعة فقد ك

 البالد، ثم تقلص دور الشريعة نتيجة القتباس هذه البالد قوانينها من القوانين الغربية الحديثة.

بعض الدول اإلسالمية، فضال عن ذلك فهي  ومع ذلك فما زالت الشريعة اإلسالمية مصدرا رسميا أصليا للقانون في

 3المصدر الرسمي األصيل بالنسبة لألحوال الشخصية.

تعد مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرسمي االحتياطي األول للقانون الجزائري، ويقصد بذلك أن على القاضي 

ال تسعفه النصوص التشريعية في فروع القانون  سالمية إليجاد الحل على هداها حيثري أن يلجأ إلى مبادئ الشريعة اإلالجزائ

 المختلفة أو المبادئ العامة في القانون الوضعي الجزائري بالحل المنشود لموضوع النزاع القائم أمامه. 

غيبة النصوص التشريعية وغيبة المبادئ العامة للقانون  في -الشريعة اإلسالمية التي يجوز للقاضي بمبادئ ويقصد 

المبادئ العامة لهذه الشريعة، أي المبادئ المتفق عليها بال خالف بين المذاهب استنباط الحلول منها،  –الوضعي الجزائري 

 . اإلسالمية، وهي أربعة مذاهب: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي

 4بحيث ال يملك القاضي أن يستند في حل النزاع القائم أمامه على القواعد التفصيلية التي تختلف بشأنها المذاهب.

                                                           
  .52، ص2006محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  -1
 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.1975ر سبتمب 26، المؤرخ في 58-75األمر رقم  -2 

 .163حبيب ابراهيم الخليلي، مرجع سابق، ص -3 

 .174حبيب ابراهيم الخليلي، مرجع سابق، ص  -4 
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يالحظ في التشريع الجزائر، أنه في مجال األحوال الشخصية ال تعد الشريعة اإلسالمية مجرد مصدر احتياطي، بل هي 

 ي هذا المجال. ما زالت مصدرا رسميا أصيال للقانون الجزائري ف

يتأثر دور الشريعة اإلسالمية كمصدر رسمي أصيل إذ يقوم وبقدر ما يصدر من تشريعات منظمة لألحوال الشخصية، 

مقامها عندئذ التشريع كمصدر رسمي أصيل. فبمقتضى النظام اإلسالمي أن تكون جميع أنواع التشريع، وعلى رأسها الدستور، 

من الدستور  02ستمد التشريع شرعيته منها، وهو ما يتوافق ظاهريا مع نص المادة غير مخالفة للقرآن والسنة، حيث ي

 1الجزائري التي تنص على أ اإلسالم دين الدولة.

 األحكام الموجودة في القانون الجزائري المستمدة من الشريعة اإلسالمية: -1

الشريعة اإلسالمية بالنسبة للمسائل التي ينظمها التشريع هي المصدر المادي والتاريخي، ألن التشريع في هذه تظل 

المسائل يعترف منها وتظل مصدرا رسميا احتياطيا بالنسبة لمسائل األحوال الشخصية المنظمة بتشريع أسوة بمسائل األحوال 

 ها التقنين المدني على ضوء أحكام الفقه اإلسالمي ومن أهمها: العينية على غرار الكثير من المسائل التي عالج

 من القانون المدني. 41نظرية التعسف في استعمال الحق: المادة  -

 من القانون المدني. 107نظرية الظروف الطارئة: المادة  -

 من القانون المدني. 325أحكام خيار رؤية الشيء المبيع: المادة  -

 من القانون المدني. 408المادة أحكام البيع في مرض الموت:  -

 2القانون المدني. من  794أحكام الشفعة: المادة  -

 يأخذ القاضي بأحكام الشريعة اإلسالمية في: 

 المسائل المتعلقة بالنظام العام واآلداب العامة للمجتمع الجزائري: -2

يقوم عليها كيان الجماعة سواء كانت يقصد بالنظام العام مجموعة المصالح الجوهرية للمجتمع أو مجموعة األسس التي 

 سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية منها تعدد الزوجات، وإباحة الطالق في حين أنه يحرم المعاشرة السيئة.

أما اآلداب العامة فهي تلك األسس الخلقية الضرورية لحفظ كيان المجتمع وهي جزء من النظام العام، وهي بمثل الجانب 

في المجتمع، حيث يعد ضرورة اتخاذ العالقة بين الرجل والمرأة شكال معينا وهو الزواج حتى تكون عالقة مشروعة  األخالقي

 3ولهذا تعد القواعد اآلمرة للزواج قواعد آمرة.

رغم أنها  –نجد أيضا من ناحية أخرى أوجه عديدة الستناد القاضي لمبادئ الشريعة اإلسالمية على غرار عقوبة اإلعدام 

يحيلنا إلى  18-14حيث نجد أن قانون القضاء العسكري الجزائري، رقم  -مازالت محل جدل كبير في التشريع الجزائري

، حيث يكمن 1964يوليو  7، المؤرخ في 64-201، والمرسوم رقم 1964يونيو  3المؤرخ في  64-193المرسوم رقم 

 4عة اإلسالمية.مضمون المرسومين أن عقوبة اإلعدام تكون وفقا ألحكام الشري

 

 

                                                           
 .38محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص -1 

 .175حبيب ابراهيم الخليلي، مرجع سابق، ص -2 

 . 111حبيب ابراهيم الخليلي، مرجع سابق، ص -3 
  (.2018/ لسنة 47، يتضمن قانون القضاء العسكري الجزائري، )ج.ر عدد 2018يوليو  29، المؤرخ في 14-18القانون رقم  -4
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 قانون األحوال الشخصية )قانون األسرة الجزائري(: -3

ترك المشرع الجزائري تنظيم األحوال الشخصية للقواعد الدينية وهي هنا القواعد المستمدة من الشريعة اإلسالمية، 

 نذكر منها:

مرأة الحرية في التصرف في ، حيث أعطى لل05-02من قانون األسرة، رقم  37الذمة المالية للمرأة: تحكمها المادة  -

 1مالها.

 2تقرير شروط الحضانة في التشريع الجزائري وهذا ما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية. -

 من قانون األسرة. 54طلب الخلع طبقا للمادة  -

 3من قانون األسرة. 53أحكام التطليق، طبقا للمادة  -

 4الشروط االتفاقية لعقد الزواج. -

ويعطي  5إذ يفسخ الزواج عند تخلفها قبل الدخول، ويثبت بعد الدخول بصداق المثلأركان انعقاد عقد الزواج،  -

القاضي الجزائري أهمية بالغة لتطبيق األحكام الخاصة المتعلقة بالميراث وأحكامه للشريعة اإلسالمية وللقرآن 

 حجب، وغيرها. الكريم، منها: )أسباب اإلرث، أصناف الورثة، أصحاب الميراث ''األنصبة''(، العاصب، ال

 

 خاتمة:

إن القاضي ملزم بتطبيق القانون، فهو ال ينحرف عن الوقائع التي جاء بها أطراف الخصومة القضائية، وال يجوز 

 للقاضي أن يتعداها تطبيقا واحتراما لمبدأ حياد القاضي، ومعنى حياد القاضي هو أن يزن المصالح القانونية للخصوم بالعدل.

 القانون، ومما تقدم نخلص إلى النتائج التالية: فهو يحكم بما يقرره

 إن حكم القاضي هو األثر القادم في القاعدة القانونية الموضوعية أو اإلجرائية. -1

 استناد القاضي إلى القانون الوضعي ناتج عن الموروث القانوني االستعماري قضاءا وحكما. -2

 ونتوصل إلى االقتراحات التالية: 

 القانوني هي من أساسيات العمل القضائي، وبالتالي حكم القاضي يحدد تبعا ألسباب رفع الدعوى.إن مسألة التكييف  -1

من القانون المدني واالستناد إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية احتياطا بعد القانون هو حكم مبدئي  01إن تقرير المادة  -2

 وفقط. 

 

                                                           
 عبد الفتاح تقية، الذمة المالية للزوجة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -1 

 .157، ص2011، جوان، 2، العدد واالقتصادية والسياسية

 ثار الحضانة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم االقتصادية والقانونية ، آسامية بن قوية -2 

  .137، ص2010، 1والسياسية، العدد

 لمطاعي نور الدين، سلطة قاضي شؤون األسرة في التكييف القانوني للوقائع، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية  -3 

 .327، ص2012، سبتمبر، 2012، 3واالقتصادية، العدد

 ونية والسياسية واالقتصادية، العشي نورة، الشروط االتفاقية في عقد الزواج في قانون األسرة، المجلة الجزائرية للعلوم القان -4 

 .369، ص2013، مارس 3العدد

 في حماية عقد الزواج، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  02-05العشي نورة، مدى نجاعة التعديالت الواردة في األمر رقم  -5 

 .167، ص2012، جوان02واالقتصادية والسياسية، عدد

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  والعشرون لثث والنشر العلمي | اإلصدار الثااالمجلة األكاديمية لألبح  

    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           700  

ISSN: 2706-6495 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 .2004/ لسنة 57، ج.ر عدد 04-11القانون العضوي للقضاء رقم  -1

 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75-58األمر رقم  -2

   .2012براهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، ديوان المطبوعات الجامعية، حبيب إ -3

 .2016مارس  06الدستور الجزائري  -4

بن قوية، آثار الحضانة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم االقتصادية سامية  -5

  .2010،  1والقانونية والسياسية، العدد

 .2013طاهري حسين، التنظيم القضائي الجزائر، دار هومة،  -6

عبد الفتاح تقية، الذمة المالية للزوجة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم  -7

 .2011، جوان، 2القانونية واالقتصادية والسياسية، العدد 

السياسية العشي نورة، الشروط االتفاقية في عقد الزواج في قانون األسرة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و -8

 .2013، مارس  3واالقتصادية، العدد

في حماية عقد الزواج، المجلة الجزائرية للعلوم  05-02العشي نورة، مدى نجاعة التعديالت الواردة في األمر رقم  -9

 .2012، جوان02القانونية واالقتصادية والسياسية، عدد

 .2013ارية، ديوان المطبوعات الجامعية، فريجة حسين، المبادئ األساسية في قانون اإلجراءات المدنية واإلد -11

/ لسنة 47، يتضمن قانون القضاء العسكري الجزائري، )ج.ر عدد 2018يوليو  29، المؤرخ في 18-14القانون رقم  -11

2018.)  

لمطاعي نور الدين، سلطة قاضي شؤون األسرة في التكييف القانوني للوقائع، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -12

 .2012، سبتمبر، 2012، 3 العددوالسياسية واالقتصادية، 

 .2006محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  -13

 .2006لقانون الجنائي العام، دار العلوم، عنابة، الجزائر، منصور رحماني، الوجيز في ا -14

 .2013نسرين شريقي، سعيد بوعلي، القانون الدولي الخاص الجزائري، دار بلقيس،  -15

 

 

 

 .المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي ،الدكتورة/ عائشة عبد الحميد ،2021 ©الحقوق محفوظة  جميع

(CC BY NC) 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

    

 

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 701  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

 حقوق العمال في ضوء األحاديث النبوية وقانون العمل األفغاني

Workers' rights in light of the hadiths and the Afghan labor law 

 

 روح هللا نجم  .1

 فغانستانأ ،أفغانياالستاذ المحاضر، قسم الدراسات االسالمية، کلية الشريعة، جامعه سيدجمال الدين 

 سيد رضاء هللا جاللي  .2

 فغانستانأ ،أفغانياالستاذ المحاضر، قسم الفقه والقانون، کلية الشريعة، جامعه سيدجمال الدين 

Roohullahnajam786@gmail.com 

  

 خالصة البحث:

هذه الدراسة تناولت حقوق العمال في ضوء األحاديث النبوية مقارنة بقانون العمل األفغاني. تم اإلستفادة من كتب 

لتوجيهات النبي صلی هللا عليه وسلم الکريمة في التعامل  اهتماما  واولت ، وفق المنهج العلمية والمراجع األصليةاألحاديث 

 إيراد أحاديث صحيحة تطرفت إلى التعامل معهم.خالل  والخدم وذلک منمع العمال 

كما تناولت هذه الدراسة المقارنة بين ما  ،والخدم وامتيازات العمالتناولت حقوق  التيرافية  تعامليهتم إختيارها كنماذج 

 ذكر أوجه التشابه بينهما. وتوصلت إلىاألفغاني  وقانون العملها في الهدى النبوي الشريف جاء ذكر

 في العمل كان أن بعد ،العمل تاريخ في مرة ألول بحقوقه واعترف ،وكرمه ورعاه العامل أعز اإلسالم أن   نتيجة الی نصل

  .والهوان المذلة معناه اآلخر البعض وفي ،والتبعية الرق معناه القديمة الشرائع بعض

 قاصدا   – كعمال – حقوقهم لضمان المبادئ من بكثير جاء كما ،المجتمع أفراد من الطبيعية حقوقهم للعمال اإلسالم قرر فقد

   مماتهم وبعد حياتهم في وألسرهم لهم الكريمة الحياة وتوفير االجتماعية العدالة إقامة بذلك

 عليه هللا صلى النبي توصيات األحاديث الكتب من ونقل العاملين، من وغيرهم العمال حقوق العلمية البحث هذا تتناول

 للعمال واحترم ،شديدا احتراما العباد وسائر بالعاملين اهتم وسلم عليه هللا صلى الرسول أن وثبت منظٍم. بشکل وسلم

 سلوكه على أمثلة وصف تم ،وأيضا ،بانتظام حقوقه حول الصحيحة أقواله معج تم وقد کامال . احترامآ   الخدم من وغيرهم

ا العلمي البحث هذا في والخدم. الموظفين مع  بشكل بشرلل اإلسالمية الشريعة أعطتها التي الحقوق أهمية نفهم سوف أيض 

 .األخرى الحقوق وبعض عام
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 األحاديث کتب من وسلم يهعل هللا صلی الرسول أحاديث ضوء فی بانتظام والخدام العمال وامتيازات حقوق اقتباس تم

 .الصحيحة

ا العلمي البحث هذا في  أحاديث بمعايير موازنته وتم الرسول أحاديث مع أفغانستان في العمل قانون مقارنة تمت ،أيض 

 وسلم. عليه هللا صلی هللا رسول

 .األفغانيالعمل، العامل، صاحب العمل، قانون العمل  الکلمات المفتاحية:

 

 

Workers' rights in light of the hadiths and the Afghan labor law 

 

Abstract 

Islamic Sharia has paid close attention to the rights of workers, has given them respect and 

has acknowledged their rights before anyone else in the history of the work. Although in 

some earlier laws the workers were considered as slaves and were considered very light and 

humiliating by some other laws and religions. 

This study has been carried to study the rights of laborers and other workers have been 

studied and what the Prophet (Peace and Blessings of Allah be Upon Him) recommended in 

the Prophetic Hadiths has been regularly quoted from the books of Hadiths. 

It has been cleared in the study that Prophet Muhammad (Peace and Blessings of Allah be 

Upon Him) had a special care for the rights of laborers and other workers. The study shows  

how much Prophet Muhammad (PBUH) respected them. Those authentic Hadiths which 

states labor rights has been systematically collected with examples of his dealings with 

employees. 

Also in this article, we will understand how much rights Islamic law has given to human 

beings in general and to some others in specific. 

The rights and privileges of the workers and labors are regularly quoted from the Prophetic 

Hadiths in the light of the Prophetic Hadiths. 
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Also in this study, the labor law of Afghanistan has been compared with the hadiths of the 

Prophet and has been measured in the criteria of the hadiths of the Prophet to see how similar 

they are? 

Keywords: Work, labor, employer, Afghan labor law. 

 

 مقدمة:

ن إما نطق عن الهوی  ينسان ما لم يعلم، و کل فه بالقيام بالعمل، و الصالة والسالم علی الذالحمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإل

 ما بعد!أال  وحی يوحی إهو 

فی  وسعادتهم ورفعتهم وفيه فالحهم، فما امر اهل االسالم بشئ اال والفضل اجمعهن دين االسالم دين جمع الخير کل ه، إ

 الدنيا واالخرة. يخطار و العواقب الوخيمة فال لما فيه من االضرار و األإئ يعن ش وال نهى، والألخرةالدنيا 

 ،حسانإلن الدين االسالم فيه ُحسن المعاملة بين العبد و بين ربه، و فيه ُحسن المعاملة بين العبد و بين العباد، فهو دين اإ

وهو دين الرحمة، وهو دين الکرم، وهو دين الفضيلة.هو دين بُعث به النبي صلی هللا عليه وسلم فها هو النبي صلی هللا 

َم َمَكاِرَم األَْخالَِق(. و لقد جاء عنه عليه السالم نصوٌص کثيرةٌ  عليه وسلم يعلن ذلک واضحا  جلي ا  فيقول: )إِنََّما بُِعْثُت ألُتَمِّ

 خالق الفاضلة التی تهذب النفوس و تحس ن المعاملة بين عبادهللا.العلم فی باب األ هلمعدودةٌ عند ا

مور فی نصابها والتعامالت فی مواضعها و جاءت باعطاء کل  باب الحقوق باٌب مبارٌک عظيٌم جاءت الشريعة فوضعت األ

ال علی من إلذی حٍق حق ه. و الحقوق فی ا وجل  بغن کرمهمأسالم کثيرة، منها حقوق العم  ومال فأصبح تحت يده  ىهللا عز 

هة  بة لالخالق موج  عة، فجاءت الشريعة فی هذا الباب العظيم مهذ  ال و خدم يستعملهم فی مصالح متعدد ة و شؤون متنو  عم 

 االغنياء لحسن التعامل و التأدب بأداب الکاملة.

رهم نعمة من نَِعم هللا عز وجل، أنعم هللا علينا بوجو العامل الخادم  ودهم،إنهم إخواننا وأخواتنا، جعلهم هللا تحت أيدينا، وسخَّ

ها من نعمه الغالية الثمينة التي  لنا، واختبرنا بوجودهم في بيوتنا، يبين هللا عز وجل األواصر بين الخادم والمخدوم، ويُعدُّ

ي َما ْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِيَْبلَُوُكْم فِ َوهَُو الَِّذي َجَعلَُكْم َخاَلِئَف اأْلَ  أسبغ بها علينا، فيقول هللا عز وجل: ﴿

 .البحث ا، سيتم ذکر بعض الحقوق فی هذالعمالفعلينا أن نحافظَ على حقوق  [561﴾ ]األنعام:  آتَاُكمْ 

 مشکلة البحث:

حقوق اإلنسان ولم يعط أحد أي ، انتفض بعض الناس باسم حقوق اإلنسان وزعموا أنهم يريدون في هذه الفترة الماضية

ع ال يرون مرؤوسيهم حقوق إنسان من قبل وهم أول من يناضل من أجل حقوق اإلنسان .كما أن هناك أشخاص في المجتم

جل هذه المشکلة  يجب البحث لمعالجة هذه فأل ،، ويعاملونهم بعنف شديد وال يظهرون أي تعاطف معهموعمالهم كبشر

 النبوية .الموضوع في ضوء األحاديث 
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فإن هذه  ،باإلضافة إلى حقيقة أن بعض الناس يد عون أن أحكام قانون العمل األفغاني تتعارض مع نصوص الشريعة

 الدراسة ستظهر مدى تشابه أحكام قانون العمل األفغاني مع األحاديث النبوية.

 سئلة البحث:أ

 لبحث وقيمته:تحاول هذا البحث اإلجابة على األسئلة التالية التي تبرز حاجة ا

 . هل اهتمت الشريعة اإلسالمية اهتماما  خاصا  بالعمال؟5

 . وهل هناك أمثلة في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم حول احترام حقوق هؤالء العمال والخدام؟2

 . هل يتمتع العمال بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من األشخاص العاديين وهل هناك حقوق تخص العمال؟3

ما يُری فی الساحة من قيام بعض الجممعيات بهتافات حقوق اإلنسان هل يعد هذا  من إختراعهم و ابتكارهم أم أن   .4

 اإلسالم قى سبقهم في تحقيق هذا المبدأ؟   

 . ما مدى تشابه قانون العمل األفغاني مع أحاديث النبوي صلي هللا عليه وسلم؟1

 هداف البحث:أ

 الدراسات التالية:أجريت الدراسة لألجر 

 .الموظفين. إبراز عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم الخاصة بالعمال و5

 . تزويد القراء حول حقوق العمال والمرؤوسين.2

 . موقف الشريعة اإلسالمية حول حقوق اإلنسان.3

 . إنتباه المخطئين حول أخطائهم في هذا الصدد. 4

 حاديث رسول هللا صلی هللا عليه وسلم.. مقارنة قانون العمل في أفغانستان بأ1

 اهمية البحث:

ولكن هناك آخرون لديهم عمال  ،تمکن أهمية هذا الموضوع أن في مجتمعنا بعض األشخاص الذين يعملون لحساب آخرين

 فهم يعيشون في مشکلة صعوبة. ،ال تحترمهم ،فهم غير مبالين ،ولكن الناس حرموا من حقوقهم ،ويعملون تحت أيديهم

مع أن نبينا صلى  ،ويعتقدون أنهم أحيا حقوق اإلنسان بالفعل ،يرفع البعض أصواتهم حول حقوق اإلنسان ،ناحية أخرى من

ال والمرؤسين  هللا عليه وسلم أثبت في حياته العملية للناس منذ مئات السنين. حيث بکتابة هذا الموضوع العلمي سيعلم العم 

ال. ة، و طرف اآلخر أيضا  سيعلمون حقوق هؤآلء العم   بحقوقهم الخاص 

 الدراسات السابقة:

ييز بين هذه الدراسة والدراسات السابقة، هو أنها درست إما جانب لكن التم ،هناك دراسات متعددة حول حقوق العمال

ٍة سواء كانوا  الة بصفٍة عام  حقوق االجير، أو حقوق العمال أو حقوق الَخَدم فقط. ففي هذه الدراسة  ستدرس حقوق الَعم 

ا أو ُعماال  أو موظفين في المكاتب الرسمية  صلی هللا عليه وسلم يوجد ففي هذه الدراسة مع ذکراحاديث رسول هللا ،خدم 

 مقارنة  قانون العمل األفغاني مع األحاديث. کما لم تمت دراستها من قبل.

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

    

 

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 705  

ISSN: 2706-6495 

 

 التمهيد:

نحتاج إلى فهم بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع وأهمية العمل في  ،قبل أن نبدأ في أصل الموضوع الرئيسي

 الشريعة اإلسالمية:

المصدر َعِمَل يَعَمُل َعَمال ، ويقال لمن يقوم بالعمل؛ عامل، والعمالة: هي األجر على في اللغة: مأخوٌذ من هو  العمل:

 (۱)العمل، والعملة: هم القوم الذين يعملون بأيديهم أنواعا  من العمل، كالحفر أو الطي، أو غير ذلك.

الت الحياة االقتصادي ة، أو العمل في االصطالح: هو جميع ما يقوم به اإلنسان من األنشطة الُمختلفة في شتى مجا 

 (۲)افي ة بهدٍف محدٍد غير التسلية.االجتماعي ة، أو السياسي ة، أو الثق

 ونتيجة لذلك تكون النفع الشرعي. ،هي جهود مشروعة بدنية أو ذهنية يقوم بها اإلنساناو 

 شرح التعريف:

أي أن اإلسالم  ،ولهذا ورد ذكره في القرآن مع اإليمان ،يرتبط العمل بالمعنى العام بنشاط المسلم المؤمن في مجال الحياة

 في الواقع يعتبره شرط ا للعمل يشاء سلوك اإلنسان. كن جيد.

 هنا ندرس الجزء من السلوك اإلسالمي الذي له بعد اقتصادي وينطبق على السلوك البدني واليدوي.

ا لوظائف الحكومة ،في األصل  ل علی أعلى مستويات الحكومة.حتى تد ،تم استخدام كلمة "عمل" أيض 

سواء كان جسدي ا أو  ،ل في اإلسالم يشمل أي نشاط اقتصادي مشروع مقابل األجرمعأن مفهوم ال تظهر من الدراسة السابقة

كحفر  ،أو متدنية الرتبة ،. لقد وضع دين اإلسالم المقدس كل االعمال النافعة سواء كانت رفيعة المستوى كاإلمارةذهنيا  

 تحت عنوان العمل. ،األرض

 (۳هو الذي يعمل لدی آخر سواء بأجر يومي او شهري حسب االتفاق المسبق بينهما.) العامل:

 اهمية العمل فی االسالم

ويؤكد القرآن والسنة على العمل  ،ويعتبر العمل ضروري ا للنجاح في الدنيا واآلخرة ،اإلسالم أهمية كبيرة على العمل هتمإ

 واألحاديث واآليات التي تدل على أهمية العمل في هي على النحو التالي: ،في العديد من األماكن

 فی القرآن الکريمأهميته االول: 

 :ما يلي الياتالتي تدعو للعمل وتحثُّ على طلب الرزق والسعي له، ومن تلك ا االياتمن القرآن الکريم  فقد ورد في

ْنَساِن إاِلَّ َما َسَعى )  قال هللا تبارک و تعالی: -۱  ( ۴َوأَْن لَْيَس لِْْلِ

ُل ِمَن اأْلَ  ْجِر إال ما كسب هو قال ابن کثير رحمه هللا فی تفسير هذه االية ) أَْي: َكَما اَل يُْحَمُل َعلَْيِه ِوْزُر َغْيِرِه، َكَذلَِك اَل يَُحصِّ

 (۵لنفسه.( )

َجاِل نَِصيٌب  قال هللا تعالی و -۲ ا اْكتََسْبنَ لِلرِّ ا اْكتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصيٌب ِممَّ  (۶) ِممَّ

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

    

 

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 706  

ISSN: 2706-6495 

 

الَِحاِت لَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن )قال هللا تعالی: و  -۳  (۷انَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 والعمل. تشير جميع اآليات السابقة إلى أهمية العمل وفضيلة العامل، و يشجع الناس على كسب لقمة العيش

 هميته فی السنة النبوية:أ الثاني: 

 :كثير من النصوص التي تدعو للعمل وتحثُّ على طلب الرزق والسعي له، ومن تلك النصوص ما يلي السنة فقد ورد في

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  -۱ ُ َعْنهُ، َعْن َرُسوِل هللاَّ ا ِمْن أَْن يَأُْكَل ِمْن َما »َعِن الِمْقَداِم َرِضَي هللاَّ ا قَطُّ، َخْير  أََكَل أََحٌد طََعام 

ِ َداُوَد َعلَْيِه السَّالَُم، َكاَن يَأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ   (۸« )َعَمِل يَِدِه، َوإِنَّ نَبِيَّ هللاَّ

َوتَْقِديُم َما يُبَاِشُرهُ الشَّْخُص بِنَْفِسِه َعلَى َما قال ابن حجر رحمه هللا فی شرح هذا الحديث:) فِي اْلَحِديِث فَْضُل اْلَعَمِل بِاْليَِد 

ْكِر أَنَّ اْقتَِصاَرهُ ِفي أَْكلِِه َعلَى َما يَْعَملُهُ بِ  يَِدِه لَْم يَُكْن ِمَن اْلَحاَجِة أِلَنَّهُ َكاَن َخلِيفَة  يُبَاِشُرهُ بَِغْيِرِه َواْلِحْكَمةُ فِي تَْخِصيِص َداُوَد بِالذِّ

ُ فِي اأْلَرْ  ُ تََعالَى َوإِنََّما اْبتََغى اأْلَْكَل ِمْن طَِريِق اأْلَْفَضِل َولِهََذا أَْوَرَد النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ تَهُ فِي َمقَاِم ِض َكَما قَاَل هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم قِصَّ

َمهُ ِمْن أَنَّ َخْيَر اْلَكْسِب َعَمُل اْليَدِ   (۹( )ااِلْحتَِجاِج بِهَا َعلَى َما قَدَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  -۲ ُ َعْنهُ، يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ أَلَْن يَْحتَِطَب أََحُدُكْم ُحْزَمة  َعلَى ظَْهِرِه، َخْيٌر لَهُ »أَبَا هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

ا، فَيُْعِطيَهُ أَْو يَْمنََعهُ   (۱۱« )ِمْن أَْن يَْسأََل أََحد 

ه فالحديث يُشير  .إلى تفضيل العمل وأهميته، وإن  من خير ما يأكله المسلم ما يكون من نتاج يده وكدِّ

فلما  ،فرفض ،طلب األنصار من النبي صلى هللا عليه وسلم أن يقسموا نخيلهم بينهم وبين المهاجرين ،وفي حديث آخر -۳

تين.فقبل النبي صلى هللا عليه وسلم هذا طلب األنصار من المهاجرين العمل معهم للمشاركة في ذلك ما حصل من البسا

ُ َعْنهُ، قَاَل: قَالَِت األَْنَصاُر لِلنَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم: اْقِسْم بَْينَنَا العرض على الفور وأذن به. َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

 (۱۱)تَْكفُونَا الَمئُونَةَ، َونَْشَرْكُكْم فِي الثََّمَرِة، قَالُوا: َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا. فَقَالُوا: « الَ »َوبَْيَن إِْخَوانِنَا النَِّخيَل، قَاَل: 

ُ نَبِي    -۴ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َما بََعَث هللاَّ ُ َعْنهُ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ ْصَحابُهُ َوأَْنَت ا إاِلَّ َرَعى اْلَغنََم فَقَاَل أَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

 (۱۲فَقَاَل نََعْم ُكْنُت أَْرَعاهَا َعلَى قََراِريطَ أِلَْهِل َمكَّةَ.)

قد رعوا - صلى هللا عليه وسلم-فإن هذا الحديث يُثبت أهمية العمل بطريٍق أخرى؛ حيث إن  جميع األنبياء كما يقول النبي 

 .حيث ثبت أن ه رعى غنم أهل مكة مقابل قراريط يسيرة من المالالغنم، وفي مقدمتهم سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم؛ 

 سالمفي اإل العالقة بين صاحب العمل والعامل

يجب أن تستند عالقتهم إلى  ،يعتبر اإلسالم العامل وصاحب العمل عضوين في المجتمع وشريك في عملية اإلنتاج ؛ لذلك

 المبادئ التالية:

 مبدأ األخوة والتعاون -۱

اإلسالم إلى أن تكون العالقة بين العامل وصاحب العمل قائمة على األخوة والتعاون المتبادل. كما أكد القرآن الكريم يدعو 

 (۱۳)}إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ { مسلمين إخوة: "على أن جميع ال
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)إِنَّ  أبو ذر قال النبي: بغض النظر عمن هو عامل أو صاحب عمل ؛ هم إخوان آخرون في الدين واإليمان. كما رواه

ُ تَْحَت أَْيِديُكْم ...()  (۱۴إِْخَوانَُكْم َخَولُُكْم َجَعلَهُُم هللاَّ

 م.وسيطرتك مجعلهم هللا تحت تأثيركقد إخوانکم  الخدم جميعاالعمال و يعنی: 

 و االستثمار:عالقات بدون استغالل  -3

؛ ألنه ال يُسمح ألي من الطرفين ثمارأساس االستغالل واالستمل على يجب أال تقوم العالقات بين الموظف وصاحب الع

 و( ۱۵)}اَل تَْظلُِموَن َواَل تُْظلَُموَن {  يذكر القرآن صراحة: " ،بإساءة معاملة الطرف اآلخر أو استغالله. وفي هذا الصدد

اْلُمْسلِِم، َوأَنَّ اْلُمْسلِِميَن إِْخَوةٌ،[ فاَل يَِحلُّ الْمِرٍئ ِمْن ) أَنَّ ُكلَّ ُمْسلٍِم أَُخو الوداع:حج في خطبة النبی صلی هللا عليه وسلم قال 

 (۱۶) أَِخيِه إاِل َما أَْعطَاهُ َعْن ِطيِب نَْفٍس، فاَل تَْظلُِموا أَْنفَُسُكُم(

يضمن لذلك من الواضح أنه في اإلسالم والمجتمع اإلسالمي ال يسمح بأي نوع من االستغالل. ومن ثم فمن الطبيعي أن 

المجتمع اإلسالمي النقي والمسؤول عالقة غير استغاللية بين العامل وصاحب العمل. لكن ال يمكن تقديم إطار وتعريف 

 دقيق لالستغالل واالستغالل في المجتمع.

 وهذا من المبادئ األساسية لْلسالم أنه يجب عدم ،الحقوق االجتماعية للعامل مساوية للحقوق االجتماعية لصاحب العمل

التمييز بين العامل وصاحب العمل. لذلك ال فرق في المجتمع اإلسالمي بين العمال وأرباب العمل من حيث حقوقهم 

تعتمد كرامة اإلنسان ومكانته وعظمته على المعايير األخالقية والمعرفة  ،في اإلسالم ،االجتماعية والسياسية. ومن هنا

ِ أَْتقَاُكْم{ جاء في القرآن الكريم في هذا الصدد:  وليس على رأس المال أو الثروة. كما ،الحقيقية  (۱۷)}إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

ثم يجب أن يكون العامل على األقل في نفس المستوى مع صاحب العمل من حيث الحاجات اإلنسانية األساسية ومتطلباتها 

ا يَْلبَُس، َوالَ تَُكلِّفُوهُْم َما يَْغلِبُهُْم، فَإِْن فََمْن َكاَن أَُخوهُ تَْحَت يَِدِه، [ ألن نبي هللا قال: 22؛ ] ا يَأُْكُل، َوْليُْلبِْسهُ ِممَّ فَْليُْطِعْمهُ ِممَّ

ا معقوال  وعادي ا (۱۸)«َكلَّْفتُُموهُْم َما يَْغلِبُهُْم فَأَِعينُوهُمْ  حتى يكون كافيا  لسد  ،وهذا الحديث يقتضي أن يُدفع للعامل أجر 

 يحق للعامل الحصول على رزقه من صاحب العمل. ،ووفق ا ألحكام هذا الحديث ،احتياجاته. لذلك

الَ »يجب أن يكون التعامل مع العامل وطريقة التعامل معه وفق السلوك اإلسالمي الذي جاء في هذا الحديث الشريف: 

  (۱۹)«يُْؤِمُن أََحُدُكْم، َحتَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ لِنَْفِسهِ 

ال بد من اإلشارة إلى أن حسن السلوك والعدالة وإدراك الحقيقة ال يقتصر على المسلمين. لكنها تشمل جميع البشر ؛ وهنا 

 لذلك يعتقد اإلسالم أن المعاملة الصحيحة للبشرية جمعاء ضرورية.

ا  ،وتقاسم الجهود ،ةوبهذا اتضح أن العالقة الثنائية والمتبادلة بين العامل وصاحب العمل هي نوع من العالقة األخوي وبعيد 

 عن المنافسة والعداء والسب واالستغالل.

 ل في األحاديث النبويةاحقوق العم

 وأهمها ما يلي: ،اإلحاديث النبوية حقوق العمال كافة اهتم
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 حق العمل: -۱

اسرته، و ان تيسر له من فمن واجب علی الدولة ان تهئ لکل قادر علی العمل عمال  يالئمه و يکتسب منه ما يکفيه و يکفی 

 التعليم و التدريب ما يؤهله لهذا العمل، حتی يؤدي بذلک للعامل حقه فی تأمين نفقاته العائلية

و قد نظم االسالم هذا الحق من خالل محاربته للمحسوبية و الرشوة و جعل الکفاءة و الصالحية هی اساس التميز بين 

ا الحديث عن قصة ابنة شعيب حيث قال : ) إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اأْلَِميُن االفراد فی فرص العمل، قال تعالی فی ثناي

 [ فلهذا الحق لغير المختص فی الطب مثال  فی ان يعمل طبيبا ، وال حق للجاهل فی ان يعمل معلما .26{ ]القصص: 

« أََما فِي بَْيتَِك َشْيٌء؟»ْنَصاِر أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْسأَلُهُ، فَقَاَل: و هکذا روی َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك، أَنَّ َرُجال  ِمَن اأْلَ 

ا، فَأََخَذهَُما ، قَاَل: فَأَتَاهُ بِِهمَ «اْئِتنِي بِِهَما»قَاَل: بَلَى، ِحْلٌس نَْلبَُس بَْعَضهُ َونَْبُسطُ بَْعَضهُ، َوقَْعٌب نَْشَرُب فِيِه ِمَن اْلَماِء، قَاَل: 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِيَِدِه، َوقَاَل:  َمْن يَِزيُد َعلَى ِدْرهٍَم »قَاَل َرُجٌل: أَنَا، آُخُذهَُما بِِدْرهٍَم، قَاَل: « َمْن يَْشتَِري هََذْيِن؟»َرُسوُل هللاَّ

تَْيِن، أَْو ثاََلث ا ، َوقَاَل: ، قَاَل َرُجٌل: أَنَا آُخُذهَُما بِِدرْ «َمرَّ ْرهََمْيِن َوأَْعطَاهَُما اأْلَْنَصاِريَّ اْشتَِر »هََمْيِن فَأَْعطَاهَُما إِيَّاهُ، َوأََخَذ الدِّ

ا فَأْتِنِي بِِه، ا فَاْنِبْذهُ إِلَى أَْهلَِك، َواْشتَِر بِاآْلَخِر قَُدوم  ِ صَ «بِأََحِدِهَما طََعام  ا ، فَأَتَاهُ بِِه، فََشدَّ فِيِه َرُسوُل هللاَّ لَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُعود 

ا»بِيَِدِه، ثُمَّ قَاَل لَهُ:  ُجُل يَْحتَِطُب َويَبِيُع، فََجاَء َوقَْد أََصاَب َعْشَرةَ «اْذهَْب فَاْحتَِطْب َوبِْع، َواَل أََريَنََّك َخْمَسةَ َعَشَر يَْوم  ، فََذهََب الرَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " هََذا َخْيٌر لََك ِمْن أَْن تَِجيَء اْلَمْسأَ َدَراِهَم، فَاْشتََرى بِبَْعِضهَا ثَْوب ا، وَ  ا، فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ لَةُ بِبَْعِضهَا طََعام 

 (۲۱لِِذي ُغْرٍم ُمْفِظٍع، أَْو لِِذي َدٍم ُموِجٍع ")نُْكتَة  فِي َوْجِهَك يَْوَم اْلقِيَاَمِة، إِنَّ اْلَمْسأَلَةَ اَل تَْصلُُح إاِلَّ لِثاََلثٍَة: لِِذي فَْقٍر ُمْدقٍِع، أَْو 

 :منه الفوائد التاليةيستنبط  ،الحديث السابق هو قانون شرعي للعمل

 في ذلك الوقت لتوظيفهم. أن يذهب إلى السلطانن عن العمل علی العاطلي يجب( 5

 ( العاطلون عن العمل لهم حق ثابت في العمل في الدولة.2

 الحكومة بذل الجهود إليجاد وظيفة مناسبة للجميع.( يجب على 3

 .(۲۱)( يستحب للعامل تجهيز األدوات والمعدات ؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم زوده باألدوات4

 قانون العمل األفغاني:

ا على ما يلي:  ينص قانون العمل األفغاني أيض 

 :2المادة 

 منها اثنان: ،للقانون عدة أهداف

 وتقوية عمل وعالقات الموظفين.تنظيم  -2

 ضمان المساواة في العمل وحماية حقوق العمال. -2

 (۲۲يبدو أن الهدف الرئيسي لقانون العمل األفغاني هو ايجاد العمل وتنظيم توظيف العمال.)
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 الحق فی االجر العادل: -۲

رته عيشة الئقة بکرامة االنسان، فاليجوز االجر العادل هو دفع االجر المناسب له، و علی قدر العمل بحيث يکفل له و ألس

 لصاحب الحق ان يبخسه حقه او يغبنه فی تقدير أجره الذي يستحقه نظير عمله قال هللا تعالی: }َواَل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءهُمْ 

 (۲۳َواَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن { )

َوأَنََّك اَل  ،} إِنَّ لََك أاَلَّ تَُجوَع فِيهَا َواَل تَْعَرى جر العادل قال هللا تعالی:و کذلک فی موضع اخری يبين القرآن مفهوم اال 

 (۲۴تَْظَمأُ فِيهَا َواَل تَْضَحى{ )

ُ: ثاَلَثَ  ُ َعْنهُ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " قَاَل هللاَّ نَا َخْصُمهُْم يَْوَم القِيَاَمِة: َرُجٌل أَْعَطى ةٌ أَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

ا فَاْستَْوفَى ِمْنهُ َولَْم يُْعِط أَ  ا فَأََكَل ثََمنَهُ، َوَرُجٌل اْستَأَْجَر أَِجير   (۲۵ْجَرهُ " )بِي ثُمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل بَاَع ُحر  

 :قانون العمل األفغاني

 على:  8وينص الفصل األول من هذا القانون في المادة 

 . يحق للموظفين في جمهورية أفغانستان اإلسالمية الحصول على أجر متساو للعمل المتساوي.2

 (۲۶. يستحق الموظف الراتب ومكوناته ومرفقاته حسب كمية العمل ونوعيته حسب الوظيفة أو الرتبة أو الرتبة. )2

 للعامل:تعيين األجرة  -۳

من الضروري إيجاد أجر  ،. بدال من ذلكرضاء نفسه لدفع أجور العامل بقدرصاحب العمل االستفادة من الموقف ل نبغيال ي

َوَسلََّم: "  إلرضاء العامل والحصول على موافقته. قال النبي صلى هللا عليه وسلم: َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ 

ُجُل َعلَى َسْوِم أَِخيِه، َواَل يَْخطُْب َعلَى ِخْطبَِة أَِخيِه، َواَل تَنَاَجُشوا، َواَل تَبَايَُعوا بِإِلْ اَل  ا  يَُساِوِم الرَّ قَاِء اْلَحَجِر، َوَمِن اْستَأَْجَر أَِجير 

 (۲۷فَْليُْعلِْمهُ أَْجَرهُ ")

ا أَْجَرهُ َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ »وعن انس   (۲۸« )َم يَْحتَِجُم َولَْم يَُكْن يَْظلُِم أََحد 

اِم ِبطَِريِق ااِلْستِْنبَاِط( )  (۲۹قال ابن حجر فی شرح هذا الحديث:) فِيِه إِْثبَاُت إِْعطَائِِه أُْجَرةَ اْلَحجَّ

 (۳۱ا فَْليُْعلِْمهُ أَْجَرهُ( )َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن النَّبِىِّ صلى هللا عليه وسلم: )َمِن اْستَأَْجَر أَِجير  

 أي: من استأجر عامال  لنفسه، وجب عليه أن يعين للعامل األجر، ليرضى ويعمل بثقة.

 يظهر من األحاديث السابقة أن األجر يجب أن يكون واضحا ومحددا على إرادة العامل. و

 قانون العمل األفغاني:

 من هذا القانون على ما يلي: ۵۹تنص المادة 

: يُحدد األجر بمراعاة كمية ونوعية العمل أو المنصب أو الرتبة أو الدرجة أو المهنة والتدريب على العمل االول البند

 علقة بالعمل ويتم دفعها للموظف.والمدة العملية وغيرها من الشروط المذكورة في الوثائق التشريعية المت

 (۳۱لرتبته.)تنص هذه المادة على أنه يجب دفع أجر كل موظف وفق ا 
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 في الوقت المحدد وال تتأخر: ةردفع األج -4

ومن أنواع الظلم الحاصل في مجتمعات المسلمين عدم إعطاء العمال واألجراء والموظفين حقوقهم ولهذا عدة صور منها: 

أن يجحده حقه بالكلية وال يكون لألجير بينة، فهذا وإن ضاع حقه في الدنيا فإنه ال يضيع عند هللا يوم القيامة، فإن الظالم 

ظلوم من حسنات الظالم فإن فنيت أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم يأتي وقد أكل مال المظلوم فيعطى الم

ومن ( ۳۲)﴾  َوْيٌل لِْلُمطَفِّفِينَ  ﴿ طرح في النار. أن يبخسه فيه فال يعطيه إياه كامال وينقص منه دون حق، وقد قال هللا تعالى:

كان قد عقد معهم عقدا على أجر معين، فإذا ارتبطوا به دم عماال من بلدهم وخأمثلة ذلك ما يفعله بعض أرباب العمل إذا است

وباشروا العمل عمد إلى عقود العمل فغيرها بأجور أقل، فيقيمون على كراهية، وقد ال يستطيعون إثبات حقهم، فيشكون 

ء بإثمه. ومن أمرهم إلى هللا، وإن كان رب العمل الظالم مسلما والعامل كافرا كان ذلك البخس من الصد عن سبيل هللا فيبو

ذلك أن يزيد عليه أعماال إضافية.أو يطيل مدة الدوام وال يعطيه إال األجرة األساسية ويمنعه أجر العمل اإلضافي. أو أن 

يماطل فيه فال يدفعه إليه إال بعد جهد جهيد ومالحقة شكاوى ومحاكم، وقد يكون غرض رب العمل من التأخير 

المطالبة، أو بقصد االستفادة من أموال العمال بتوظيفها، وبعضهم يرابي فيها العامل حتى يترك حقه ويكف عن  إمالل

والعامل المسكين ال يجد قوت يومه وال ما يرسله نفقة ألهله وأوالده المحتاجين الذين تغرب من أجلهم. فويل لهؤالء الظلمة 

ُ َعْنهُ، َعِن ال ُ: ثاَلَثَةٌ أَنَا َخْصُمهُْم يَْوَم من عذاب يوم أليم، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ نَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " قَاَل هللاَّ

ا فَاْستَوْ  ا فَأََكَل ثََمنَهُ، َوَرُجٌل اْستَأَْجَر أَِجير   (۳۳هُ " )فَى ِمْنهُ َولَْم يُْعِط أَْجرَ القِيَاَمِة: َرُجٌل أَْعطَى بِي ثُمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل بَاَع ُحر  

 ِ ِ ْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى فلهذا رغب النبي صلى هللا عليه وسلم في سرعة إعطاء األجير حقه فقال: َعْن َعْبِد هللاَّ

 ( ۳۴)« أَْعطُوا اأْلَِجيَر أَْجَرهُ، قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ »هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: 

ولن تتكامل حركة الحياة وتعمر األرض دون أن  تباين أدوار البشرعزيز فی شرح هذا الحديث: )قال عزمي ابراهيم 

تتباين أدوار البشر وتتنوع مسؤولياتهم وتتعدد اهتماماتهم، وقد اقتضت مشيئة هللا تعالى وحكمته أن يجعل بعض عباده 

ر كال  من الطائفتين لألخرى، هذه تنمي ا لمال وتنفق منه على تلك، وتلك تقوم بالعمل مقابل أغنياء وبعضهم فقراء، وسخ 

(، ۳۵) ﴾ َوهَُو الَِّذي َجَعلَُكْم َخالَئَِف األَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِّيَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكمْ  ﴿ ذلك اإلنفاق، قال تعالى:

ِعيَشتَهُ  ﴿ وقال تعالى: ا نَْحُن قََسْمنَا بَْينَهُم مَّ ْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِيَتَِّخَذ بَْعُضهُم بَْعض  ْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 (.۳۶﴾) ُسْخِري  ا

واإلسالم يوجه األغنياء المخدومين إلى التواضع وعدم التكبر على الخادمين، ويجعل لهؤالء حقوقا على أولئك يجب عليهم 

وال نقص، فالمخدوم ينبغي أن يتواضع مع خادمه وال يترفع عليه ألنه قد يكون أعظم درجة منه أن يؤدوها بدون مماطلة 

عند هللا، وليس الفضل بكثرة األموال وال بعظم األجسام، وال بغير ذلك من متاع الدنيا وزينتها ومظاهرها، وإنما الفضل 

ِ أَْتقَاُكمْ  ﴿ بالتقوى: ما قال لي أفٍّ قط ولم يقتصر فعل النبي صلى هللا عليه وسلم على أداء حق  (۳۷) ﴾ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

 األجير دون إبطاء أو تأخير؛ بل ضرب أروع األمثلة في معاملة الخادم أحسن معاملة.
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ا يُستفاد من الحديث:  ِممَّ

ل لهم اساليب المعيشة من ال يجوز مماطلة العاملين في حقوقهم الن ذلك يسبب الهالك للعامل وألسرته مما يعط -5

مأكل ومشرب وملبس وكذلك يؤدي الى تقاعس العامل عن عمله وعدم اتقانه لذلك العمل الموكل اليه ألنه ال يستوفي 

 اجرته بعد عمله.

من كان عمله صالحا فيجزى بالجزاء الطيب للعمل الحسن وهو الجزاء المادي في الحياة الدنيا والثواب األخروي  -2

 مة.يوم القيا

االسالم قد ضمن للعاملين حقوقهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وألسرهم فال يجوز لرب العمل ان يؤذيه بل يجب ان  -3

 يعطيه حقه في االجر والراحة واداء العبادات والقيام بحق الزوجية والوالدين.

 فليعلم كل انسان انه مسئول عن كل كبيرة وصغيرة يوم القيامة. -1

 حق للعامل دون أن يمن عليه رب العمل.االجر هو  -6

المطلوب من كل رب عمل أن يعدل بين عماله الذين يعملون تحت يديه فالعاملون هم رعية وأمانة عند رب العمل  -7

 وهو مسؤول عنهم.

العمل نعمة من نعم هللا تعالى على اإلنسان فهي عبادة يمارسها اإلنسان كل يوم من أجل مصدر الزرق وتحصيل  -8

 القوت، فاإلنسان يناضل ويكافح من أجل هذه المعيشة متحمال  أعباء الحياة.

"لو أن أحدكم أخذ  خير من سؤال الناس وبذل ماء الوجه والذل لغير هللا وفي الحديث: -أيا  كان مجاله-إن العمل  -9

 متفق عليه.. "َحْبلَه فأتى بحطٍَب فباعه فأغنى به نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

إن للعمل أركانا  ثالثة: عامل وعمل ورب عمل وقد تبين شرف العمل، وال يشرف العمل إال إذا كان مباحا ، ومن   -52

 استرزق بمحرم فقد عرض نفسه للعذاب، وعاجله المحق في الدنيا قبل اآلخرة.

أن يلتزم له بالعمل وقد أََمَر هللاُ العامَل صاحب المال والعمل فله حقوق وعليه واجبات؛ فمن حقوقه على األجير  -52

ومن حقه على  [.5﴾ ]المائدة:  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ  ﴿ وَرب  العمل بالتزام العقد الذي بينهما، قال تعالى:

-عليه السالم-م، وفي خبر موسى أجيره أن يكون أمينا  له، قويا  في أداء مهمته، والقوة واألمانة سمات العامل المسل

 )قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي األمين(. :

واجبات رب العمل فأولها الوضوح والجالء في العقد وطبيعة العمل، ومقدار المال المستحق وموعد السداد.  -53

(۳۸) 

 قانون العمل األفغاني:

 ( على ما يلي:۷۳تنص المادة )

 : يتم دفع راتب الموظف من قبل المنظمة للموظف أو الشخص الذي يقدم الموظف كتابة.ثانيال البند

 وال يمكن أن يحدث التأخير في السداد دون موافقة الموظف. ،: تُدفع األجور في غضون شهرالثانية فقرةال
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 ( على ما يلي:۷۴تنص المادة ) 

 إال وفقا  للقانون.: ال يجوز االستقطاع من راتب الموظف األولی فقرةال

 عدم تکليف العامل فوق طاقته و اعانته فی عمل الشاق:  -5

إن كلف أحد خادَمه ما ال يستطيع، وال يطيق، ويشق عليه، فال بد له أن يعينه في عمله، فإن لم يقِدر على ذلك العمل فال 

 يعذبه وال يعيره، وال يسبه ويشتمه.

، َعِن  ِعيفَ َعْن أَبِي َذرٍّ اْلِغفَاِريِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ قَاَل: " إِنَّ اْلفَقِيَر ِعْنَد اْلَغنِيِّ فِْتنَةٌ، َوإِنَّ الضَّ  ِعْنَد اْلقَِويِّ فِْتنَةٌ، النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

يَْستَِطيُع، فَإِْن أََمَرهُ أَْن يَْعَمَل بَِما اَل يَْستَِطيُع فَْليُِعْنهُ َعلَْيِه، فَإِْن لَْم َوإِنَّ اْلَمْملُوَك ِعْنَد اْلَملِيِك فِْتنَةٌ، فَْليَتَِّق هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َوْليَُكلِّْفهُ َما 

ْبهُ "  (۳۹)يَْفَعْل فاََل يَُعذِّ

إِْخَوانُُكْم »ِه َوَسلََّم قَاَل: َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَيْ و فی رواية اخری  

 (۴۱)« هُمْ فَأَْحِسنُوا إِلَْيِهْم، أَْو فَأَْصلُِحوا إِلَْيِهْم، َواْستَِعينُوهُْم َعلَى َما َغلَبَُكْم، َوأَِعينُوهُْم َعلَى َما َغلَبَ 

نې او يا دده له توان او اسالم په کارکونکي باندې له سختي کولو، هغه باندې فشار واردولو، ډير اوږ کار باندې ګمار

ُ تَْحَت أَْيِديُكْم، فََمْن »وسې پورته کار کولو ته مجبورولو څخه سخته منع کړې ده فرمايي:  إِنَّ إِْخَوانَُكْم َخَولُُكْم َجَعلَهُُم هللاَّ

ا يَْلبَُس، وَ  ا يَأُْكُل، َوْليُْلبِْسهُ ِممَّ « الَ تَُكلِّفُوهُْم َما يَْغلِبُهُْم، فَإِْن َكلَّْفتُُموهُْم َما يَْغلِبُهُْم فَأَِعينُوهُمْ َكاَن أَُخوهُ تَْحَت يَِدِه، فَْليُْطِعْمهُ ِممَّ

(۴۱) 

 ( ۴۲) «َواَل يَُكلِّْفهُ َما يَْغلِبُهُ »و فی رواية مسلم )

ي َما يَْعَجُزوَن َعْنهُ قال ابن حجر فی شرح هذا الحديث: )قَْولُهُ َواَل تَُكلِّفُوهُْم َما يَْغلِبُهُْم أَْي َعَمَل َما تَِصيُر قدرتهم فِيِه مغلوبة أَ 

ُر بَِما يَُشقُّ قَْولُهُ فَإِْن َكلَّْفتُُموهُْم أَْي َما يَْغلِبُهُْم َوُحِذَف لِِعظَِمِه أَْو ُصُعوبَتِِه َوالتَّْكلِيُف تَْحِميُل النَّْفِس َشْيئ ا َمَعهُ ُكْلفَةٌ َوقِيَل هَُو اأْلَمْ 

 (۴۳)يُِعْنهُ بَِغْيِرِه( لِْلِعْلِم بِِه َواْلُمَراُد أَْن يَُكلََّف اْلَعْبُد ِجْنَس َما يَْقِدُر َعلَْيِه فَإِْن َكاَن يستطعيه َوْحَدهُ َوإاِلَّ فَلْ 

أو إذا كان العمل  ،أن على صاحب العمل أن يساعد الموظف بجلب اآلالت واألدوات األخرى كما يتضح من هذا الحديث

 ثقيال  فعليه أن يساعد الموظف بإضافة أجر للموظف.

 قانون العمل األفغاني:

 يحظر قانون العمل األفغاني العمل القسري أو إجبار أي شخص على العمل.

 من قانون العمل على ما يلي: 4تنص المادة 

 ويعتبر العمل إجباريا  عندما يضطر الموظف ألدائه بالتهديد أو خالفا  لذلك. ،( فقرة: يحظر العمل اإلجباري2)

 ( البند: ال يعتبر العمل الذي يلتزم الموظف بأدائه وفق أحكام القانون إجباريا .2)

ا  افي.فيحق له أو لها الحصول على أجر إض ،إذا كان الموظف يعمل ساعات إضافية ،أيض 

 من قانون العمل على ما يلي: ۶۶تنص المادة 

 (: في الحاالت التالية تضاف مدفوعات إضافية إلى راتب الموظف:2البند )
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 العمل في المناطق ذات الظروف الطبيعية والمناخية واالقتصادية واالجتماعية القاسية غير المواتية. -3 

 ية.العمل تحت األرض في ظروف قاسية ومناطق غير صح -2

 العمل مع امتياز المهارات الفنية والفنية. -2

 ( المادة:۶۷)

 في المائة أكثر في أيام اإلجازات. 3في المائة من ساعات العمل العادية و  5يُدفع األجر بالساعة أكثر بنسبة 

 ( المادة:۶۸)

 (۴۴حصول على أجور أعلى.)يحق للموظفين الذين يعملون على أجهزة متعددة أو في وظائف متعددة في نفس المنظمة ال

 واإلستراحة: :  حق الراحة6

للعامل الحق فی الراحة، فاليجوز لصاحب العمل ارهاقه ارهاقا  يضر بصحته او يجعله عاجزا  عن العمل قال هللا تبارک 

ا إاِلَّ ُوْسَعهَا{ ) ُ نَْفس   (۴۵وتعالی : )}اَل يَُكلُِّف هللاَّ

 (۴۶اراد ان يعمل له فی ماله : )} َوَما أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعلَْيَك...{ )و قال شعيب لموسی عليه السالم حين 

 ( ۴۷)و قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم کما تقدم )َوالَ تَُكلِّفُوهُْم َما يَْغلِبُهُْم ( 

َولَِضْيفَِك َعلَْيَك َحق  ا، َوإِنَّ أِلَْهلَِك َعلَْيَك َحق  ا، فَأَْعِط ُكلَّ  إِنَّ لِنَْفِسَك َعلَْيَك َحق  ا، َولَِربَِّك َعلَْيَك َحق  ا،»و ايضا  قال عليه والسالم:   

 (۴۸«()ِذي َحقٍّ َحقَّهُ 

 و هذا يعطي حقا  فی الراحة و اداء العبادة و القيام بحق الزوجة و االوالد.

 :قانون العمل األفغاني

 (:۳۹المادة: )يمنح هذا القانون للموظفين حق اإلجازة والراحة جاء فی هذا القانون 

 يستحق الموظفون فترات الراحة واإلجازة مدفوعة األجر التالية:

 استراحة للصالة واألكل. -2

 العطل الرسمية القومية والدينية. -2

 اإلجازة السنوية )ترفيه ومرض وضرورة(. -2

 العامل بتعويض ال داعي لهعدم الزام  -7

ولفقهاء ديننا اآلراء التالية  ،ال يمكن لصاحب العمل أن يعوض عن أي ضرر يلحق بالعمل أثناء العمل دون قصد الموظف

 بن حزم:افي هذا الموضوع: يقول العالمة 

، َواَل َما ثَبََت أَنَّهُ تََعدَّى ِفيِه أَْو أََضاَعهُ  َمْسأَلَةٌ: َواَل َضَماَن َعلَى أَِجيٍر ُمْشتََرٍك أَْو َغْيِر ُمْشتََرٍك، َواَل َعلَى َواْلقَْوُل  -َصانٍِع أَْصال 

َضاَعِة َضِمَن، َولَهُ فِي كُ  -َما لَْم تَقُْم َعلَْيِه بَيِّنَةٌ  -فِي ُكلِّ َذلَِك  لِّ َذلَِك اأْلُْجَرةُ قَْولُهُ َمَع يَِمينِِه، فَإِْن قَاَمْت َعلَْيِه بَيِّنَةٌ بِالتََّعدِّي، أَْو اإْلِ

()۴۹) 
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ِجيَر اْلَخاصَّ الَ يَْضَمُن مَ و هکذا ايضا   ََ رِ اتَّفََق اْلَحنَفِيَّةُ َوالشَّافِِعيَّةُ َواْلَمالِِكيَّةُ َواْلَحنَابِلَةُ َعلَى أَنَّ اأْل بَل  ،ا بِيَِدِه ِمْن َمال اْلُمَؤجِّ

 ،أِلنَّهُ نَائٌِب َعِن اْلَمالِِك فِي َصْرِف َمنَافِِعِه إلَى َما يَأُْمُرهُ بِهِ  ،يَُكوُن َما فِي يَِدِه أََمانَة  الَ يَْضَمنُهُ إْن تَلَِف إالَّ بِالتََّعدِّي أَِو التَّْفِريطِ 

 (۵۱. )َضاِربِ َكاْلَوِكيل َواْلمُ  ،فَلَْم يَْضَمْن ِمْن َغْيِر تََعدٍّ أَْو تَْقِصيرٍ 

 نفهم من اقوال الفقهاء أن ال يوجد ضمان على الموظف في حالة تلف شيء أثناء العمل.

 قانون العمل األفغاني:

 الفصل التاسع: المسئولية المالية للموظف

 الخسارة المالية: دمسؤولية الموظف عن

 :۱۱۴الماده: 

ا عن خطأ : يكون الموظف مسؤوال  عن أي ضرر يلحق األول البند بالمنظمة أثناء قيامه بواجباته في حال كان الضرر ناتج 

 منه.

 .(۵۱)الموظف غير مسؤول عن أي ضرر ناتج عن سير العمل العاديالبند الثاني:

 الحق في الضمان االجتماعي -8

 كما يكفيه، المسلمين مال بيت من نصيبا مرضه أو عجزه عند المواطن اإلسالم في االجتماعي التكافل قوانين ضمنت لقد

ُ َعْنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ  صحيح ففي وفاته، بعد أسرته رعاية حق للعامل اإلسالم ضمن البخاري َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

ْنيَا َواآلِخَرةِ  ، اْقَرُءوا إِْن ِشْئتُْم: }النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهْم{ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َما ِمْن ُمْؤِمٍن إاِلَّ َوأَنَا أَْولَى بِِه فِي الدُّ

ا، فَْليَ 6]األحزاب:   (۵۲) أْتِنِي فَأَنَا َمْوالَهُ "[ فَأَيَُّما ُمْؤِمٍن َماَت َوتََرَك َماال  فَْليَِرْثهُ َعَصبَتُهُ َمْن َكانُوا، َوَمْن تََرَك َدْين ا أَْو َضيَاع 

 وشفقتي ،والدين الدنيا أمور من شيء كل في : أي ” أنفسهم من بالمؤمنين أولى أنا: قوله .المسلمين مال بيت بذلك ويقصد 

 ترك ومن قضاؤه فعلي وفاء يترك ولم دين وعليه مات فمن) ديونهم بقضاء أولى فأكون أنفسهم على شفقتهم من أكثر عليهم

 . أمره وكافل وليه : أي ( مواله فأنا فليأتني ) عياال أي ضياعا أو دينا ترك فمن (فلورثته ماال

 بأمر يقومون ال الذين والزمنى الصغار كالذرية يتعهد لم إن يضيع أن معرض في هو ما اسم الضياع : السنة شرح وفي

 فوق وأنصرهم وفاتهم بعد أمورهم أتولى أنا : أي إلينا فليأت أو ومأواه مرجعه : أي ( فإلينا ) معناهم في يدخل ومن أنفسهم

 ورحمة شفقة محل المسلمين مال وبيت الدولة تحل أن والمفروض ،ملجأهم وإلينا كافلهم وأنا ،عاشوا لو منهم كان ما

 (۵۳). وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

عقد التأمين استظهر جواز (۵۴)لقد انتهى أكثر الباحثين في التأمين إلى أن عقود التأمين عقود محرمة إال أن بعضهم 

التعاوني وفرق بينه وبين التأمين التجاري معتمدا  على بعض الشواهد والفروق وقالوا إنه يمكن إيجاد نظام تأمين تعاوني 

 يتفق مع نصوص الشريعة وقواعدها.

 أفراد المسلمين.وقد استدلوا لذلك بالنصوص اآلمرة والمرغبة بالتعاون على البر والتقوى والتواد والتراحم والتعاطف بين 
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ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -ا ُ َعْنهَُما، أَنَّهُ قَاَل: بََعَث َرُسوُل هللاَّ ِ َرِضَي هللاَّ َر َعلَْيِهْم أَبَا َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ اِحِل، فَأَمَّ َم بَْعث ا قِبََل السَّ

اِح َوهُْم ثاَلَُث ِمائٍَة، َوأَ  اُد، فَأََمَر أَبُو ُعبَْيَدةَ بِأَْزَواِد َذلِكَ ُعبَْيَدةَ ْبَن الَجرَّ  نَا ِفيِهْم، فََخَرْجنَا َحتَّى إَِذا ُكنَّا بِبَْعِض الطَِّريِق فَنَِي الزَّ

تُنَا ُكلَّ يَْوٍم قَلِيال  قَلِيال  َحتَّى فَنِ   (۵۵. )فَلَْم يَُكْن يُِصيبُنَا إاِلَّ تَْمَرةٌ تَْمَرةٌ  َي،الَجْيِش، فَُجِمَع َذلَِك ُكلُّهُ، فََكاَن ِمْزَوَدْي تَْمٍر، فََكاَن يُقَوِّ

وجمع الطعام في السفر يدخل في النهد والتناهد هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة وقيده بعضهم بالسوية 

 (۵۶)لكن قد يتفق حصوله في الحضر -فرخلط الزاد في الس -وبالسفر ولعل هذه أصله

فر الغزو فقال: "ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى العدو وهو أن يقسموا نفقتهم بينهم بالسوية حتى ال وقيده ابن األثير بس

 (۵۷)كون ألحدهم على اآلخر فضل ومنة"يتغابنوا وال ي

في نحر  -صلى هللا عليه وسلم  -فأتوا النبي  (۵۸)حديث سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا -2

فقال يا رسول هللا ما  -صلى هللا عليه وسلم -إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي 

لذلك نِطع وجعلوه : "ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم فبُسط -صلى هللا عليه وسلم -بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول هللا 

الناس حتى فرغوا ... (۵۹)فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى -صلى هللا عليه وسلم -على النطع فقام رسول هللا 

."(۶۱) 

في  9: "إن األشعريين إذا أرملوا-صلى هللا عليه وسلم -حديث أبى موسى األشعري رضي هللا عنه قال: قال النبي  -3

عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا الغزو أو قل طعام 

 (۶۱. )منهم

واألحاديث في هذا الباب تدل على أنه ال يتقيد بالتسوية إال في القسمة وأما في األكل فال تسوية الختالف حال اآلكلين وألن 

ال التشاح ... وقد اغتفر الربا في النهد لثبوت الدليل على جوازه وذلك أن الشخص قد الذي يوضع لألكل سبيله المكارمة 

يأكل أكثر أو أقل مما أخرج وكذلك في القسمة قد يكون ما يقسم للشخص أكثر أو أقل ما أخذ منه لكنه اغتفر هذا الفضل 

 (۶۲)للدليل الدال على جوازه.

 قانون العمل االفغاني:

 (:۱۱۴المادة )

: يستفيد الموظف وفي بعض الحاالت أفراد عائلته من الضمان االجتماعي التالي وفق ا للوثائق التشريعية ذات األول البند

 الصلة:

 : ماكوالت.2

 : وسيلة النقل.4

 : المساعدة في توفير المأوى.4

 . االستفادة من تقديم الخدمات الصحية.3

 حقوق التقاعد. -2
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 التقاعد على اساس راتب الشهر االخير.: ما يعادل راتب عشرة اشهر وقت 2

 .للمرءة المساعدة أثناء الوالدة -2

مساعدة مالية ألسرة المتوفى )إكرامية( بما يعادل راتب عشرة أشهر مع إضافات على أساس آخر راتب شهري للدفن  -2

 والدفن.

و حقوقه المتساوية وفق ا للموارد المالية : يجب توفير وتقديم الخدمات الطبية للموظف أو أسرته / أسرتها أالثانية فقرةال

 (۶۳)للمنظمة.

 نتائج البحث:

مؤكدة على ما يساهم في التنمية  ،من األبحاث السابقة أن مدرسة اإلسالم معترف بالكامل للحقوق العمال برزتأ

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية والروحية والمادية للطبقة العاملة.

من المجتمع اإلنساني، وهو يحمل في جسمه القلب الخفَّاق، ويُكن في نفسه التطلعات والطموحات، ن الخادم جزء و ايضا  ا

وله حاجيات مثلنا، فعلينا رعاية حقوقهم، والتعاهد بإتمام متطلباتهم، فنعاملهم معاملة الرفق واللين، ونحذر كل الحذر عن 

نهينهم بالذلة والهوان، بالضرب، واللطم، والشتم، فلنحرص كل التعنيف والتوبيخ، ونقدم لهم النصح، ونحترم آراءهم، وال 

الحرص على إدخال السرور عليهم، بالمحادثة والسمر معهم، ونشاركهم في طعامهم، وأن نعفو ونصفح عن الزلل 

 والخطايا، وأن ندعو لهم، ونكرمهم بالوعظ والموعظة الحسنة، ونعينهم في أعمالهم الشاقة.

 نصل إلى النتائج التالية: العلميفي نهاية هذا البحث 

 وقد أظهر حقوق ا خاصة لكل فرد في المجتمع. ،يبدو أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إنسان ا كامال  وممثال  حقيقي ا هلل تعالى

ا على شخصيته. ،يقد ر اإلسالم حقوق اإلنسان أكثر من أي شخص آخر  وقد أعطى لكل إنسان حق ا قائم 

 اهتمام خاص للمرؤوسين في أحاديث الرسول.تم إيالء 

 . الموظفينتوصي الشريعة اإلسالمية بحقوق العمال و الخدم و

تتوافق معظم مواد قانون العمل األفغاني مع أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم.و يراعي هذا القانون حقوق العمال التي 

 أعطتها الشريعة اإلسالمية للعمال والعاملين.

 ات:التوصي 

 اقتراحي للعلماء والعلماء هو توضيح القرآن واألحاديث النبوية للناس بمعناها الصحيح. .5

 يجب على القادة االعتراف بحقوق الذين تحت ايديهم وإنفاذها حتى يمنحهم المرؤوسون اآلخرون حقوق ا. .2

 لهم أو هي عليهم.يجب على المسلمين العاديين اتباع تعاليم علماء الدين ومعرفة جميع الحقوق التي هي  .3

  لعمالإهتمام خاص لب العنايةرجال األعمال  والحكوميين والمسلمين العاديين  يجب على المسؤولين .4
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 والمراجع: المصادر

 العمل و أحكامه "، مجلة البحوث اإلسالمية .5

 WWW> MAWDOO . COMاهمية العمل في االسالم ، لمراى الشوابكة ، موقع الموضوع  .2

 www.Islamic media.org انظر: حقوق العمال فی االسالم،  .3

 39النجم:  .4

م( تفسير القرآن  5999 -هـ 5422أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) .1

  (461/ ص 7،)جالعظيم،المحقق: سامي بن محمد سالمة،الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية

 ۳۲ النساء: .6

 ۸حم السجدة:  .7

هـ (،صحيح البخاری،المحقق: محمد زهير بن 5422،)البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا الجعفي .8

 .۳/ ص ۵ج  ،ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة

فتح الباري شرح فتح الباري البن حجر (5379أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،) .9

 (326/ 4)بيروت،  -الناشر: دار المعرفة ،صحيح البخاري

 (17/ 3صحيح البخاري ) .52

 ((524/ 3صحيح البخاري ) .55

 (132/ 1صحيح البخاري ) .52

 .52: الحجرات .53

 .۲۵۴۵رقم:  ،۱۴۹/  ۳صحيح البخاري  .54

 279البقرة:  .51

تاريخ الطبري = تاريخ هـ (  5387محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري،) .56

 (515/ 3) -الطبعة: الثانية ، بيروت –الناشر: دار التراث  ،الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري

 53: الحجرات .57

 (549/ 3صحيح البخاري ) .58

 (52/ 5صحيح البخاري ) .59

 (522/ 2سنن أبي داود ) .22

و الثروة في ظل االسالم لبهي ۲۶ - ۲۵انظر: التجارة فی االسالم للدکتور عبدالسميع المصري ص  .25

 ۷۹-۷۸الخولي، ص 

 انظر: قانون العمل األفغاني المادة الثانية .22
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 81هود:  .23

 559، 558طه:  .24

 .۸۲/  ۳صحيح البخاری  .21

 . ۲۵قانون العمل األفغاني ص  .26

 (598/ 6السنن الكبرى للبيهقي ) .27

 (93/ 3صحيح البخاري ) .28

 (419/ 4فتح الباري البن حجر ) .29

 5988 -هـ  5428)،أبو بكر ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني البيهقي  .32

المحقق: د. عبد المعطي قلعجي،الناشر: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث،الطبعة ،م(،شعب االيمان

 (469/ 2األولی )

 . ۵۱قانون العمل األفغاني: ص  .35

 5المطففين:  .32

 .۸۲/  ۳صحيح البخاری  .33

 (857/ 2سنن ابن ماجه ) .34

 561األنعام:  .31

 32الزخرف:  .36

 53الحجرات:  .37

 دوکتور عزمي ابراهيم عزيز.لانظر: شرح حديث :)اعطوا االجير حقه قبل ان يجف عرقه(  .38

 (73/ 55شعب اإليمان ) .39

 (587/ 34مسند أحمد مخرجا ) .42

 .۱۲۸۲/  ۳( صحيح مسلم 549/ 3صحيح البخاري ) .45

 .۱۲۸۳/  ۳صحيح مسلم  .42

 (571/ 1الباري البن حجر )فتح  .43

  ۵۴قانون العمل: الصفحة  .44

  ۵۴قانون العمل: الصفحة  .41

 27القصص:  .46

 متفق عليه .47
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 -المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري،الناشر: دار الفكر  .49

 .۲۸/  ۷ ،بيروت

، 355/  1، نهاية المحتاج 228/  1، روضة الطالبين 122/  4، الفتاوى الهندية 255/  4بدائع الصنائع  .12

 (485/  1، المغني 595/  2، جواهر اإلكليل 28/  4الشرح الكبير للدردير 
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 في الفقه اإلسالمي العقود إثباتة التوقيع اإللكتروني في دى حجي  م

The extent of the authority of electronic signature in establishing contracts in Islamic 

jurisprudence 

 الح ظفريسأر الباحث/

 تركيا أربكان،طالب دكتوراه في الفقه اإلسالمي، جامعة نجم الدين 

hzafari99@gmail.comArsala 

 طه مباركي الباحث/

 تركيا أربكان،عليا في الفقه اإلسالمي، جامعة نجم الدين  طالب دراسات

tahamobarki@ogr.erbakan.edu.tr 

ص:  ملخ 

ق فيه العقود  ة التوقيع اإللكتروني في إثباتتناول هذا البحث حجي      كل من  إلى مفهومفي الفقه اإلسالمي؛ حيث تم التطر 

 ينعقد مقارنة بين التوقيع كذلك تم   .اإللكترونيالتوقيع  ذكر أهم صور إيقاعطرق إلى الت  مع  والتقليدي،اإللكتروني التوقيع 

مع  اإلسالمي،اإلثبات في الفقه الوثائق المكتوبة في ة حجي  بحث  كما تم   .والوظيفة ودرجة األمان الش كل والن طاق باعتبار

رات والتي يُطلق عليها اسم "في المعامالت والتعاقدات المكتوبة  هاتقرير التوقيع التقليدي كضرورة لقبول  ." المحر 

رات اإللكترونيةتناول البحث في آخر قسم منه    وحجي ة  أثبتنا ضرورةبعد أن  ،حجي ة التوقيع اإللكتروني في إثبات المحر 

 التقليدية المكتوبة.  راتإثبات المحر  في  التقليدي التوقيع إيقاع

رات. ،التوقيع اإللكتروني ،التقليدي التوقيع ،الفقه اإلسالمي :المفتاحيةالكلمات   المحر 
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The extent of the authority of electronic signature in establishing contracts in Islamic 

jurisprudence 

 

Abstract: 

This research deals with the substantiation of electronic signatures in creating contracts 

in Islamic jurisprudence. As it touched upon the concept of both electronic and 

traditional signature and the most important form, its scope, 

 Function and degree of safety are described. Furthermore, the authenticity of written 

documents as evidence in Islamic jurisprudence and the acceptance of traditional 

signature as necessary in written transactions and contracts is discussed. 

The last part dealt with the electronic signature's substantiation in proving electronic 

documents, as the necessity and substantiation of the traditional signature were already 

accepted in proving the traditional written documents. 

Keywords: Islamic jurisprudence, signature, electronic signature, and documents. 
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  مقدمة:

لح وحال التن ازع ظمة في وضع الن  غايات ومقاصد الشريعة اإلسالمي  من  إن       .هي ضمان استقرار حياة الن اس حال الص 

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوََل يُِريقال تعالى: "  ،" مبدأ البين ة على المد عي"  و " يسيرمبدأ الت  " هي اتخاذ  تلك الن ظمولعل  أبرز  ُد يُِريُد َّللاه

ارية  عند . ومن مظاهر مبدأ الت يسير أن  الشارع لم يجعل للن اس{581اآلية:  ،} سورة البقرة"بُِكُم اْلُعْسرَ  عقد عقودهم التج 

ح عقودهم أوصورا وشكلي   تلك العقود أو في وسائل إثبات بل  ،لسقطت حقوقهم ات وقوالب يجب عليهم اتب اعها وإَل لم تص 

قال تعالى: " يَاأَيُّهَا الهِذيَن آَمنُوا َل تَأُْكلُوا  ،ضا هو األساس في تعاقدهمراف بشرط أن يكون الر  ترك مجال ذلك مفتوحا لألط

 ،يحل لكم أخذ المال بالتجارة أي   ،{92اآلية:  ،سورة النساء}  أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِله أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم"

: " البي نة على أيضا وقال ،2قال صلى َّللا عليه  وسلم :" إن ما البيع عن تراض"  ،1طيب خاطر منهب يحل  مال امرئ إَل فال

ته واإلد عاء خالٌف لذلك3المد ِعي" وهذا الحديث عظيم في باب القضاء والفصل بين   ،؛ ألن األصل في المرء براءة ذم 

د إيقاع الدعوى معتبرا لما كان هناك نظام  ،صلى َّللا عليه وسلموهو منهج واشح أقره رسول َّللا  ،الن اس فلو كان مجر 

 .4لكن هناك شيء يفصل وهو البينة التي يحضرها المدعي ،وعدل

ت على كثير من الن   ،ومع اتساع دائرة استخدام األنترنت في زماننا    أن يعقدوا معامالتهم بشكل اس فإن الظروف ألح 

والفقهاء بناءا على مقاصد الشريعة من خالل  ،5اسطة ما أصبح يُعرف " بالت جارة اإللكترونية " التعاقد بوأي  ،رقمي  

فهم على جواز عقد هذه العقود مالم تحِو على محضور شرعي مثلها مثل  ،" إقرارهم بأن: " األصل في المعامالت اإلباحة

 . 6بقية العقود

بوسائل  إلكترونية  اق الذي يتم  عقدهفت بأنها: " اإلتفر  التي عُ   -كترونية اإلل –العقود الرقمية وألجل إتمام وعقد تلك   

حيث يكون اإلنعقاد باستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو أي وسائل  ،جزئيا أو كليا

ر –وثيقة  فيوقيع ا هو حاصل وجوب الت  كان مم   ،7مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها " كقرينة دال ة على  - محر 

وسيلة وأيضا ك هذا التعاقد آمنا.وجعل  ،وكوسيلة لتحديد الهوي ة الحقيقية للمتعاقد ،اإليجاب والموافقة على إمضاء العقد

 في حال الخالف.العقود ثبات إل

                                                           
 .3/5111 ،زهرة الت فاسير ،أبي زهرة 1
  .9/737 ،سنن ابن ماجة 2
 . 3/158 ،سنن الترمذي 3
 .31الدرس:  ،شرح األربعين النووية ،محسن بن عباد 4
فت منظمة التجارة العالمية "التجارة اإللكترونية" بأنها: " مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية، 5   عر 

 الرابط:  ،". أنظر: موقع صحيفة مال اإلقتصاديةوتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية

https://www.maaal.com/archives/20161124/80355#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%B

20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%9%D8%B1%D9%81%D8%AA%

D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A

7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9،

%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%

B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A

88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%8%D9%

B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 
 .81ص ،يسألونك عن المعامالت المالية المعاصرة ،حسام الدين بن موسى 6
 . 29: المادة ،ردناأل – 81لكترونية رقم قانون المعامالت اإل 7
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https://www.maaal.com/archives/20161124/80355#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9,%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7
https://www.maaal.com/archives/20161124/80355#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9,%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7
https://www.maaal.com/archives/20161124/80355#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9,%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7
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رات قياسا في إثبات المحر   تهمدى حجي   ؟ وما -العادي  -التقليدي التوقيع لفرق بينه وبين  كتروني ومافما هو التوقيع اإلل   

  التقليدي؟على 

قياسا  ،في الفقه اإلسالمي تتناول هذه الدراسة مدى حجي ة التوقيع اإللكتروني في إثبات العقود اإللكترونيةأهمي ة الد راسة:  

 ثبات العقود المكتوبة.إل على حجي ة التوقيع التقليدي وقبوله كوسيلة

تهدف بينه وبين التقليدي. كما  والتمييز ،التوقيع اإللكترونيوطبيعة  راسة إلى بيان حقيقةهذه الد   فتهد الد راسة:أهداف  

الية التوقيع مدى يينتب مع ،في الفقه اإلسالمي وقيع اإللكتروني في إثبات العقودأيضا إلى بيان مدى حجي ة الت  فع 

فره مقارنةمستوو ،اإللكتروني  التقليدي.نظيره ع م ى األمان الذي يمكن أن يو 

قعة أولى وسائل اإلثبات وأقواها في  الد راسة: تعتبرإشكالي ة   ومع  .الد ول وفي أغلبظمات الد ولية معظم المن  الكتابة المو 

رات اإللكترونيةوطور التكنالت   رات والتواقيع اإللكترونية كوسيلة  ،لوجي الحادث وظهور العقود والمحر  اعتُبِرت تلك المحر 

 ات أيضا بعد البحث فيها من طرف أغلب المنظمات وفقهاء القانون.لإلثب

نفس لو ،واعتبر مسألة الكتابة في المرتبة الثانية بعد اإلشهاد ،ف أيضا وسائل اإلثباترَ أما بالنسبة للفقه اإلسالمي فقد عَ   

وهل اإلثبات يكون ساريا  ،ات العقودة في إثبالسبب السابق درس فقهاء الشريعة مسألة مدى اعتبار التوقيع اإللكتروني حج  

باعتبار أن بعض العقود في الفقه اإلسالمي َل يمكن أن تقع إلكترونيا ألسباب  ،على كل العقود خالفا ألغلب القانونيين

ة الثبوتية التي للتوقيع اإللكترونية وهل لتلك التوقيعات  شرعية؟   التقليدي؟نفس القو 

عرض صور التوقيع و ،لتوقيعات عند فقهاء القانونبحث تعاريف األجل  ،اَلستقرائيج قمنا باتباع المنه منهج البحث: 

ما الفقه اإلسالمي. كة الكتابة ومدى استلزام التوقيع ألجل إثباتها في بحث حجي  لو ،الفروق بينه وبين التقليدياإللكتروني و

 إلعالم اآلليورد في مجال ا اوم ،من أقوال قه اإلسالميرود في الف فهم مالحليلي المقارن في محاولة المنهج التأيضا اتبعنا 

 التوقيع اإللكتروني.  ة حجي  ألجل استخراج األحكام المتعلقة ب
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 تمييزه عن التقليديو ماهي ة التوقيع اإللكتروني: المبحث األول

 لتقليديا ينكل من التوقيع مفهوممعرفة إلى َل سنتطرق أو   ،معرفة حجي ة التوقيع اإللكتروني كوسيلة في اإلثباتل   

 في مطلبين: وذلك بينهما  مقارنةمحاولين أيضا عرض  ،ذكر طرق إيقاع هذا األخيرو ،واإللكتروني

 : ماهي ة التوقيع اإللكتروني :المطلب األول

 : واإللكتروني  -العادي  -التقليدي تعريف التوقيع  -أ 

 في اللغة:  الت وقيع -5

الغيث: أي  عَ قَ ويد ل على سقوط شيئ. يُقال: وَ  ،وهو أصل يرجع إليه فروعه ،" َوقََع " كلمة مشتقة من الت وقيع؛  

قا طَ قَ سَ    .-أي بعد كتابته  – 1ومنه الت وقيع وهو: ما يُلحق بالِكتاب بعد الفراغ منه ،متفر 

 عقد أو صك   مه في ذيلأن يكتب الكاتب اس أو ،قه الرئيس على كتاب أَو طلب بَرْأيه فيه: هو ما يعل  وتوقيع العقد 

  .2يعاقِ وَ ه تَ وجمعُ  ،أو إقرارا به ،إمضاءا له

   :تعريف التوقيع التقليدي -9

في والذي  ،الذي جاء في اللغة وقيع عند فقهاء القانون عن التعريفتعريف الت  لم يخرج  :فقهاء القانون * عند   

سع ،3ر ورقيعلى وسيط أو محر   يتم  العادة  لوا وتو  فقال  ،بذكر صوره وأهدافه وا  في إيضاح عباراتهوإن ما فص 

عبارة عن عالمة أو إشارة أو بيان ظاهر مخطوط اعتاد الشخص استعماله للتعبير عن موافقته على هو بعضهم:  " 

أو بعالمة رمزية بحيث يتكون  ،ويتم التوقيع عادة باإلمضاء وذلك بكتابة اإلسم أو اللقب ،المكتوب في المستند

 .4" وقد يكون التوقيع بالختم أو ببصمة اإلصبع ،ن األحرف األولى لإلسم واللقبالتوقيع م

ف   يضعها الشخص باسمه أو ببصمته أو بأي وسيلة  ،عالمة شخصي ة خاصة ومتمي زة "بأن ه:  أيضاالبعض  هوعر 

 .5أخرى على مستند إلقراره واإللتزام بمضمونه"

ة اإلسالمي ة لكن األم   ،بالمفهوم الحديث الشريعة من أعطى تعريفا للتوقيعنجد عند فقهاء  الشريعة: لم* عند فقهاء   

  ،بي صلى َّللا عليه وسل ممنذ عهد الن   عملت به

                                                           
 .1/531 ،معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس 1
 .9/5212 ،لمعجم الوسيطا 2
إذا وقهع على محتواها وأشهد على  ،وما يدون فيها من معلومات تكون حجة لصاحبها أو عليه ،المحررات؛ هي كل ما يثبت بها من حق 3

ة والوثيقة ،مضمونها في اإلثبات أو كالبراءات السلطانية وغيرها. أنظر: المحررات وحجيتها  ،وقد رود عند الفقهاء بعد ة تسميات كالحج 

 .519-515ص  ،أحمد عبد َّللا ،والقانون اليمني في الفقه اإلسالمي
 .35ص ،لكترونية دراسة فقهية مقارنةاإل العقود ،عبد َّللا بن إبراهيم 4
 .92ماهيته مخاطره ص ،التوقيع اإللكتروني ،ثروت عبد الحميد 5
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كما نجد أن الفقهاء قد ذكروا مسألة  ،1م به أثناء مراسلته الملوكختِ خاتما منقوشا يَ  كات خاذه صلى َّللا عليه وسلم

 .2في بعض أوراق اإلثباتالشاهد  خط   وجود عالمة القاضي أو

من ثبت الت   المتعارف عليه في عصرنا من بمثابة التوقيع لكن المعنى دائما كان يدور حول جعل الختم أو الخط     

 .3الجهة التي صدر منها هذا المكتوب أو الفرمان

 زه عن غيرهي  وتم ،صاحبهاتعبير عن إرادة عالمة مميزة تستخدم لل" ه: باختصار أن   " التوقيع"  قول أن  أن ن ويمكننا

 ". 

 التوقيع اإللكتروني: تعريف -3  

 التعاقد دي نة عنوكب ،التقليديديل عن واشتراط التوقيع اإللكتروني كب ،سع التجاري اإللكتروني الهائلنظرا للتو      

ق   سن  قوانين تنظم هذا ل إلى والد  كذا و ،4فقد سارعت المنظمات الدولي ة ،عووسيلة إلظهار مقصود الكاتب أو المو 

 الشأن.

َل يتعارض مع من تعريفات  في هذا الصدد إَل أن ما سيرد ،رد له تعريفا محددايُو الفقه اإلسالمي لمن مع أو   

وهي " قاعدة تحقق الرضا  مادام األمر لم يخرج عن القاعدة األساسية في عقد العقود ،أصول الشريعة اإلسالمية

 .5وغيرهااإلرادة وما يترتب عليها من إجراءات أو أساليب إظهار  ،"بين األطراف والتعبير عنه 

فه القانون األمريكي المصحيث    ق عليه من مجلس الشيوخ والبرلمان بأنه: "عبارة عن صوت أو رمز د  عر 

ل شخص إلكتروني أو معاملة إلكترونية مرفقة أو مرتبطة منطقيًا بعقد أو سجل آخر ويتم تنفيذها أو اعتمادها من قب

 .6" -الس جل  –بقصد توقيع العقد 

فه   ويتخذ شكل حروف أو  ،ر إلكترونيقانون التوقيع اإللكتروني المصري بأنه: " ما يوضع على محر   كما عر 

ق ع ويميزه عن غيره" ،أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها  .7ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص المو 

فه   ألجل  يستخدمهاوالتي البيانات الخاصة بصاحب التوقيع، بأنه: "  23في المادة قيع التركي أيضا قانون التو عر 

 .8" ومفاتيح التشفير السرية ،الخاصةمثل كلمات المرور  ،التوقيع

                                                           
  .19رقم الباب:  ،للباسكتاب ا ،البخاري ؛312ص ،الرحيق المختوم ،صفي الرحمان 1
  .157-151ص  ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،محمد الزحيلي 2
لطان( إب ان الحكم التركي   ،الفِرمان: جمعه فرامين أو فِرمانات؛ وهو المرسوم 3  ،أو هو قرار أو حكم كان يصدره الباب العالي )السُّ

 .3719 ،مادة " فرمان " ،معجم اللغة العربية المعاصرة
"  األونيسترال"  واختصارها ،بشأن التجارة اإللكترونية للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي القانون النموذجيمثل ماجاء في  4

(UNCITRAL)،  28المادة. 
 .318ص ،ت في المال والملكية والعقدمقدما ،القرة داغي 5
 ة(، سنGPOمكتب النشر التابع لحكومة الوَليات المتحدة ) ، )(ESIGNطنيقانون التوقيعات اإللكترونية في التجارة العالمية والو 6

9222 . 
 .9221سنة  ،رئاسة الجمهورية ،قانون التوقيع المصري 7
 .9221سنة  ،الجريدة الرسمية التركية ،قانون التوقيع التركي 8
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فو    موز ه بعض فقهاء القانونقد عر  أو الحروف اإللكترونية التي تد ل على  ،أو األرقام ،بأنه: " مجموعة من الر 

قع دون غيره" ةشخصي    .1الموه

عالمة ممي زة سواء كانت رموزا أو أرقاما أو حروفا كل  "  من خالل ما سبق يمكننا القول أن التوقيع اإللكتروني هو:  

قعها دون غيره ،إلكترونية  وتستخدم للتعبير عن إرادته أو تمييزه عن غيره " . ،تد ل على شخصي ة موه

 كترونيلمطلب الثاني: صور إيقاع اإللا

فإن التوقيع اإللكتروني يكون كذلك في  ،سموقيع والر  أو الت   ،أو الخط   ،الختم في صورمثلما أن التوقيع العادي يقع  

 عد ة صور هي: 

 :  -الكودي  –التوقيع الرقمي  -أ

ن أهم صور ر محيث يعتب ،2اإلئتمان ببطاقاتيستخدم في الغالب في التعامالت البنكية وبالخاصة أثناء التعامل   

إضافة إلى كونه ذو درجة عالية من  ،لما له من قدرة على تحديد أطراف التعاقد بشكل دقيق التوقيع اإللكتروني

ة تقوم على . 3األمان والثقة عند التعاقد عبر األنترنيت : مفتاح وجود مفتاحين حيث أن ه يخضع لعملية تشفير خاص 

قع على رس تاح الخاص لكيُمرسل باستخدام المفحيث يقوم ال ،خاصعام و لتي واالة البيانات التي يريد إرسالها يو 

من أرقام تقوم على خوارزمية من شأنها تحويل البيانات الموجودة في الرسالة إلى رموز مشفرة َل يمكن  تتشكل

 .4ألي شخص قراءتها مالم يفك  ذلك التشفير عن طريق المفتاح العام الذي يكون متاحا لآلخرين

 قيع بالقلم اإللكتروني: التو -ب

إلى الرسالة  ، 5Scannerاليد عن طريق التصوير بالماسح الضوئي ر بخط  يتمثل هذا التوقيع في نقل المحر     

التوقيع الشخصي  حيث يتم  تسجيل ،اإللكترونية المراد منها إضافة هذا التوقيع إلعطاء هذه الرسالة الحجي ة

د ببرنامج معد  خصيصاعلى جهالكتروني اإلباستخدام القلم  التوقيع و التحقق من هذا البرنامج يقوم بالتقاط  ،ز مزو 

 .صحته

 

 

 

                                                           
 .11ص ،حكام التجارة اإللكترونية في الفقه اإلسالميأ ،عدنان بن جمعان 1
 .PINومن ثم كتابة الكود أو رقم التعريف الشخصي  ،يقوم المشتري بإدخال بطاقته البنكية في الجهاز المخصص للتعرف عليها حيث 2
 .551ص ،21/51اإللكتروني في ظل القانون  التوقيع ،غيالني الطاهر ،بوَلفة سامية 3
 .981ص ،أساسيات التجارة اإللكترونية ،جون ،وليام 4
  .911ص ،دراسة مقارنة –إبرام العقد اإللكتروني  ،هيمخالد ممدوح ابرا 5
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 التوقيع البيومتري:  -ج

وبصمة  على الخصائص الفيزيولوجية لإلنسان من بصمة اليد وبصمة العين ونبرة الصوت هذا التوقيعيعتمد    

ات تختلف من إنسان آلخر مما يعطي هذا التوقيع ذلك ألن هذه الصف ،كوسيلة للتثبت من الشخص الصحيح الوجه

  1درجة موثوقية عالية

 :Scannerالتوقيع عن طريق الماسح الضوئي  -د

وذلك بواسطة جهاز  ،لكتروني المراد التوقيع عليهخط اليد إلى الملف اإلر ببنقل التوقيع المحر   يتم هذا األمر   

ر.  يع بخط اليد إلى توقيع إلكتروني. أي يتم تحويل التوق-الضوئي  –الماسح اآللي  هذا النوع َل يتمتع بأي مصو 

 يستطيع أن يحتفظ بنسخة منهإليه التوقيع  لُ ذلك ألن الُمرسَ  ،درجة من األمان بالمقارنة بالصور األخرى

  .2ر إلكتروني آخرويستخدمها على أي محر  

  ز التوقيع اإللكتروني عن التقليدي: تمييالمطلب الثالث

لكل من  مقارنا يمكن أن نورد توصيفا ،وصورهتم  عرضه من إيراد تعريف للتوقيع اإللكتروني ل ما من خال 

 التوقيعين كالتالي: 

روني؛ أما اإللكت ،: التوقيع  التقليدي؛ يقع في صور محددة كاإلمضاء والختم وبصمة اإلصبعالشكلمن حيث  -أ

 فإنه أيضا قد يكون رقميا أو بيومتريا. ،-وقيع بالقلم اإللكترونيالتك –التقليدي  مثلب فباإلضافة إلى إمكان إيقاعه

أما  ،ر "؛ فالتقليدي يقع على وسيط مادي محسوس كالورق: ويقصد به " المحر  النطاق الذي يرد عليه -ب

رافة  والذي يمكن نقله عبر اَلقراص المرنة أو ،اإللكتروني فيكون على وسيط غير مادي كالحاسوب أو أجهزة الص 

ر اإللكتروني " رف باسمعُ  الوسيط وهذا ،الصلبة  .3" المحر 

 ،فصاح عن رضا المتعاقد بشكل واضح وعن ني ته في التعاقدمن حيث الوظيفة: يؤدي التوقيع التقليدي وظيفة اإل -ج

إلضافة يميز شخص صاحبه ويحدد هويته. أما اإللكتروني فبامؤديا وظيفة إثبات العقد وتأمينه من التعديل. كما أنه 

قع بشكل دوري في كل من شخص الموه  يختلف عنه بخصوص مسألة التحقق فإنه ،ورد بخصوص التقليدي إلى ما

 ،فمسألة التأكد من صحة التوقيع سهلة حتى قبل حدوث نزاع خالفا للتقليدي ،ة يتم استخدام ذلك التوقيع أو الشفرةمر  

 .4احبه عند النزاعيجب التأكد أوَل من صحة نسبة التوقيع لص في حالتهف

                                                           
 ،دراسة قانونية مقارنة ،21 النظام القانوني للتوقيع اإللكتروني في ضوء قانون التوقيع اإللكتروني السوري رقم: ،حنان مليكة 1

 .113ص
 .31 ص ،رنيتينتم إبرامها عن طريق األنت إثبات التصرفات القانونية التي ،حسن عبد الباسط جميعي 2
 . 572ص  ،التوقيع اإللكتروني ،قاشي عالل 3
  951 ص ،التجارة اإللكترونية عبر األنترنت ،مخلوفي عبد الوهاب 4
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المعلوماتية وأمن  مع تطور ثورةي عتبر التقليدي أقل أمانا بالمقارنة مع التوقيع اإللكتروندرجة األمان: يُ  -د

عتبر آمنا بالقدر الذي َل يقل أمانا عن أي سوق يُ كما قال الدكتور عدنان بن جمعان سوق األنترنت ف ،الحواسيب

 نظام مثلوتقنيات حديثة تعمل على تأمين المواقع والتوقيعات اإللكترونية  حتى أنه توجد برامج. 1أخرى طبيعية

وبروتوكول تأمين طبقة المقياس   ،(SET- Secure electronic transaction) المعامالت اإللكترونية اآلمنة

Secure Socket Layers) -(SSL 2. 

 في اإلثبات اإللكتروني ة التوقيعحجي  المبحث الثاني: 

لمعرفة مدى حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات سنتطرق أوَل إلى موضوع الكتابة كوسيلة إلثبات الحقوق،      

ثائق والمحررات المكتوبة، ليتسنى لنا بعد ذلك الوصول إلى ثم نعرج على ضرورة إيقاع التوقيع الكتابي لقبول الو

 العقود. إلثباتلة التوقيع اإللكتروني على التقليدي وقبوله كوسي انطباقمدى 

 العقود إثباتفي  التوقيع الكتابية : حجي  المطلب األول

عى ناس دماء رجال َلد   ،: " لو يُعطى الناس بدعواهمقال النبي صلى َّللا عليه وسلم جاء في صحيح مسلم أن    

لو يُعطى الناس م قال: " أنه صلى َّللا عليه وسل ،للبيهقيوفي رواية  ،3ولكن اليمين على الُمدهَعى عليه" ،وأموالهم

 . 4واليمين على من أنكر" ،ولكن البي نة على المد ِعي ،عى ناس دماء رجال وأموالهمَلد   ،بدعواهم

تحدث بين  اول مسائل النزاعات التيتنية في الشريعة اإلسالمومنطقية يعتبر هاذان الحديثان مثاَل حي ا عن واقعية   

 وجود دليلضرورة  همالومفي سبيل حفظ مصالح الناس وأ شرع َّللاحيث  ،يةالناس في عقودهم وتعامالتهم الحيات

ومن وسائل اإلثبات  ،رفع أي دعوىأو  اَلدعاءقاضي وإَل فال معنى من تالأثناء  الحقوق تلكأحقي ة  ثبتأو وسيلة ت

 تلك " الكتابة ". 

 الكتابة كوسيلة من وسائل اإلثبات في الفقه اإلسالمي -أ 

هي  ،نالت حظا َل يستهان بهالتي جاء اإلسالم لحفظها وصيانتها والتي الضرورية المقاصد الكلية إن من بين    

ة أحكام ك؛ وألجل حفظه وجودا و5مقاصد المعامالت المالية أو المال ندبه المسلمين أثناء عدما شرع الحكيم عد 

وذلك كله من باب  ،التي تكون فيما بينهملى العقود والديون والتعامالت أو اإلشهاد ع وتسجيلتعاقدهم إلى كتابة 

قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الهِذيَن آَمنُوا إَِذا  ،منعا من ضياع الحقوق اإلنسانية وخاصة المالية منها ،الوقاية وتحري الشفافية

ى فَاْكتُبُوهُۚ  َوْليَْكتُب بهْينَُكْم َكاِتٌب بِ  َسم ً ُ ۚ فَْليَْكتُْب تََدايَنتُم بَِدْيٍن إِلَٰى أََجٍل مُّ اْلَعْدِل ۚ َوََل يَأَْب َكاتٌِب أَن يَْكتَُب َكَما َعلهَمهُ َّللاه

َ َربههُ َوََل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا ۚ فَإِن َكاَن الهِذي َعلَيْ  ْستَِطيُع ِه اْلَحقُّ َسفِيهًا أَْو َضِعيفًا أَْو ََل يَ َوْليُْملِِل الهِذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتهِق َّللاه

                                                           
 .928 ص ،الفقه اإلسالمي يلكترونية فأحكام التجارة اإل ،عدنان بن جمعان 1
 .957-951 ص ،التجارة اإللكترونية عبر األنترنت ،مخلوفي عبد الوهاب 2
 .3/5331 ،ح مسلمصحي 3
 .52/197 ،البيهقي سنن 4

 5 .9/112 ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الطاهر بن عاشور 
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َجالُِكْم ۖ فَإِن لهْم يَُكونَا َرجُ  لَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممهن تَْرَضْوَن أَن يُِمله هَُو فَْليُْملِْل َولِيُّهُ بِاْلَعْدِل ۚ َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن ر 

َر إِْحَداهَُما اأْلُ  هََداِء أَن تَِضله إِْحَداهَُما فَتَُذك  هََداُء إَِذا َما ُدُعوا ۚ َوََل تَْسأَُموا أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا ِمَن الشُّ ْخَرٰى ۚ َوََل يَأَْب الشُّ

ِ َوأَْقَوُم لِلشههَاَدِة َوأَْدنَٰى أََله تَْرتَابُوا ۖ إَِله  لُِكْم أَْقَسطُ ِعنَد َّللاه
ةً تُِديُرونَهَا بَْينَُكْم  أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضرَ أَْو َكبِيًرا إِلَٰى أََجلِِه ۚ َذٰ

إِن تَْفَعلُوا فَإِنههُ فُُسوٌق بُِكْم ۗ َواتهقُوا فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أََله تَْكتُبُوهَا ۗ َوأَْشِهُدوا إَِذا تَبَايَْعتُْم ۚ َوََل يَُضاره َكاتٌِب َوََل َشِهيٌد ۚ وَ 

ُ بِكُ  ُ ۗ َوَّللاه َ ۖ َويَُعل ُمُكُم َّللاه  .1ل  َشْيٍء َعلِيٌم "َّللاه

فها    ،: " الخط الذي يُعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بهاهي الدكتور وهبة الزحيلي والكتابة كما عر 

 . 2" أو هي الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة ليرجع إليها عند الحاجة ،للرجوع إليه عند اإلثبات

بعض السلف وهو قول المالكية و ،من مصادر اإلثباتالكتابة كمصدر  تبركما يالحظ أنه يع هذا التعريف   

ة يمكن أن تعتبر كحج   َل وا بأن هقال رواية عن أحمدفي ووالشافعية  الحنفية بعض أن   غيرَ  والمتأخرون من الفقهاء.

ة عدم واستدلوا ب .3في كتبهم التي أوردوهاواستثنوا من ذلك بعض الحاَلت  ،في العموم لإلثبات اعتبار الكتابة حج 

 : احتمالينعلى في اإلثبات 

فال يجوز األخذ بالكتابة لقيام شبهة التحريف  ،قالوا أن الخطوط اليدوية قابلة للتقليد والمشابهة * إحتمال التزوير:

 .4والتزوير

واإلختصاص  والفطنةتشافه من ذوي الخبرة وأن التزوير يمكن اك ،ُرد  عليهم أن الخطوط نادر فيها التشابه   

ور واقعة فعال قديما وشهادة الز   هادة أيضا تحتمل التزويرالش  ف ،ة الكتابةالقول باحتمال التزوير َل يُسقط حجي  و

 .5وحديثا

كتبه كتابة أولي ة في  هأو أن   ،را ما َلهيا وَلعباقد يكون الشخص قد كتب محر  * إحتمال عدم الجدي ة أثناء الكتابة: 

فبهذا اإلحتمال كيف يكون اإلحتجاج  ،ه الموت يدركه قبل فعل ذلكلكن   ،به فيما بعدهذ  ليصححه وي شكل مسودة

 .6بالخط أو الكتابة ؟

ب اإلنسان خطهبأن  أيضا ُرد  عليهم     سلية بكتابة أو يمارس اللعب والت   ه ليس من المعقول ومن المستبعد أن يجر 

 .7الحقوق وإثبات الديون على اآلخرين

 ة الكتابة كوسيلة لإلثبات بعدة أدلة: ئلون بحجي  استد ل القاو  

                                                           
 .989 ،رةالبق 1
 .193 ص ،الشريعة اإلسالمية يثبات فوسائل اإل ،الزحيليمحمد  2
 .5/573 ،الطرق الحكمية ،ابن القيم ؛1/118 ،الدر المختار 3
 .1/131 ،الدر المختار 4
 .191 ص ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،يالزحيلمحمد   5
  .22ص ،طرق اإلثبات الشرعية ،أحمد إبراهيم بك 6
 .193 ص ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،الزحيليمحمد  7
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قال تعالى: "  ،إنزال َّللا تعالى ألطول آية في القرآن في آية المداينة تنص على الكتابة لحفظ الحقوق* من القرآن:  

َسم ًى فَاْكتُبُوهُ ". إلىيَا أَيُّهَا الهِذيَن آَمنُوا إَِذا تََدايَنتُم بَِدْيٍن   أََجٍل مُّ

أخرج البخاري ومسلم عن  فقد ،من رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلمكانت الكتابة مستعملة كثيرا في زالسن ة:  * من 

أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال يوم فتح مكة: " .. ومن قُتل له قتيل فهو بخير  ،أبي هريرة رضي َّللا عنه

ية  - ،النهظََرين: إما أن يُعطى قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو  ،-أهل القتيل  –يُقاد وإما أن  ،-يعني الد 

 . 1فقال: اكتبوا ألبي شاه " ،فقال: اكتب  لي يا رسول َّللا ،شاه

 شيءأن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال: " ماحق امرئ مسلم له  ،روى البخاري من طريق السلسلة الذهبية   

.  ووجه اإلستدَلل أنه صلى َّللا عليه وسلم لو لم يُجز اإلعتماد 2مكتوبة عنده " يبيت ليلتين إَل ووصي ته ،يوصي فيه

ة وفائدة  .3على الخط لم يكن في كتابة الوصية نفع وحج 

ولو لم يتم اعتماده لضاع اإلسالم ولضاع حديث  ،علماء الحديث والفقه أجمعوا على اعتماد الخط إنمن المعقول: * 

 .4كتب السنة والفقه كله منسوخ ومخطوط فالموجود من ،سلمرسول َّللا صلى َّللا عليه و

وا به ؛ فباإلضافة إلى ماأصحاب القول الثانيلذي نراه هو والراجح ا   سنة من أدلة على ذلك من القرآن وال احتج 

السنن لحياة اإلنسانية ويُعنى بمراعاة مجرى ا نجد أن فقه الواقع يفرض نفسه أثناء إطالق األحكام فهو ،والمعقول

الناظر في معامالت و ،وما يطرأ عليهم من حوادث ونوازل لدى المجتمعات من أعراف وتقاليد وما يتكونالكونية 

إلى استخدام الكتابة في تحرير  افتضاهممما  المستوى الدولي علىحتى قد كثرت وصارت تتم  الناس يراها

 من الضروري اإلعتداد والقول بحجي ة يجعلل هذا ك ،ق وتسجيل العقود وتثبيت الديون وغيرهاالمستندات والوثائ

 الكتابة كوسيلة لإلثبات.

 : 5إلى ثالث أقسام يتها وقوتهاحج   باعتبارقس موا الكتابة القدماء قد أن الفقهاء أيضا يجدر بالذكر  

 ،ادات الناس ورسومهملع قةموافِ ال ،قراءته : وهي الكتابة المكتوبة بخط تسهلأوَلها: الكتابة الُمستَبينة المرسومة   

 هذا النوع من الكتابة يؤخذ بحجيته مثله مثل النطق باللسان.في جزء منها.  ومختومة الحاملة لعنوان

اس كالحائط أو كانت مكتوبة على ِكتاب غير متعارف عند الن   بينة غير المرسومة: وهي ماتثانيها: الكتابة الُمس   

ء هنا واإلمال ،هد عليها أثناء كتابتها أو إمالءهاإذا نوى صاحبها أو أش ة إَلعتبر حج  فهذا النوع َل ي ،ورق شجر

هذا النوع من الكتابة قد يحتمل الجد والهزل لذا أحتيج لما يؤيدها حتى تصير ذات قوتية يقوم مقام اإلشهاد أيضا. 

 ثبوتية يُعتد بها.

                                                           
 .9/282 ،؛ صحيح مسلم28رقم الباب:  ،الدي ات كتاب ،صحيح البخاري 1
 .25رقم الباب:  ،الوصايا كتاب ،صحيح البخاري 2
  .5/571 ،الطرق الحكمية ،بن قيمإ 3
 .5/571 ،الطرق الحكمية ،بن قيمإ 4
 .5/12 ،درر الحكام في شرح مجلة األحكام ،أمين أفندي خواجةعلي حيدر  5

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5: اإلصدار| تأرمخ  دث والنشر العلمي | اإلصيار الثدلث والعشروناكديمممة لبأح المجلة األ

     

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                731  

ISSN: 2706-6495 

 
 ،كتب وُخط   وكل مما شأنه أَل يبقى عليه أثر ما ،ءثالثها: الكتابة غير الُمستبينة: مثل الكتابة على الماء والهوا   

 وحكمها حكم المعدوم فال يعتد بها أصال.

 : قسمين إلىفي العموم في تقسيم الكتابة من حيث حجيتها وقوتها فقد سلكوا  المعاصرون الفقهاءأما  

كان  وتشمل ما ،اإلدارية األول: الكتابة الصادرة من جهة حكومية: والتي تستخدمها الدولة في تصريف شؤونها  

كالبراءات السلطانية والتي يقوم مقامها في  ،أو من ينوب عنه سواء كان أميرا أو قاضيا ،صادرا من رئيس الدولة

 .1وديوان القضاة طة التنفيذية والتشريعية وكتابات القضاةزماننا القوانين الصادرة من السل

ة السمسار ودفاتر البياع كان صادرا من أفراد معروفين ككتاب فيها ما: ويدخل الثاني: الكتابة الصادرة من األفراد 

را  .2كان صادرا من أفراد عاديين كالرسائل المكتوبة أو ما ،فوالص 

ناء الرسائل الصادرة من األفراد في اإلثبات في جميع الحقوق والواجبات باستثء بحجي ة كال النوعين وقد قال الفقها  

 . 3فال يُعتد بها في هذين الموضوعين ،صاصالمتعلقة بالحدود والق

رات  -  المكتوبةوالمعامالت كضرورة لقبول الوثائق التقليدي تقرير التوقيع  -ب   –المحر 

بعد صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة للهجرة أراد رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم مكاتبة الملوك ليدعوهم    

ابع وإضفاء ط ثبت من شخص الُمرسلألجل الت   يقبلون المكاتيب إَل وعليها خاتمملوك َل فقيل له: إن ال ،إلى اإلسالم

ا أراد النبي  َّللا صلى َّللا  ،الرسمية والجدي ة في المكتوب كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي َّللا عنه قال: لم 

ة ،مان مختووم فقيل له: إن هم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكعليه وسلم أن يكتب  إلى الر   نَْقُشه:  ،فاتخذ خاتما من فض 

قش على ثالثة سطور أسفله محمد وأوسطه رسول وكان الن   ،فكأن ما أنظر إلى بياضه في يده" ،محمد رسول َّللا 

  . 4وأعاله لفظ الجاللة " َّللا "

فر وعبد ابني فقد كتب إلى جي ،كما أن رسول َّللا قد راسل العديد من الملوك داخل جزيرة العرب وخارجها   

قد رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  وكان ،وكتب إلى المقوقس ملك القبط وغيرهم من الملوك ،الجلندي ملكي عمان

ثم عثمان رضي َّللا عنهم إلى أن  ،ثم عمر ،أبو بكر يختِم بعد رسول َّللالبس الخاتم الذي كان  .5على تلك الكتبَختََم 

 .7ة من خالفة عثمان رضي َّللا عنهفي السنة السابع 6سقط في بئر أريس

                                                           
 ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،الزحيلينظر أيضا: ؛ أ917 ص ،سالميةاإلالشريعة  يثبات فاإلقواعد  ،خالد محمود محمد 1

 .112-119ص 
 ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،؛ أنظر أيضا: الزحيلي917 ص ،قواعد اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،خالد محمود محمد 2

  .178-111ص 
 .178 ص ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،الزحيليمحمد  3
 .312 ص ،الرحيق المختوم ،صفي الرحمان 4
 .3/312 الحلبية السيرة ،أحمد الحلبي 5
 .12رقم الباب:  ،لباسكتاب ال ،البخاري 6
  .1/989 لرسل والملوك،تاريخ ا ،الطبري 7
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ا أنشأ معاوية رضي َّللا عنها ديوانا خاص   ،سعت رقعة الدولة اإلسالمية وكثرت مراسالتهارت وات  وبعد أن كبُ    

لحفظ وأرشفة الوثائق والمراسالت وختمها وتوثيقها بخاتم الدولة الخاص  ،باألختام وسم ي " ديوان الخاتم "

وهذا الديوان مختلف عن ختم الرسول صلى َّللا عليه وسلم، وختم الخلفاء،  ،والمعروف لمنع التزوير والتالعب

الوثيقة أو  حيث تتم عملية الختم بطي  لصق طرف الصادرة،فديوان الخاتم هو بمثابة جهاز لفحص وتدقيق الوثائق 

 .1الكتاب بالش مع والطين األحمر ثم يوضع خاتم الخالفة عليها

ة  أيضا نجد    أن الفقهاء قد ذكروا مسألة وجود عالمة القاضي أوخط الشاهد في بعض أوراق اإلثبات كالحج 

 .2لدولةمن الحاكم األعلى والتي يجب أن تكون ممهورة بخاتم ا ةدراصأو كالبراءات السلطانية الة والوثيق

المالحظ على استخدامات التوقيع واإلعتداد به في زمان الرسول صلى َّللا عليه وسلم أو من بعده من الخلفاء أنه    

وأن يقتصر على التوقيع في  ،طرف سلطة عليا صدوره منأن يكون  هما: يجبالغالب اقتصر على شيئين  في

 .  خاص اإلسم أو برسممسألة التوقيع ب في هذا الصدد نرَ  حيث ،شكل الَختم

 ،صادر من الملك أو القيصر رة ختمٍ وصفي مقتصرة  انتكفي ذلك الزمن  التوقيعويمكن أن نفسر ذلك بأن عادة   

لم تكن كما هي عليه التي  اإلداريةولة في ذلك الزمان وامتداداتها الد  طبيعة  إلى اراجعكان  اَلقتصارذلك وسبب 

ع. كانت نطاق التعاقدات التي محدودية العيش مع  بساطةب ت سمت تكان أيضاجتمع طبيعة الم اآلن من تشعب وتفر 

استخدام التوقيع  اقتصارا جعل مم   يه إلى وسائل وطرق عديدة لإلثباتلم يكن يُحتاج فف ،استجري في الغالب بين الن  

 مع اإلشهادعلى الخط أو  الختمعلى ذلك 

    .بغير ذلك َلعتدادالى في بعض المعامالت كافيا ولم يُحتج فيه إ

صار أشكال التعاقد وتطورت أيضا  ،التجارة والس وق اإللكترونيةه ومع تطور وتغير نمط الحياة وظهور إَل أن    

إلمضائها إيقاع توقيع يحمل خاصيتها  يَ قتضِ والتي أٌ  ،" التجارة اإللكترونيةلدينا في ظل عصر األنترنت " 

 وني ".اإللكترونية فكان " التوقيع اإللكتر

 على التوقيع اإللكتروني تقليدي كوسيلة إلثبات العقود انطباق التوقيع ال الثاني: مدىالمطلب 

" قاعدة كلية  األصل في العقود اإلباحة حيث جعلوا " ،إن األصل فيما غير العبادات هو اإلباحة كما أفاد الفقهاء  

التجارة مسألة  ومنها ،المعاصرةالمعروفة أو المسائل  تعلقة بالعقودالمالمستجدة تقوم عليها العديد من المسائل 

فكل   ،أو بين األفراد والمؤسسات أو بين المؤسسات فيما بينها فرادوَل فرق فيما إذا كان التعاقد بين األ ،اإللكترونية

جاء في مجموع  ،في الكتاب أو السن ة لنص اخالفم ذلك العقدداخل ضمن دائرة الحل  مالم  أنواع العقود اإللكترونية

 .  3" إَل ما دل  الكتاب والسنة على تحريمه ،َل يُحرم على الناس من المعامالت التي يحتاجون إليها " الفتاوى:

                                                           
البي 1  .5/911 ،شخصي ته وعصره –معاوية بن أبي سفيان  ،الص 
 .131/137 ص ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،الزحيليمحمد  2
 .98/381 ،مجموع الفتاوى 3
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 حكمَ  التي تُستحدث في تلك العقودشروط وبالضرورة أن يكون حكُم اله فإن   ،وبما األصل في العقود هو كما ذكرنا  

  ،أصلها وهو اإلباحة

حة واللزوم إَل ماجاء في مجموع  ومن  ،1" دل  الدليل على خالفه الفتاوى: " القاعدة أن األصل في الشروط الص 

 .2 قوة إثباتية ائقهو ضرورة وجود التوقيع إلعطاء الوثود العقط األساسية التي اشتُرطت لقبول وثائق أهم الشرو

وفي حال ما  ،صادرة من سلطة علياإذا كانت في حال ما إيقاع التوقيع  رات شرطالمحر  اشترط الفقهاء في إثبات   

ألجل  رات الخط ذا كتابة مستبينةتلك المحر  به الذي كتبت  الخط  إذا كانت صادرة من الغير فيشترط أن يكون 

المتعاقدين في إمضاء  وقبول وتأكدورغبة وألجل الوصول إلى مدى فهم  حقق من صاحب العقد ووضوح التعاقدالت

إلى الرسائل أو المحررات اإللكترونية؛ فإنها تُعب ر في الغالب الصورة المثالية لمعنى الكتابة  وبالمجيئ .التعاقد

ات من معلوم تفتضيهفباإلضافة لما  ،المستبينة يانا رقم الهاتف وأح ات حول الُمتعاقدين وعناوينهماهذه المحرر 

ات أو ا وبطاقة اإلئتمان والبريد اإللكتروني ضا يمكن بسهولة أن يُتبي ن فإنه أي ،لرسائلوتاريخ إرسال المحرر 

كما يمكن لألطراف التعاقد قراءتها  ،فيمكن أيضا من خاللها معرفة ما إذا كان تحتوي ملفات مرفقة أو َل حجمها

ولهم أيضا طباعتها ورقيا أو  شكلة في مسألة وضوح الخط من عدمهم بكل سهولة إذا كانوا يعرفون القراءة وَل

 .3تخزينها في أجهزتهمبها و اَلحتفاظ

التعاقد بين غائبين َل يجمعهما مكان واحد، وَل يرى أحدهما اآلخر  جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي: " إذا تم    

، وينطبق ذلك على فارة )الرسول(وَل يسمع كالمه، وكانت وسيلة اَلتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو الس   معاينة

وشاشات الحاسب اآللي )الكمبيوتر( ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول اإليجاب إلى البرق والتلكس والفاكس 

إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف و الموجه إليه وقبوله.

حالة األحكام األصلية المقررة لدى والالسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقًدا بين حاضرين وتطبق على هذه ال

باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة  وفيما يتعلق .الفقهاء المشار إليها في الديباجة

 .4لإلثبات"

قده فال شهاد شرط لعباعتبار أن اإل كاح؛عقد الن   -: أبهذه الطريقة وهي دَل تنعق القرار ثالث عقودهذا  ىاستثنحيث   

ح. ب رف -يص  لم  -رط التقابض عند البيع. جلش ؛عقد الص    .5يل رأس المالجعشتراط ت؛ َلعقد الس 

 تضمنهارات اإللكترونية التي تحوي وتشرح مضمون العقد مع فإذا كانت هذه الشروط متحققة في المحر   وعليه 

واإلثبات  ،ه آثاره من قبض للثمن وتسليم للمثمنفهذا المحرر ينعقد به العقد صحيحا ويترتب علي ،لتوقيع المتعاقدين

 بتلك المحررات عند التنازع.

                                                           
 .29/311 ،مجموع الفتاوى 1
 .98 ص ،مخاطرةماهيته  ،وقيع اإللكترونيالت ،ثروت عبد الحميد 2
 ،التوقيع اإللكتروني ،ثروت عبد الحميدانظر أيضا:  ؛517ص  ،أحكام التجارة اإللكترونية في الفقه اإلسالمي ،عدنان بن جمعان 3

 .22ص  ،مخاطرةماهيته 
 (.11/3/1: )رقمالقرار  ،مجمع الفقه اإلسالمي 4
 (.11/3/1القرار رقم: ) ،الفقه اإلسالمي مجمع 5
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يمكن القول أن أهم  حيث ،أن خصائص كال من التوقيعين اإللكتروني والتقليدي تكاد تكون متطابقةسابقا  رأينا  

ر إلكتروني أو دعامة ر  على مح اعتمادهبحكم أن التوقيع اإللكتروني  التوقيعين هو " الشكل " فقط؛ إَل فارق بين

بينما العادي  ،علومات وتخزينهاإلكترونية ذات قدرات كهرومغناطيسية أو َل سلكية أو ضوئية في تسجيل وتل قي الم

ديد صاحب التوقيع يتفوق على التقليدي في دقة تحيجعل من اإللكتروني فهذا  ،على محرر ورقييقع فقط  هكونفل

ه بعد تطور مستوى أمن األنترنتوكذا في مستوى األ حتى قبل النزاع  . 1مان الذي يوفر 

مختصة الت و شركة حاصلة على ترخيص من الجهاحيث أن عملية إصدار التوقيع وتوثيقه يتم من طرف جهة أ  

وحده دون من طرف صاحبه  إمكانية استخدام التوقيع فر هذه اإلجراءاتتو  كما  ،فظ وتسجيل وتشفير التوقيعبح

وذلك بوسائط  (Hacking)القرصنة عملية أو  اَلختراقيه تحت تصرفه وحمايته من واإلبقاء علغيره 

 .Fire Walls (2  (النارجدران  ونظم حماية تسمى وبرامج

ة لغرض الوفاء في رسائل المادة السادسة من قانون لجنة األونسيترال التوقيع اإللكتروني موثوقا به وحج  تعتبر   

قع دون غيرهبتوفر أربع شروط:  3البيانات  ،أن تكون بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة بالسياق الذي تُستخدم فيه بالموه

قع وأن تكون حالة تغيير التوقيع قابلة لإلكتشاف في  ،وأن تكون هذه البيانات خاضعة وقت توقيعها لسيطرة الموه

وكان  ،لومات التي يتعلق بها التوقيعوأن يكون الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سالمة المع ،حالة تغييره

 .4المعلومات بعد التوقيع قابال لإلكتشاف أيضا في تلكأي تغيير يُجرى 

فمقصود  ،ي اإلثبات أكثر من التقليديعلى التوقيع اإللكتروني ف اَلعتماد إنه يمكنالقول  ناهذا يمكنعلى  ناءً وب  

ل من الن ص على طرق وأهمية الشريعة  متى كانت ف ،ضياع حقوق الن اس هو الحرص على عدماإلثبات األو 

 كان األخذ بها والعمل بها أولى وأسلم.وأحوط الوسيلة أأمن 

 الخاتمة:

ة نتائج نوردها كالتالي:  ،بعد إتمام هذا البحث   خلصنا إلى عد 

وتوزيع وتسويق  ،لتجاري ةوعقد العقود وتأسيس الروابط ا ،* التجارة اإللكترونية: هي مجموعة من عمليات عقد الصفقات

 وبيع المنتجات بواسطة وسائل إلكترونية.

لى شكل وصورة وقالب لم تنص عفهي  ،في عقد العقود هو " الرضا "األصل الذي وضعته الشريعة اإلسالمي ة  * إن  

د بعينه  عقود اإللكترونية ".ومن بينها " ال ظهرت العديد من العقود ،على حاجة الن اس وتوافقهم فيما بينهم فبناءً  ،محد 

 وأبرزها التعاقد عبر األنترنيت. ،سواء بشكل كلي  أو جزئي   ،* " العقود اإللكترونية "؛ هي تتم  بطرائق ووسائل إلكترونية

                                                           
 .523صادات محمد، خصوصية التوقيع اإللكتروني، س 1
 .12 ص ،مخاطرةماهيته  ،كتاب التوقيع اإللكتروني ،ثروت عبد الحميد 2
 معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستالمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية 3
 .21 :المادة ،األونيسترالقانون لجنة  4
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ف فقهاء الشريعة التوقيع والتعريفات التي وردت عن فقهاء القانون لم تخرج في مضمونها عن مارود في  ،* لم يُعر 

 توقيع.التعريف اللغوي لل

 وتمي زه عن غيره. ،عالمة مميزة تستخدم للتعبير عن إرادة صاحبها* " التوقيع "؛ كل  

تد ل على شخصي ة  ،عالمة مميزة سواء كانت رموزا أو أرقاما أو حروفا إلكترونيةكل  * " التوقيع اإللكتروني "؛ " 

قعها دون غيره  و تمييزه عن غيره ".وتستخدم للتعبير عن إرادة صاحبها أو موافقته أ ،موه

التوقيع بالخصائص  ،التوقيع بالقلم اإللكتروني ،-الكودي  –* يقع التوقيع اإللكتروني في عد ة صور منها: التوقيع الرقمي 

 التوقيع بالماسح الضوئي. ،-البيومتري –الفيزيولوجية 

 البارز بينهما هو في " الشكل " فقط.  واإلختالف ،* وظائف وخائص التوقيع التقليدي واإللكتروني تكاد تكون متطابقة

ا لألموال والحقوق حفظمختلف التصرفات التي يعقدونها بينهم * ندبت الشريعة اإلسالمية الن اس على كتابة العقود و

يو  .ا للشفافية والوضوح في المعامالتتحر 

 وواقعي. اإلعتداد بالكتابة في إثبات العقود والت صرفات ضرورة شرعية ومقتضى عقليإن  * 

 " الكتابة المستبينة ". الفقهاءتسم ى عند  وهي ما ،كانت واضحة الخط والمعلومات * الكتابة التي يُعتد  بها هي ما

رة يبل هو وارد في الس   ،ة في إثبات الوثائق والمعامالت المكتوبة أمر ليس بحادثبه كحج   واَلعتداد* إن اشتراط التوقيع 

 معظم الفقهاء المعاصرين. مذهب به واَلعتداد ،وفي كتب الفقه

رات "؛ هي كل ما يثبت بها من حق وما يد ون فيها من  ،* الوثائق التي يقع عليها التوقيع يطلق عليها اسم " المحر 

 معلومات تكون حجة لصاحبها أو عليه إذا وقهع على محتواها وأشهد على مضمونها.

ة أمور هي: ة في إضرورة قبول التوقيع اإللكتروني كحج   * إن    ثبات الوثائق والمعامالت اإللكترونية قائم على عد 

باحة " في طرق انعقادها وفي طرق إثباتها هو " الحل واإل واَلشتراطاألصل في الشريعة اإلسالمية في إقرار العقود  -5 

 والتوقيع اإللكتروني داخل ضمن نطاق الحل  ولم يخرج عنه. ،مالم يخالف محظورا شرعيا

ق عض من التوقيع التقلالغر -9 وهو أمر متحقق في  ،ومقصودةوالوصول إلى فهم مراده  يدي هو التحقق من شخص الموه

 التوقيع اإللكتروني. 

رات اإللكترونية التي يقع عليها التوقيع اإللكتروني لها نفس خصائص المحر   -3  ق عليها  ،رات المكتوبةالمحر  بل وتتفو 

وسهولة تخزينها في  اَلتصالومعلومات  ومكانٍ  ل لبيانات المتعاقدين من زمانٍ لمفص  والعرض ا في جانب وضوح الخط

 األجهزة واإلحتفاظ بها لمد ة طويلة.
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ر وسائل الحماية اإللكترونية -1  عات اإللكترونية وحفظها وبوجود جهات رسمي ة توافق على قبول التوقي ،بفضل تطو 

يمكن القول أن التوقيع اإللكتروني وصل لدرجة  ،نظ م مسائل التوقيع اإللكترونيوظهور القوانين الدولي ة التي ت وتشفيرها

 من األمان تعجل اإلعتماد عليه أكثر إلحاحا وقبوَل.

 قائمة المصادر والمراجع: 

 ،مجموع الفتاوى ،(798/5398تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ) ،ابن تيمية .5

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  ،محمد بن قاسم تحقيق: عبد الرحمن بن

 .5221النبوية، 

رد  ،(5831/ 5919ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ) .9

 .5229 ،بيروت ،الطبعة الثانية ،دار الفكر ،المحتار على الدر المختار

الطرق  ،(715/5812بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية )محمد بن أبي بكر بن أيوب  ،ابن قيم .3

 مكتبة دار البيان. )الطرق الحكمية( ،الحكمية في السياسة الشرعية

تحقيق: محمد فؤاد  ،سنن ابن ماجه ،(973/881أبو عبد َّللا محمد بن يزيد القزويني) ،ابن ماجة .1

 دار إحياء الكتب العربية. ،عبد الباقي

 ،دار النهضة العربية ،في اإلثبات ومدى حجيته تعريفه-اإللكترونيتوقيع ال ،أبو هيبة، نجوى .1

 .9221 ،القاهرة

دار الفكر  ،زهرة التفاسير ،(5321/5271محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد) ،أبي زهرة .1

 بدون طبعة وسنة نشر. ،العربي

 ،القاهرة ،عة الرابعةالطب ،المكتبة األزهرية للتراث ،طرق اإلثبات الشرعية ،أحمد إبراهيم بك .7

9223 . 

يرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة  ،(5211/5131أحمد الحلبي، أبو الفرج، علي بن إبراهيم) .8 الس 

 .5197 ،بيروت ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ،األمين المأمون

 ،س اللغةمعجم مقايي ،ـ(321/5221أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ) .2

 .5272 ،دار الفكر ،عبد السالم محمد هارون ،تحقيق

الطبعة  ،عالم الكتب ،اللغة العربية المعاصرة معجم ،(ـ5191/9223أحمد مختار عبد الحميد عمر ) .52

 .9228 ،األولى

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدا هلل البُخاري، أبو عبد َّللا  ،البخاري .55

الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول َّللا صلى َّللا عليه وسل م وسننه  ،(911/872)

 . )صحيح البخاري(9229 ،دمشق ،الطبعة األولى ،دار ابن كثير ،وأيامه
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سنن  ،(829 /972محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى ) ،الترمذي .59

شركة مكتبة ومطبعة  ،إبراهيم عطوة عوض ،مد فؤادمح ،تحقيق وتعليق: محمد شاكر ،الترمذي

 .5271 ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،مصطفى البابي الحلبي

 ،وكيفية مواجهتها مدى حجيته في اإلثبات ،مخاطرة ،ماهيته –التوقيع اإللكتروني  ،ثروت عبد الحميد .53

 .9227 ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة

المكتبة العلمية  ،يسألونك عن المعامالت المالية المعاصرة ،فانةحسام الدين بن موسى محمد بن ع .51

 .9222 ،القدس ،الطبعة األولى ،ودار الطيب للطباعة والنشر

دار النهضة  ،إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عبر األنترنت ،حسن عبد الباسط جميعي .51

 .9222 ،القاهرة ،العربية

الجامعة  ،قرقور ، ،رسالة دكتوراه ،بات في الشريعة اإلسالميةقواعد اإلث ،خالد محمود محمد .51

 .9225 ،عمان ،األردنية

 ،الطبعة الثانية ،دار الفكر الجامعي ،إبرام العقد اإللكتروني دراسة مقارنة ،خالد ممدوح إبراهيم .57

 .9255 ،اإلسكندرية

 .9255ة، ادات محمد، خصوصية التوقيع اإللكتروني، دار الفكر والقانون، المنصورس .58

وزارة األوقاف والشؤون  ،الرحيق المختوم ،(1427/9221 )فوري صفي الرحمان المبارك  .52

 .9227 ،قطر ،اإلسالمية

الهبي .92 دار األندلس الجديدة للنشر  ،وعصره شخصيته-بن أبي سفيان  معاوية ،محمدعلي محمد  ،الصه

 . 9228اإلسكندرية  ،والتوزيع، الطبعة األولى

تاريخ  ،)293 /352 (بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبريمحمد  ،الط بري .95

 .5271 ،بيروت ،الطبعة الثانية ،الطبري = تاريخ الرسل والملوك، دار التراث

جامعة الملك  ،دراسة فقهية مقارنة –العقود اإللكترونية  ،عبد َّللا بن إبراهيم بن عبد َّللا الناصر .99

 ن سنة نشر.بدو ،الرياض ،سعود

 ،بيروت ،الطبعة األولى ،دار القلم ،أحكام التجارة اإللكترونية في الفقه اإلسالمي ،عدنان بن جمعان .93

9222. 

درر الحكام في شرح مجلة األحكام تعريب: فهمي  ،(5313/5231علي حيدر خواجه أمين أفندي ) .91

  .5225الطبعة األولى،  ،دار الجيل ،الحسيني

 ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،مقدمات في المال والملكية والعقد ،اغيعلي محي الدين القرة د .91

 .9252 ،قطر ،الطبعة األولى

 ،جامعة يحي فارس المدية ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،مذكرة التوقيع اإللكتروني ،قاشي عالل .91

 الجزائر.

 .9221سنة  ،رئاسة الجمهورية ،قانون التوقيع المصري .97
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( بشأن حكم إجراء العقود بآَلت اَلتصال الحديثة إن مجلس مجمع الفقه 11/3/1قم )القرار ر .98

شعبان  93إلى  57اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 

 م.5222آذار )مارس(  92-51هـ الموافق 5152

مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /  )إبراهيم تأليف ،الوسيطالمعجم  ،مجمع اللغة العربية .92

 القاهرة. ،دار الدعوة ،محمد النجار(

مقاصد الشريعة  ،(5323/5273محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ) .32

 .9221 ،قطروزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  ،محمد الحبيب ابن الخوجة ،تحقيق ،اإلسالمية

 دمشق. ،5289 ،الطبعة األولى ،مكتبة دار البيان ،وسائل اإلثبات ،حيليمحمد مصطفى الز .35

كلية الحقوق والعلوم  ،رسالة دكتوراه ،التجارة اإللكترونية عبر األنترنت ،مخلوفي عبد الوهاب .39

 .9255 ،الجزائر ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،السياسة

 ،صحيح مسلم ،(871/ 915سابوري )أبو الحسين مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الني ،مسلم .33

 بيروت. ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

 المقاالت: 

المجلة الجزائرية لألمن  ،51/21التوقيع اإللكتروني في ظل القانون  ،غيالني الطاهر ،بوَلفة سامية .5

  ،539-528 ،25/9252تاريخ النشر:  ،العدد األول ،المجلد الخامس ،الجزائر ،اإلنساني

مجلة  ،المحررات وحجيتها في اإلثبات في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني مقالة ،أحمدعبد َّللا  .9

 .585-532. ص 9225 ،ديسمبر-يوليو ،59العدد  ،الدراسات اإلجتماعية

السوري النظام القانوني للتوقيع اإللكتروني في ضوء قانون التوقيع اإللكتروني  مقالة ،مليكةحنان  .3
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لمواجهته  المقترحة والتدابير البيئي الوسط على وانعكاساته الصناعي التلوث

 بالمملكة العربية السعودية

Industrial pollution and its repercussions on the environmental milieu and the 

proposed measures to confront it in the Kingdom of Saudi Arabia 

 

 وليد بن ناصر الحميدي / الباحث إعداد 

مستشار في األمن والصحة والسالمة  ،في مجال البيئة تخصص إدارة ازمات وكوارث العلوم،ماجستير في 

 ية السعوديةالمملكة العرب ،المهنية

 waleed11.n.alh@gmail.com mail:E 

 

 :ملخص الدراسة

 

تفاقمت مشكلة التلوث الصناعي خالل العقدين األخيرين بصورة كبيرة، مع توسع عمليات التصنيع 

على التلوث الناتج عن األنشطة الصناعية ومشاكل النفايات التعرف  إلى الدراسة تلك تهدففي المملكة و

 الصلبة منها والسائلة والغازية. 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتوصل  ،وما هو دور الدولة في الحد من تلك المشكلة

طبيعي في مرحلة منع استعمال النفط األسود في عمليات الحرق وإبداله بالكهرباء أو الغاز الالباحث إلى 

وأوصى الباحث  .وأبعاد أماكن تفريغ النفايات والمياه الملوثة عن أماكن االستخدام السكاني .تجفيف الطابوق

 بعدة نقاط منها 

  إنشاء نقاط رصد ومراقبة لقياس جودة الهواء في مناطق مختلفة مع مراعاة أنماط النمو في هذه

 المناطق وكمية المواد الملوثة. 

 ام بزراعة األشجار وزيادة المسطحات واألحزمة الخضراء حول المناطق الصناعية ويلعب االهتم

ذلك دورا بالغا في تنقية الهواء من خالل: العمل عل التقليل من وجود ثاني أو كسيد الكربون وزيادة 

 األوكسجين في الجو.

 .الغازات ،الزراعة، الهواء ،المصانع ،التلوث الصناعي الكلمات االفتتاحية:
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Industrial pollution and its repercussions on the environmental milieu and 

the proposed measures to confront it in the Kingdom of Saudi Arabia 

 

Study summary: 

The problem of industrial pollution has grown dramatically over the last two 

decades, with the expansion of manufacturing operations in the Kingdom. This 

study aims to identify pollution resulting from industrial activities and the 

problems of solid, liquid and gas waste. What is the role of the state in reducing 

this problem, and the researcher used the descriptive and analytical method, and 

the researcher reached a ban on using black oil in burning operations and replacing 

it with electricity or natural gas during the drying stage of bricks. And the 

dimensions of places of dumping waste and polluted water from places of 

residential use. The researcher recommended several points, including 

Establishing monitoring and control points to measure air quality in different 

regions, taking into account the growth patterns in these areas and the amount of 

pollutants. 

Interest in planting trees and increasing green spaces and belts around 

industrial areas, and this plays a major role in purifying the air through: Working 

to reduce the presence of carbon dioxide and increase oxygen in the atmosphere. 

Keywords: industrial pollution, factories, air, agriculture, gases. 
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  مقدمة:

يعتبر ظهور اإلنسان على الكرة األرضية نقطة تحول خطيرة على التاريخ البيئي بما يحدثه من أثار 

سلبية على البيئة، وفي القديم كان تأثير اإلنسان على البيئة طفيف نظرا لقلة عدد السكان مقارنة مع العوامل 

الطبيعية والتغيرات البيئية، كالمناخ والزالزل والبراكين التي كانت لها تأثيرات أعظم من دور اإلنسان 

 وتعاظمت مخلفات اإلنسان على البيئة بوتيرة سريعة. 

، حيث اإلنسان ينتج مواد 91-91المشاكل البيئية بعد ظهور الثورة الصناعية في القرنين وتضاعفت 

صناعية غريبة على البيئة تتسبب في تفاقم المشكالت البيئية والتلوث بمختلف أشكاله، إذ بقي اإلنسان بشكل 

األخذ بعين االعتبار  خاص ورجال االقتصاد والصناعة يهدفون إلى تحقيق األرباح والفوائد االقتصادية دون

 (. 201، 1009االعتبارات البيئية. )وهي صالح،

 

 ويجب على كل إنسان يعيش على كوكب األرض أن يدرك أن البيئة ماهي إال قدرة استيعابية

والنظامي بأنها  ضدها والبيئة بمعناها الشمولي ألمسؤوليةوتجديدية محدودة ال تستطيع تحمل أفعال البشرية 

نشاطها، وتستمد منها  الطبيعية واالجتماعية، التي تعيش فيها الكائنات الحية وتمارس فيها مجموعة النظم

الطبيعية، والحيوية، واالجتماعية  مقوماتها اإلحيائية، فالبيئة مفهوم ذو طبيعة كلية تضم العديد من العوامل

ومن هنا يمكن  (. 21، 1091،كردودوالثقافية واالقتصادية والسياسية التي تتفاعل مع بعضها البعض. )

الحدود كما أنه البد من تعميق مفهوم  ي الذي ال يعرفئالقول إن التعاون الدولي البد منه في مجال التلوث البي

 التربية البيئية في عقول وسلوكيات البشر بمختلف الوسائل للحفاظ على المنظومة البيئية وتحسينا. 

اختالفا كبيرا من  الصناعة،ية الملوثات التي تصدر من وينبغي اإلشارة إلى أنه تختلف كمية ونوع

ونظام الصيانة به ونظام  ،نوع الصناعة وحجم المصنع :صناعة ألخرى وتتوقف على عدة عوامل أهمها

العمل بالمصنع وكمية اإلنتاج للتقنيات المستخدمة في العمليات الصناعية نوعية الوقود والمواد األولية 

وعلى الرغم من الجهود  .سائل المختلفة للحد من إصدار الملوثات ومدى كفاءة العمل بهاالمستخدمة وجود الو

بسبب النمو المطرد والسريع في  سوءا وذلكالمبذولة على المستوى القومي والعالمي فإن الحالة تزداد 

 (.11، 1099،عبد المقصود)الصناعة التقنيات المستخدمة حديثا في 

من البلدان التي تتعرض منظومتا البيئية للتدهور واالستنزاف بفعل الضغط المستمر  ملكةعتبر المتو

خطرا كبيرا سواء على  على الموارد الطبيعية، فلقد أصبحت المشاكل المرتبطة بالتلوث الصناعي تشكل

التي على مجموعة من الدراسات  ي خاصة في التخطيط الصناعي الذي يقوم أساسائاإلنسان أو المجال البي

الصناعية لمدينة  المناطقالصناعية، وتعتبر  تأخذ بعين االعتبار العوامل البيئية والوقائية في تهيئة المناطق

التي تتواجد بها فرغم أنها تعد إيجابية على المستوى  برشيد من المناطق التي تعاني من خطورة الصناعات

إذ يتعرض هذا المجال بفعل تفاقم  والجماليي ئالبيي لكنها كذلك سلبية على المستوى عاالقتصادي واالجتما

 دائم ومستمر يهدد حياة الساكنة المنطقة برمتها.  التلوث إلى تدهور تدريجي وإلى خطر آفة
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 البحث:  مشكلة

سيزداد خالل العشرين سنة القادمة، مما  المملكةفي  التلوثأكدت التقارير العلمية على أن مستوى 

يؤثر على نوعية الحياة وعلى كوكب األرض، لذلك فالتنمية ال تستقيم إال بالحفاظ وصيانة البيئة الحضرية 

فيه  تحييفإن هذه األخيرة تنقسم بدورها إلى شقين هما البيئة والمدينة، فالبيئة هي الوسط الطبيعي الذي 

يئة هي الشجرة والتربة والماء والهواء وأشعة الشمس وهي الفضاء وسطح وباطن الكائنات الحية، إذن الب

 (. 1099،4وجزء منها في نفس الوقت. )المجلس الوطني للبيئة،  األرض، هي اإلنسان نفسه الذي هو سيدها

وتعتبر البيئة من أهم مصادر القلق بالنسبة لإلنسان المعاصر ويراها الكثيرون منع الخطر الرئيسي 

الذي يهدد البشرية وهي تقف على أعتاب القرن الحادي والعشرون وقد أصبح التلوث الصناعي وثقب 

األوزون وتأكل القشرة األرضية من المفردات التي تتردد على مسامعنا دائما وان تدهور البيئة سيظل 

حدة التلوث، والتلوث  مستمرا طالما تزايد عدد السكان وهذا التزايد سيتطلب انتاجاً متزايدا مما يزيد من

الصناعي هو من أنواع التلوث الذي أصاب المدينة العربية وذلك نتيجة لزيادة النشاط الصناعي يوما بعد يوم 

وتزداد سعة الحاجة إلى الكثير من الموارد والمواد األولية األزمة من معادن ومصادر الطاقة ومواد ومياه 

  .(59 ،1090 ،وأخشاب وغيرها)بهرام خضر وآخرون

وتعد الصناعة العصب الرئيسي في المجتمعات الحديثة والتي يقاس عليها تطور المجتمع في عصرنا 

الراهن وهي العمود الفقري لالقتصاد الذي يمكن الدولة من المحافظة على أمنها واستقاللها وتأثيرها في 

 الدول المجاورة والعالم.

بالمملكة ي ئتأثير المنطقة الصناعية على الوسط البيومن هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية: ما مدى 

  لمواجهته؟التدابير المقترحة  وماهي أهمالعربية السعودية 

 وإلى جانب اإلشكالية العامة للبحث تم طرح بعض التساؤالت الفرعية على النحو التالي: 

  ماهي أبرز المخلفات الصناعية الناتجة عن الوحدات الصناعية؟ 

  الهواء؟ماهي أبرز االنبعاثات الصناعية على  

  ماهي أهم التدابير واإلجراءات المتخذة من أجل الحفاظ وحماية البيئة من التلوث 

 الصناعي؟ 

 فرضيات البحث: 

من خالل إشكالية البحث يمكن القول أن الفرضيات التي تجيب عن التساؤالت المطروحة وهذه 

 الفرضيات كالتالي: 

طق امن أهم األسباب الرئيسية في استقرار المن ةوالبشري ةامل الطبيعيوالعغرافي وللموقع الج .9

 . بالمملكةالصناعية 

طق الصناعية على المكانة المهمة التي تحتلها حاليا على اللدولة دور أساسي في حصول المن .1

 الصعيد الوطني. 

  .لمواجهته ي والتدابير المقترحةئي وانعكاساته على الوسط البيعالتلوث الصنا .2
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للمنطقة الصناعية دور أساسي في حدوث تغيرات مهمة على المجال الحضري إال أنها قد تكون لها  .4

 بعض التأثيرات السلبية. 

 

 أهداف البحث: 

 بالمملكة.الوضع البيئية  التعرف على .9

 ما هي أسباب التلوث الصناعي بالمملكة. .1

 .كل النفايات الصلبة منها والسائلة والغازيةاالناتج عن األنشطة الصناعية ومش على التلوثالتعرف  .2

 .الصناعي بالمملكةالتعرف على دور الدولة في الحد من مشكلة التلوث  .4

 

 منهجية البحث: 

األسباب المؤدية إلى    على للوقوف الوصفي المنهجهو  البحثإن المنهج الذي اعتمدنا عليه في هذا 

يتم صياغة  التي تحمل معلومات عن الظاهرة التي نحن بصدد دراستها والتي على أساسهاالتلوث الصناعي 

إشكالية الدراسة للمقال. وعلى ضوء هذه المعطيات المحصل عليها يتم تشخيص الظاهرة المدروسة ثم 

 ما سيتم الحصول عليه من معلومات.  التوصل إلى مجموعة من الخالصات، وفي األخير يتم استغالل

 

 :اإلطار النظري

 

مع ظهور الثورة الصناعية تمكن البشر من التقدم أكثر في القرن الحادي والعشرين، حيث تطورت 

التكنولوجيا بسرعة وأصبح العلم متقدًما وظهر عصر التصنيع، مع كل هذه جاءت نتيجة أخرى للتلوث 

كانت الصناعات عبارة عن مصانع صغيرة تنتج الدخان كملوث رئيسي،  الصناعي في وقت سابق، حيث

ومع ذلك نظًرا ألن عدد المصانع محدود وكان يعمل فقط لعدد معين من الساعات في اليوم فإن مستويات 

التلوث لن تنمو بشكل ملحوظ ولكن عندما أصبحت هذه المصانع صناعات ووحدات تصنيع واسعة النطاق 

 (.91 ،1099 ،)صالح ث الصناعي تكتسب أهمية أكبربدأت قضية التلو

أي شكل من أشكال التلوث يمكن أن يتتبع مصدره المباشر للممارسات  التلوث بأنه" يُعرفو 

" )الخشاب الصناعية بالتلوث الصناعي، ويمكن إرجاع معظم التلوث على الكوكب إلى صناعات من نوع ما

 .(95 ،1001 ،والصحاب

إدخال كل ملوث يسبب للبيئة التلوث من حيث  "بأنه ( التلوث21 ،1000،والفرمانويعرف )غرابية 

 .المواد الكيماوية أو المواد العضوية أو المواد مثل البالستيك أو األلمنيوم أو كل المواد الدخيلة من نفاياتنا

 التدهور البيئي،في الواقع اكتسبت قضية التلوث الصناعي أهمية كبيرة للوكاالت التي تحاول مكافحة ف
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وتجد البلدان التي تواجه نمًوا مفاجئًا وسريًعا لهذه الصناعات أنها مشكلة خطيرة يجب السيطرة عليها  

على الفور. يأخذ التلوث الصناعي العديد من الوجوه مثل تلوث عدة مصادر لمياه الشرب وتطلق سموم غير 

نحاء العالم، وقد تسببت الكوارث البيئية الكبرى مرغوب فيها في الهواء وتقلل من جودة التربة في جميع أ

بسبب الحوادث الصناعية التي لم يتم السيطرة عليها بعد في بعض أسباب التلوث الصناعي التي أدت إلى 

 .تدهور البيئة

 

 :أسباب التلوث الصناعي

  :يرجع المهتمون بالدراسات البيئية واالقتصادية أسباب تدهور البيئة العربية إلى األسباب اآلتية

االستخدام الكثيف للطاقة مما أدى إلى أحداث التلوث الجوي بزيادة كمية الجسيمات الدقيقة العالقة  .9

  .إلى األمطار الحمضية والغازات السامة بالجو مثل ثنائي أو أكسيد الكربون وأكسيد النتروجين إضافة

 الصناعية فيازدياد حركة النقل وعدد المركبات وهي عناصر أساسية في زيادة مصادر التلوث  .1

المناطق الحضرية فعدد المركبات يتضاعف في جميع مدن المملكة وخاصة المركبات التي تستخدم 

  .الديزل والمحركات ذات التلوث المرتفع

المنشآت الصناعية واألنشطة الصناعية التي تعتبر مصادر أساسية  التوسع الصناعي وزيادة عدد .2

  .للتلوث الصناعي مثل الصناعات الحديدية وصناعة األسمنت والصناعات الكيمياوية

انتشار القطاعات الصناعية واألكثر تلوثا للبيئة في بعض األقطار العربية ومنها المملكة  وهو األمر  - 4

السامة في الجو ويتأثر عدد من الموارد الطبيعية في مدن المملكة وعلى وجهة  الذي يزيد حجم المكونات

الخصوص بالتلوث فعلى سبيل المثال يزيد من انبعاث الدخان الصناعي والغازات في الهواء من حموضة 

ه التربة عبر تساقط ما يسمى بالمطر الحامضي إضافة إلى ارتفاع نسبة الحموضة في األنهار وخزانات الميا

 العذبة 

 البيولوجيكما أن تصريف الفضالت السائلة نحو األنظمة المائية ينتج عنه تلوث المياه العذبة وتقليل التنوع 

 (. 95 ،1091،حسني)والبحار في البحيرات  اإلحيائي()

 مصادر التلوث الصناعي 

 

والحيوان والنبات يحدث التلوث الصناعي ونتيجة ألسباب عديدة تؤثر تأثير مباشرا على اإلنسان  

ونجدها في جملتها أسباباً بشرية يتحمل مسؤولياتها اإلنسان بالدرجة األولى ومن هذه األسباب والمصادر 

  -:هي كما يلي (12 ،9111،المؤثرة على الحياة البشرية )جامعة الدول العربية

 ر يعتبر النفط من أهم مصادر التلوث الصناعي والذي بات يفسد المياه في الكثي

  :النفط :اوال

المسطحات المائية وينسكب النفط أو مشتقاته الى المسطحات المائية أما بطريقة عفوية أو ناقالت 

 النفط بدور كبير في تلويث المياه مما ينسكب منها عادة من نفط أثناء 
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ام الموازنة( أو حوادث اصطد )مياهإجبارية وتسهم عمليات الشحن والتفريغ وتنظيف الخزانات 

الناقالت أو انفجارها وما أكثر ما نسمع عن حادثة تصادم أو انفجارات في الناقلة وانسكاب ما تحمله من 

 Coynon حادثة الناقلةالنفط في المسطحات المائية بما يساعد على إشاعة التلوث على نطاق واسع وكانت 

Torey  ت النفط والتي أحدثت دويا من أولى حوادث التحطم لناقال 9191والتي تحطمت في مارس عام

 (.  99-95 ،1091،)حسني هائال في األوساط العالمية عن مدى أخطار التلوث النفطي

ومما يعكس خطورة التلوث الصناعي بالنفط سرعة انتشاره على سطح الماء إذا يستطيع الجالون 

يؤدي تكوين هذه الطبقة متر مربع و 9500الواحد أن يكون طبقة رقيقة من النفط تغطى مساحة تقدر بحوالي 

إلى قلة وصول الضوء إلى المياه التحتية مما يؤثر على نمو األحياء المائية النباتية )) البالنكتون(( وبالتالي 

على تواجد األحياء المائية الحيوانية )) األسماك (( هذا ويؤدي انسكاب لتر واحد من النفط إلى استهالك 

ألف لتر من ماء البحر نتيجة لنشاط البكتريا االوكسيجينية الموجودة ( 40األوكسجين الموجود في حوالي )

في مياه البحر والتي تقوم بتحليل النفط ) مواد عضوية( إلى عناصر أخرى يسهل امتصاصها )غرابية 

 (. 91 ،1000،والفرمان

  :مخلفات المصانع :ثانيا

حات المائية التي تطل عليها بأخطار سهم المصانع بما تقذفه من نفايات في إصابة الكثير من المسط

التلوث الصناعي إذا تتضمن مخلفات هذه المصانع الكثير من المواد العضوية والغير عضوية السائلة 

والصلبة وتتمثل المخلفات العضوية في نفايات مصانع األغذية ومناشر الخشب وغيرها أما المخلفات الغير 

يمياوية مثال مركبات الرصاص والزئبق والزرنيخ والنحاس عضوية فهي تضمن المخلفات المعدنية والك

  .والنيكل والنترات وغيرها

وتأتى خطورة هذه المخلفات في أنها تفسد طبيعة المياه وتحوله في كثير من األحيان من مياه باعثة 

  .(15 ،1009 ،)حسني للحياة إلى مياه مسببة للمرض والموت

 

ثه من تلوث صناعي هو ما تقذفه من نفايات بل يمتد األمر إلى وال يقتصر تأثير المصانع وما تحد

يعرف بالتلوث الحراري وقد يتساءل البعض  فيماالمياه المرتفعة الحرارة المتخلفة من عمليات التبريد لآلالت 

وما عالقة بعض المياه الساخنة بالتلوث. فمن المعروف أن درجة حرارة األنهار والبحيرات والبحار تتفاوت 

 درجة مئوية.  21من فصل إلى أخر ومن منطقة إلى أخرى وهي عادة تتراوح بين درجة الصفر ودرجة 

 محتويات النفايات الصناعية:

الكائنات  التي تعتبر خطرا على جميع المركبات الكيميائية تحتوي النفايات الصناعية على العديد من

 :من أهم المركبات في هذه المجموعة ما يلي الحية

 :مركبات الهيدروجين الهيدروكربونية -1
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ركبات ، ومن أمثلة هذه المالماء تتكون هذه المركبات في الماء أساسا باستعمال الكلور في تنقية

الكلوروفورم والبروموفورم وتكمن خطورة هذه المركبات في أنها قد تسبب اإلصابة بسرطان القولون 

 .والمستقيم والمثانة

 :مركبات الهيدروجين الهيدروكربونية العطرية -2

، أو تعتبر هذه المركبات من أخطر الورق وهي مركبات تستخدم في بعض الصناعات مثل صناعة

وهناك أيضا مركبات  والكائنات المائية. والحيوانات والماء، حيث تمثل ضررا على اإلنسان التربة ملوثات

ومزيالت الروائح  صناعة الصابون الكلورو فينول التي تستعمل في حفظ األخشاب، كما يستخدم بعضها في

 .(92-91 ،1009،الكريهة، تعتبر هذه المركبات من أخطر ملوثات الماء)شاكر

 :المعادن الثقيلة -3

والزرنيخ والكادميوم والسيلنيوم،  والرصاص تعتبر المعادن الثقيلة مثل الزئبق

اإليثيلي من اخطر المواد، من أهم مصادر هذه المواد ، المركبات العضوية، البنزين الفضة ،الكلور الباريوم،

وعوادم السيارات والمبيدات التي تحتوي على  الفحم مخلفات ونفايات المصانع وصهر المعادن واحتراق

 .نصر الزرنيخع

 :مركبات الديوكسين -4

قد يؤدي تعرض البشر على المدى المتوسط لمستويات علية من الديوكسينات إلى إصابتهم بآفات 

جلدية، مثل العد الكلوري أو اسمرار الجلد اللطخي، واختالل وظيفة الكبد أما التعرض لتلك الديوكسينات 

الجهاز المناعي والجهاز الصماوي وعرقلة تطور الجهاز على المدى الطويل فيؤدي إلى حدوث اختالل في 

 .العصبي والوظائف اإلنجابية

 :كما تحتوي أيضا النفايات الصناعية على مواد سامة منها'

 .األكاسيد الحمضية الكبريتية مثل أكاسيد الكربون - 

 .مغنيزيومال ،الكالسيوم ،الصوديوم أمالح  -

 .إشعاعات النووية - 

 .بقايا بترولية  -

غازات سامة مثل غاز الميثان القابل لالنفجار بصورة تشكل خطورة على المباني المقامة في مواقع  -

 .الدفن

وقد تؤدي إلى تشوهات  ADN التي تؤثر على خاليا الكائنات الحية خاصة إل :المواد المشعة -

 .(99 ،1009،في األجيال القادمة)شاكرفورية جينية ال تظهر إال 

 تصنيف التلوث الصناعي:

يتم تصنيف التلوث الصناعي بصفة عامة إلى ثالث مستويات، المستوى األول هو التلوث المقبول، 

وهو درجة من درجات التلوث التي ال يتأثر بها توازن النظام اإليكولوجي وال يكون مصحوبا بأية أخطار أو 

  ئية رئيسية.مشاكل صحية أو بي
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أما المستوى الثاني، فهو التلوث الخطر، والذي تعاني منه الكثير من المدن الصناعية، وبصفة خاصة 

في شرق آسيا، حيث تعد خمس عواصم آسيوية هي بانكوك "تايالند"، وجاكرتا "إندونيسيا"، وكوااللمبور 

مدن على مستوى العالم من حيث "ماليزيا"، وسيول "كوريا الجنوبية" وهونغ كونج من بين أكثر سبعة 

 .(15 ،1000 ،)غرابية والفرمان التلوث الصناعي

 

 مراحل التلوث الصناعي:

وهذه المرحلة تعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حيث أن كمية ونوعية الملوثات تتعدى الحد 

والبشرية. وهذه المرحلة  اإليكولوجي الحرج والذي يبدأ معه التأثير السلبي على العناصر البيئية الطبيعية

تتطلب إجراءات سريعة للحد من التأثيرات السلبية ويتم ذلك عن طريق معالجة التلوث الصناعي باستخدام 

وسائل تكنولوجية حديثة كإنشاء وحدات معالجة كفيلة بتخفيض نسبة الملوثات لتصل إلى الحد المسموح به 

 .لى المصانع التي تساهم في زيادة نسبة التلوثدوليا أو عن طريق سن قوانين وتشريعات وضرائب ع

 (.59 -55 ،1001 ،)الخشاب والصحاب

المستوى الثالث من التلوث الصناعي فهو التلوث المدمر، وفيه ينهار النظام اإليكولوجي ويصبح  بينما

الواضح على ذلك هو حادثة  والمثال غير قادر على العطاء نظراً الختالل مستوى االتزان بشكل جذري.

"تشرنوبل" التي وقعت في المفاعالت النووية باالتحاد السوفيتي، حيث قدر الخبراء أن هذه المنطقة 

والمناطق المجاورة لها تحتاج إلى أكثر من خمسة عقود إلعادة توازنها البيئي، بشكل يسمح بوجود نمط من 

 .أنماط الحياة

الصناعي والمخلفات الصناعية وفقاً لنوعية هذه المخلفات ودرجة  وتختلف طرق مواجهة مشكلة التلوث

 ومن أبرز هذه الطرق، خطورتها ومدى توافر اإلمكانات والتكنولوجيا الحديثة الالزمة للتعامل معها.

تقليل المواد الخام المستخدمة في الصناعة، وبالتالي تقليل المخلفات، ويتم ذلك، إما باستخدام مواد  

و باللجوء إلى مواد خام تنتج مخلفات أقل، أو عن طريق خفض المواد المستخدمة في عمليات خام أقل، أ

التعبئة والتغليف، مثل البالستيك والورق والمعادن، وعلى سبيل المثال، فقد بدأت الكثير من الشركات 

ّوات أصغر، أو االستغناء ؛ بحيث يتم تعبئتها في عبركيز المادة الفعالة في منتجاتهااألوربية واألمريكية في ت

 (.91 ،1001 ،)الخشاب والصحاب .عن العبوات الخارجية التي ال ضرورة لها

ومن طرق الحد من التلوث الصناعي أيضاً إعادة استخدام المخلفات، مثل إعادة استخدام الزجاجات 

عد استخدامها، وهذا ب لعلبالبالستيكية الخاصة بالمياه المعدنية بعد تعقيمها، وإعادة ملء الزجاجات وا

األسلوب يؤدي إلى تقليل حجم المخلفات، ولكنه يتطلب وعيًا بيئيًّا لدى عامة الناس في كيفية التخلص من 

مخلفاتهم، والقيام بعملية فرز وتصنيف لكل من المخلفات البالستيكية والورقية والزجاجية والمعدنية قبل 

ت المتحدة األمريكية صناديق قمامة ملونة في كل منطقة التخلص منها، فنجد في كل من اليابان والواليا

 وشارع؛ بحيث يتم إلقاء المخلفات الورقية في الصناديق الخضراء،
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والمخلفات البالستيكية والزجاجية والمعدنية في الصناديق الزرقاء، ومخلفات األطعمة أو ما يطلق عليه  

 .المخلفات الحيوية في الصناديق السوداء

، والمعروفة في معظم الدول، والتي يتم من خاللها  Recyclingطريقة إعادة التدويروهناك أيضاً 

؛ إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من ق والبالستيك والمنتجات المعدنيةإعادة استخدام المخلفات مثل الور

ت وهي طريقة آمنة للتخلص من المخلفا  Recoveryوكذا طريقة االسترجاع الحراري المنتج األصلي.

الصناعية، عن طريق حرقها تحت ظروف تشغيل معينة بحيث تتحول معظمها إلى طاقة حرارية يمكن 

 .(55 ،1091،)حسني استغاللها في العمليات الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربية

كما أكدت دراسة)فهد عبد الكريم علي تركستاني( بعنوان" التلوث البيئي وتأثيره في أهل المدن 

وبقيق ومدينة العيون الذي  ىلصناعية في المملكة "مدينة الجبيل والقريبة من مدن التكرير والصناعة كصفوا

يسبب عديدا من المشكالت الصحية للقاطنين في هذه المدن من انتشار أمراض السرطان، وأمراض الرئة 

بجانب  ألذن والحنجرةوالربو، وأمراض سرطان الدم، وأمراض العيون، واألمراض الجلدية، واألنف وا

األضرار التي تسببها األدخنة على المناطق الزراعية والبحرية والثروة السمكية والحقول المحيطة بالمدينة. 

عاماً  94حالة ألمراض السرطان، مشيرةً إلى أنه على مدى الـ  2900حيث أن السعودية تستقبل سنوياً 

ألف شخص. وأضافت أن المنطقة الشرقية  10المختلفة نحو الماضية بلغ عدد المصابين بأمراض السرطان 

حالة سنوية ومدينة الرياض نحو ألفي حالة  900حالة سنوية فيما تصل إلى جدة نحو  500تستقبل نحو 

ألف دوالر(  1.99سنويا، وأن تكاليف عالج بعض تلك األمراض تصل أحياناً إلى نحو عشرة آالف لاير )

وأوضح أن نسبة اإلصابة أصبحت تزداد سنوياً عن  ،المواد الكيميائية للمعالجةفي الشهر، وذلك الستخدام 

 . (1001،)السعدمثيالتها في األعوام الماضية

 

 النفايات الصناعية خطر يهدد الكائنات الحية:

أصبحت مشكلة تلوث البيئة خطرا يهدد الجنس البشري بالزوال، ويهدد كل الكائنات الحية ولقد 

 .مشكلة نتيجة للتقدم التكنولوجي والصناعي والحضاري لإلنسانبرزت هذه ال

المترتبة عن استعمال  ويقصد بالتلوث الصناعي وجود نسبة كبيرة من مخلفات عمليات التصنيع والنفايات

مختلف الوسائل والمواد الخام وعناصر الطاقة في الطبيعة مما يعيق الحياة بصورة عادية وبمعنى آخر 

 .(95 ،9111،)حميد حدوث اختالل في التوازن البيئي

وتشير التقارير العلمية، إلى أن إجمالي عدد المواقع الملوثة في الواليات المتحدة األمريكية وحدها، 

ويمثل التلوث الصناعي أحد المشاكل البيئية المهمة في الوطن العربي فقد أدت  .ألف موقع 950د عن يزي

الزراعية والثروة السمكية كما  اإلنتاجيةتدهور نوعية مصادر المياه وانخفاض  إلىالملوثات الصناعية 

الهتمام البالغ باآلثار السلبية نجمت عنها آثار خطيرة بالنسبة للصحة العامة ونوعية البيئة وعلى الرغم من ا

 .المناسبة للسيطرة على الملوثات الصناعية اإلجراءاتللتلوث الصناعي إال إنه لم تتخذ بعد 
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وتأتي الفضالت الصناعية من صناعات النسيج واألصباغ والدهانات وورش طالء ومعاملة المعادن 

الت مشاكل تلوث للبيئة إذا طُرحت وصناعة الزيوت والمصانع الكيماوية وغيرها، وتسبب هذه الفض

لألنظمة المائية دون معالجة، وذلك بسبب سّميتها الشديدة ولونها ومكوناتها من المواد العضوية والمعادن 

الثقيلة والنيتروجين والفسفور، حيث تستنزف الملوثات العضوية األكسجين المذاب في األجسام المائية، 

 .(995 ،1005،)مسلم حياء المائية التي تعيش فيهامؤدية إلى تأثيرات معاكسة على األ

أما المعادن الثقيلة، مثل النحاس والكروم والرصاص والزئبق، فإنها تسبب تأثيرا "كبيرا" عن طريق 

 .تراكمها في السلسلة الغذائية لإلنسان

وتُستهلك في  كما تطلق معادن ثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ والكروم والكادميوم والنيكل والنحاس والزنك.

العاملون في هذه المرافق هم األكثر  معالجة المعادن كميات كبيرة من حمض الكبريتيك الذي ينطلق أيضاً 

تعرضاً للملوثات عن طريق االستــنشاق أو التــماس المبــاشر. وقد تستقر طبقات من الغبار الملوث على 

ويمكن أن تدخل الملوثات السائلة والصلبة  ناس.حقول زراعية مجاورة، فتمتصه المحاصيل التي يستهلكها ال

التعرض لهذه الملوثات التي ينقلها الهواء يمكن أن ف .المجاري المائية المــستعملة ألغراض الــشرب إلى

يؤدي إلى أمراض حادة ومزمنة، قد تبدأ بتهيج العينين واألنف والحنجرة، وتتفاقم إلى مشاكل القلب والرئتين 

وتشكل المعادن الثقيلة أخطارا صحية مزمنة، بما فيها تراكم العناصر السامة، مما  األوان.وحتى الموت قبل 

قد يتسبب في عيوب خلقية ومشاكل في الكليتين والكبد وتقرحات في القناة الهضمية وآالم في المفاصل، 

 .(95 ،9111،)حميد .فضال عن اختالالت في األجهزة العصبية والتنفسية والتناسلية

يؤدي التسمم بالرصاص إلى الشعور بالتعب والصداع وألم العظام والعضالت والنسيان وفقدان الشهية وقد 

وفي الحاالت المتطرفة  وغالبا ما يعقب ذلك إمساك ونوبات من األلم الشديد في البطن. واضطراب النوم.

تسمم بالرصاص من تحدث تشنجات وغيبوبة وهذيان، وصوالً إلى الموت. واألطفال هم األكثر عرضة لل

أما تعرض النساء الحوامل فقد  البالغين، وقد يعانون من تلف عصبي وألم وإعاقة في النمو الجسدي والعقلي.

وقد أدخلت في بعض البلدان تحسينات على عمليات إعادة تدوير  يؤدي إلى أذى للجنين والى والدات مشوهة.

البلدان األشد فقرا ما زالت تجرى بطرق عشوائية محفوفة  لكنها في كثير من البطاريات، وباتت أكثر تنظيماً.

تلوث الهواء الداخلي مشكلة شائعة في األحياء الفقيرة، كما في هذه األكواخ في  باألخطار الصحية والبيئية.

 .(954 ،9111،)حميد كلكتا بالهند

حاسبات الشخصية يندر أن تجد مكانا يخلو من أحد أنواع البطاريات فهي موجودة في السيارات وال

 .والمسجالت والهواتف الجوالة وكثير من األجهزة والمعدات األخرى

يتم إلقاؤها في سلة القمامة، أصبحت تشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة،  التيبطاريات المحمول التالفة 

قيمة اقتصادية، على مواد لها  تحتويباإلضافة إلى كونها خسارة اقتصادية فادحة، خاصة أن هذه البطاريات 

 كالذهب والبالتين بنسب ضئيلة جدا.
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استعمال البالستيك مادة للتغليف والتعبئة بشكل مكثف بوساطة المستهلكين، تولد عنه المزيد من  

يتحلل بسرعة، فقد أسهمت هذه الفضالت بطريقة محسوسة  وبما أن أغلب البالستيك ال فضالت البالستيك.

 .(95 ،1005،)مسلم في تلوث البيئة

وتستخدم طرق مختلفة لمعالجة الفضالت الصناعية، والحد من تأثيرها على اإلنسان والبيئة، وتشمل 

 .هذه الطرق أساليب كيميائية وفيزيائية

أيضا التلوث الكيميائي هو أحد األخطار الكبرى التي تهدد العالم وصحته، فخالل الخمسين سنة 

كيميائية جديدة أدخلت إلى بيئتنا إلى هوائنا ومائنا وطعامنا مادة  15.000الماضية تم تصنيع أكثر من 

وأدواتنا وكل ما نتداوله يوميا من أشياء ولكثير منها آِثار خطيرة على صحتنا الجسدية والذهنية والدليل على 

 .ذلك االزدياد المريع في حاالت اإلصابة بأمراض التنفس والحساسية والسرطان والتشوهات الخلقية

 

 :التصنيع والتكنولوجيا الحديثة على البيئة

أن للتصنيع والتكنولوجيا الحديثة أثار سيئة على البيئة فانطالق األبخرة والغازات وإلقاء النفايات  

بيئته وجعلته في بعض  الذي أفسدت الصناعة اإلنساناضطراب السالسل الغذائية وانعكس ذلك على  إلىأدى 

 : (911-915 ،1001 ،)الخشاب والصحاب األحيان غير مالئمة لحياته كما يتضح مما يلي

أن للنظم البيئة المائية عالقات مباشرة وغير مباشرة بحياة االنسان فمياهها التي  :تلويث المحيط المائي -

ا من المادة الحية النباتية والحيوانية ومدخراته تبخر تتساقط في شكل أمطار ضرورية للحياة على اليابسة

  .تعتبر مدخرات غذائية لإلنسانية جمعاء في المستقبل كما أن ثرواتها المعدنية ذات أهمية بالغة

النقل واالنفجارات الذرية  ووسائل تتعدد مصادر تلوث الجو ويمكن القول أنها تشمل المصانع :تلوث الجو -

المصادر وتزداد أعدادها يوميا بعد يوم ومن أمثلتها الكلور، أول ثنائي أو  والفضالت المشعة كما تتعدد هذه

أكسيد النتروجين، أمالح الحديد والزنك والرصاص وبعض المركبات  ،ثنائي أكسيد الكبريت ،كسيد الكاربون

اضحة لها تأثيرات و أصبحازدادت نسبة الملوثات عن حد معين في الجو  وإذاالمشعة.  العضوية والعناصر

  .على االنسان وعلى الكائنات البيئة

 اإلجراءات الوقائية للتخفيف من تلوث الهواء: 

يعد تلوث الهواء من أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة وخاصة الدول الصناعية وتزداد 

تي تنفثها المصانع في تأثيرات هذا النوع من التلوث عاما بعد عام نتيجة لزيادة التراكمية في حجم الملوثات ال

األجواء ويعتبر هواء برشيد من أكثر األجواء الملوثة على صعيد الجهة الحتضانه على أنشطة صناعية جد 

ملوثة وقربه أيضا من العاصمة االقتصادية الدار البيضاء. وللجد من تداعيات هذه المشاكل اتخذت مجموعة 

تخفيف من االنبعاثات الغازية السامة في األجواء سواء من اإلجراءات من طرف الجهات المعنية للحد أو لل

هذه اإلجراءات نقل الغير المهيكلة والقديمة ومن اآلتية من المصانع أو من المرافق العشوائية أو من وسائل ال

 الوقائية للتخفيف من تلوث الهواء وهي: 
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  التخطيط العلمي السليم عند إنشاء أي صناعة بحيث يراعي المناخ والتضاريس ويراعي أال تنشأ أية

مصانع كيماوية أو تعيينه قرب التجمعات السكانية أو المناطق الزراعية ويجب أن يؤخذ بعين 

 االعتبار تزايد السكان واتساع العمران. 

 اد الملوثة التي يسمح بوجودها في الهواء وخاصة تحديد المقاييس الخاصة بالتركيزات القصوى للمو

 هواء المنطقة الصناعية. 

  إنشاء نقاط رصد ومراقبة لقياس جودة الهواء في مناطق مختلفة مع مراعاة أنماط النمو في هذه

 المناطق وكمية المواد الملوثة. 

 لصناعية ويلعب االهتمام بزراعة األشجار وزيادة المسطحات واألحزمة الخضراء حول المناطق ا

ذلك دورا بالغا في تنقية الهواء من خالل: العمل عل التقليل من وجود ثاني أو كسيد الكربون وزيادة 

 األوكسجين في الجو. 

  زرع األشجار المتصاصها للغازات السامة كأول أكسيد الكربون وثاني وأكسيد الكبريت وأكسيد

تالي منع وصول هذه الملوثات إلى المكونات النتروجين والرصاص الناتج عن احتراق الوقود، وب

 األخرى في البيئة وهناك بعض الحلول المقترحة لمقاومة تلوث الهواء من بينها: 

طريقة التخلي عن المواد الملوثة للهواء )الوقود( واستبداله بمصادر الطاقة قليلة التلوث ويتضمن ذلك 

الطاقة الشمسية بدال من الوقود البترولي الذي يتوفر على  التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو

الرماد والرصاص الذي يؤثر على البيئة ومنا لوسائل المتبعة لتقليل التلوث إزالة بعض المواد المكونة 

للغازات والجسيمات الملوثة من الوقود وإزالة الكبريت من البنزين وعدم إضافة الرصاص إطالقا. )عبد 

 (. 929، 1091 الحميد كردود،

  :اإلنسان في مواجهة التحديات البيئية

أوكسجين لتنفسه للقيام  إلىوهو يحتاج  ،أحد الكائنات الحية التي تعيش على األرض اإلنسان

 يستخلصها من غذائه العضوي الذي ال التيمورد مستمر من الطاقة  إلىبالعمليات الحيوية، وكما يحتاج 

 إلىماء صالح  إلى أيضاً لكائنات الحية األخرى نباتية أو حيوانية ويحتاج يستطيع الحصول عليه إال من ا

وتعتمد استمرارية حياته بصورة واضحة على أيجاد حلول  .الشرب لجزء هام يمكنه من االستمرار في الحياة

)غرابية  عاجلة للعديد من المشكالت البيئية الرئيسية التي من أبرزها مشكالت ثالث يمكن تلخيصها فيما يلي:

  .(21-25 ،1000،والفرمان

  المتزايدة إلعدادهمصادر كافية للغذاء لتوفي الطاقة  إلىكيفية الوصول.  

  تحسين الوسائل التي يجب التوصل أليهاوفضالته المتزايدة. 

 وخاصة النفايات غير قابلة للتحلل.  .كيفية التخلص من نفاياته المتعددة 

حتى يكون هنالك توازن بين عدد السكان والوسط  ،اسب للنمو السكانيالمعدل المن إلىكيفية التوصل 

 .البيني
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 ،ومن الثابت أن مصير االنسان مرتبط بالتوازنات البيولوجية وبالسالسل الغذائية التي تحتويها النظم البيئية 

االنسان يكمن في وان أي إخالل بهذه التوازنات والسالسل ينعكس مباشرة على حياة االنسان ولهذا فان نفع 

  .أفضلالمحافظة على سالمة النظم البيئية التي يؤمن له حياة 

أما سبل معالجة التلوث الصناعي والعمل على تشخيص مصادره ومن ثم البد من إجراءات توقف 

  :أو تحد من مخاطر التلوث وهي

وبقية المجاري المائية في عموم المياه عدم تفريغ المياه الملوثة والنواتج العرضية للصناعة في  - 9

  .المدن من خالل إجراءات مسوحات بيئية لألنهار واخذ عينات من مياهها ألغراض الفحص الدوري

  .الصناعات الكيمياوية ذات العوادم السامةتحجيم  - 1

استعمال النفط األسود في عمليات الحرق وإبداله بالكهرباء أو الغاز الطبيعي في مرحلة  منع - 2

  .تجفيف الطابوق

  .أبعاد أماكن تفريغ النفايات والمياه الملوثة عن أماكن االستخدام السكاني - 4

لمدن خارج ا إلىصانع التي يتحرر عن نشاطها اكاسيد الكبريت والنتروجين مإخراج كافة ال - 5

  .المواد الكيمياويةاالسمنت ومثل صناعة تكرير النفط ومعامل  ،وبعض المعامل ذات النشاط المحسوب على

  .الحد الضروري الفعال إلىالتي تستخدم الديزل كوقود لها  واآلالتوالمحركات  الكمائنتقليل  -9

الضخمة مما الكمائن أصوات السيطرة على التلوث الصوتي الناجم عن استخدام المنبهات العالية و -1

  .لإلنسانله تأثير سيئ على الصحة النفسية 

تفصيل دور المؤسسات البيئية المتخصصة في عملها البحثي والميداني من اجل السيطرة على  - 1

  .التلوث البيئي في المدن العراقية

المستمر للمواد والبيئة وكذلك التجمعات البيئية الحضرية االجتماعية ويتم ذلك عن  التخطيط - 1

 .لمملكةطريق أجراء المسوحات الميدانية واإلحصائية للعناصر المسببة في تلوث بيئة مدن ا

 

 :الخاتمة

ناعية انطالقا مما سبق يمكن القول من خالل ما تم استعراضه توصلنا إلى أن توزيع الوحدات الص

ي، فالتصنيع بالمنطقة لم يخلو من انعكاسات ئبالمنطقة كانت له انعكاسات متعددة خصوصا على المستوى البي

سلبية تسببت بشكل كبير في تلويث الفرشاة المائية والهواء وباإلضافة إلى تشويه منظر العام للمنطقة 

الصناعية من خالل نفاياتها الصلبة و السائلة أثرت بشكل أو بأخر على صحة اإلنسان والبيئة من خالل 

لفتاكة التي أصبحت منتشرة بالمنطقة، ويبقى أن نقول بأن قضية المحافظة العديد من األمراض المزمنة وا

على البيئة من التلوث رهينة بإعادة النظر في الطرق المتبعة في معالجة النفايات الصلبة بشكل يستجيب 

لى اقتصادية وبيئية حقيقية وبعيدة المدى هذا باإلضافة إلشروط تقنية وبشرية ذات كفاءة عالية ومردودية 

درجة األولى لذا يجب السهر الالمناخ ب ترىأية صناعة هدفها األول هو أن  إنشاءو التخطيط العلمي السليم

 بالعمل.  ةعلى احترام القوانين البيئية الجاري
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 في فلسطينالحجم متوسطة روعات الصغيرة والمشواالستثمار في تمويل القرارات 

Financing and Investment Decisions of SMEs in Palestine 

 شاهين  أحمد د. ياسر

 ، فلسطينجامعة فلسطين االهلية والمالية،كلية العلوم االدارية  ،الماليةاستاذ مشارك العلوم 

Email: y,shaheen@paluniv.edu.ps  

 ا. محمد داود الزير 

، فلسطينجامعة فلسطين االهلية المحاسبة،رئيس قسم  ،المحاسبةماجستير   

m.zeer@paluniv.edu.ps 

 

  الملخص:

الشركات الصغيرة ومتوسطة في  ق من العالقة بين قرارات االستثمار والتمويلالتحق الى الدراسةهدفت هذه 

 شركة 27بيانات  . لتحقيق هذا الغرض تم استخدامالفلسطيني ( العاملة في القطاع الصناعيSMEsالحجم )

تندرج التي . 7109-7102الصغيرة والمتوسطة للفترة  العينة الشركات . شملتشركة (297) أصلمن 

وفق تصنيف قرار مجلس الوزراء الفلسطيني  فلسطينفي  لصغيرة والمتوسطةضمن تعريف الشركات ا

 . 1/01/7100 بتاريخ (10/01/01)

العالقة بين اهمية أظهرت النتائج  ، حيثاإلحصاء الوصفي وترابط بيرسونالمنهج التحليلي و تم استخدام

، والتي للتمويل ن الشركات تستخدم مواردها الخاصةأ بينت النتائجكما ، نود الميزانية العموميةب مجموع

سلوك بسبب الظروف لتمويل األصول المتداولة. قد يكون هذا ال عادةً باالستثمارات طويلة األجل ترتبط

سياسية تتعلق  ألسبابزمات المالية المتعاقبة األربما أثرت وعلى وجه الخصوص،  السوقالحالية وظروف 

على سلوك  فايروس كوروناالمالية االخيرة بسبب جائحة زمة الاو بانقطاع رواتب موظفي القطاع العام،

 سنوات.والظروف السياسية المتقلبة التي تعيشها فلسطين منذ عدة  .في فلسطين األعمال

 

 متوسطةرأس المال، المشاريع الصغيرة وال قرار التمويل، االستثمار، هيكل الكلمات المفتاحية:
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Financing and Investment Decisions of SMEs in Palestine 

 

Abstract: 

 This study aimed to investigate the relationship between investment and financing 

decisions in small and medium-sized companies (SMEs) operating in the 

Palestinian industrial sector. To achieve this purpose, data were used for 72 

companies out of (492) companies. The sample included small and medium 

enterprises for the period 2014-2019. Which falls within the definition of small 

and medium-sized companies in Palestine according to the classification of the 

Palestinian Cabinet Resolution (01/15/13) dated 10/5/2011. 

The analytical approach, descriptive statistics and Pearson correlation were used, 

as the results showed the importance of the relationship between the total balance 

sheet items, and the results also showed that companies use their own resources 

for financing, which are usually associated with long-term investments to finance 

current assets. This behavior may be due to the current circumstances and market 

conditions in particular, and the successive financial crises for political reasons 

related to the cut of salaries of public sector employees, and the recent financial 

crisis due to the Coronavirus pandemic, may have affected business behavior in 

Palestine. 

 

Keywords: Financing Decision, Investment, Capital Structure, SMEs 

 

 المقدمة: .1

على مدار السبعين  ،(0991 - 0911)خالل الفترة لموديلياني وميلر  بدًءا من الدراسات األولى

تلفة لشرح قرارات هيكل رأس المال، من بين النظريات ، تم تطوير نظريات مخعاًما الماضية

 The Pecking) ، ونظرية(Kraus & Litzenberger, 1973) نظرية المبادلة المختلفة 

Order )(Myer, 1984)،  وكذلك دراسة(Myer & Majluf, 1984) ونظرية ، ((Lucas & 

McDonald, 1990) (Market Timing)  ، واألكثر  من قبل الباحثينوهي األكثر دعما

 استخداًما في البحث التجريبي. 
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في  ن هذه األساليب ال تحقق بشكل كافيأ الباحثينأبرز بعض ، فقد لرغم من صحة هذه النظرياتعلى ا

  ،العالقة بين قرارات االستثمار والتمويل

أظهرت هذه الدراسات التي تبحث في العالقة بين االستثمارات وقرارات التمويل أن هناك بعض و

تظهر هذه الممارسات الشائعة أن الشركات تميل إلى تمويل  ارسات الشائعة في السلوك التجاري،المم

 & Helleloid) ( وكذلك دراسة7101)النجار،  االستثمارات من خالل مصادر تمويل محددة

Sheikholeslami, 1996.) 

يجوز لكل شركة لشركات بدرجات متفاوتة من الشدة، حيث من قبل ا هذايمكن تبني ممارسات السلوك المالي 

 & Helleloidوقد تغير سلوكها بمرور الوقت ) ،واحدة فقط من هذه الممارسات استخدام

Sheikholeslami  ،1996يمكن لخصائص الشركات وخصائص القطاع واتجاه (. عالوة على ذلك ،

أظهرت األدبيات  في هذا الصددوالمالية المختلفة.  السوق والعوامل االقتصادية األخرى أن تحدد السلوكيات

واالكتشافات التجريبية حول العوامل المؤثرة في قرارات التمويل أن تصنيف القطاع يمكن أن يكون النظرية 

)عيروط،  تجنب والسيطرة على الحاالت الشاذة المحتملة بين القطاعات المختلفةالعامالً ذا صلة من أجل 

 للشركاتلوظيفية من هذا المنظور يمكن أن تؤثر الخصائص الهيكلية وا (.Sensini؛ 2017) ( و7102

على خياراتها المالية، مع إبراز السلوك المالي المحدد. على وجه الخصوص، يؤدي ارتفاع التكاليف الثابتة 

 ,Devesa & Esteban, 2011 ،Hua et al)وتقلب األرباح المرتفع إلى زيادة المخاطر المالية )

2012) .) 

تعد مشكلة التمويل أهم عائق يعترض إقامة أي نشاط بشكل عام، وقد بينت دراسات كثيرة أن غياب التمويل 

أو ندرته هو السبب الذي يقف وراء التراجع المستمر في الصناعات العربية عامة والصناعة الفلسطينية 

التمويل الالزم له سوف يرفع من  خاصة ويمثل االستثمار أهمية خاصة بالنسبة لالقتصاد، وبالتالي فإن توفير

قدرته على المساهمة في سد قدر كبير من احتياجات السوق المحلية، وتشغيل نسبة كبيرة من األيدي العاملة 

والتي تعمل على المستوى االقتصادي الكلي. ويتطلب تحقيق ذلك ضرورة العمل بتبني إستراتيجية واضحة 

)شاهين،  ذ هذه اإلستراتيجية وتهيئة البرامج التمويلية الالزمة لذلك.تقوم بتجميع اإلمكانات التي تضمن تنفي

7109) 

 

 مشكلة الدراسة: .2

قرارات التمويل االستثماري االنسب في المشاريع الصغيرة  في معرفةتتحدد مشكلة هذه الدراسة  

، وبالتالي وفر األصول الثابتة كضمان للقروضيمكن استخدام ت حيث فلسطين،ومتوسطة الحجم في 

طويل األجل، ويرجع ذلك أيًضا /مثل هذه االستثمارات بدين متوسط إلى تمويل الشركاتقد يدفع 

 إلى تقليل عدم تناسق المعلومات مع المقرضين المحتملين.
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لشركات محدد مقارنة بالشركات في لأبرز العديد من الكتاب أن السلوك المالي  األسبابلهذه  

 ,Elgonemyة على ذلك، قد تتغير هذه السلوكيات المالية بمرور الوقت ). عالوطاعات األخرىالق

2002 .) 

على الرغم من وجود العديد من الدراسات حول محددات سلوكيات التمويل، فقد ركزت بعض المقاالت على 

 Such et))( وكذلك  7101) شاوة،  الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجمهذا الموضوع في سياق 

al,2009  ،(Tang & Jang,2007) ،Pacheco & Tavares, 2017)) . 

 

  هداف الدراسة:أ. 3

 الى:هدفت هذه الدراسة 

 .السلوك المالي للشركات الفلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم لتحقق منا -0

 في فلسطين. صغيرة ومتوسطة الحجم الفلسطينيةللشركات القرارات المالية طبيعة فهم  -7

 ط الضوء على عوامل محددة. يتسل، وصغيرة ومتوسطة الحجم للشركاتة السلوك المالي دراس  -1

 

  :اهمية الدراسة. 4

الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني، ويمثل عامالً دافًعا في  االعمال صغير ومتوسط الحجميعد قطاع  اوال:

الشركات الفلسطينية هي غالبية ، فإن تصاد والتوظيف. باإلضافة إلى ذلكأحد القطاعات الرائدة في االق

(. لذلك فإن مراقبة األداء االقتصادي 7171شاهين، ( )٪91) وتمثل صغيرة ومتوسطة الحجم شركات

  والمالي لهذه الشركات أمر مهم لتقييم حالتها الصحية.

اجمة على تحديد سياسات الدعم المالي األكثر مالءمة في ضوء اآلثار الن عد نتائج التحليليمكن أن تسا ثانيأ:

  .(Covid-19 بفايروس كورونا )عن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة 

 

 ادبيات الدراسة:. 5

بالتحقيق في العالقة بين قرارات االستثمار والتمويل، موضحين أن هناك بعض  قام بعض الباحثين  

 عزى هذه الممارسات الشائعة إلى ما يلي: ، تعلى وجه الخصوص ي السلوك الماليالممارسات الشائعة ف

 .أ( يميل هيكل األصول إلى أن يكون له نفس مدة استحقاق المطلوبات

 مثل الذمم المدينة، تستخدم لضمان الذمم الدائنة قصيرة األجل.  ان بعض األصول ب(

 ج( استخدام العقارات كضمان للرهون العقارية أو الديون المتوسطة / طويلة األجل. 

 حقوق الملكية بدالً من الديون. تفضل الشركات عالية المخاطر استخدامد( 

، ات مخزون أعلى من شركات الخدماتلديها مستويغالبا ما يكون المنتجة للسلع الصناعية والشركات ه( 

 طبقت دراسات مختلفة هذا النهج النظري للتحقيق في السلوك المالي للشركات في مختلف البلدان. 
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يتوافق مع سلوك  ( أن السلوك المالي للشركات في تايوانVan Auken and Tseng, 2003)اقترح 

 على عكس الشركات األمريكية، والشركات األمريكية الكبيرة. ومع ذلك، 

طويلة األجل أيًضا. قد يكون هذا ة األجل لتمويل األنشطة المتوسطة/تستخدم الشركات التايوانية الديون قصير

طويل والمدى السلوك المحدد بسبب الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في الحصول على تمويل متوسط 

 األجل.

 

 & Helleloidآخرون إلى أن السلوك المالي للشركات يميل إلى التكيف مع البيئة المرجعية )أشار 

Sheikholeslami  ،1996مع دورة حياة ،) ( الشركةHanks  ،1990 عالوة على ذلك، حاولت .)

،  .Crum et alدراسات أخرى فهم السلوك المالي للشركات من خالل التركيز على القطاعات المختلفة )

 .(. باإلشارة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة1987

وبالتالي تلجأ إلى مصادر أن هذه الشركات غالبًا ما تكون غير قادرة على تمويل نفسها  أكد بعض الباحثون

(، غالبًا ما Van Auken & de Lema, 2003للقيود المالية ) نظرأ ذلك،الخارجية. عالوة على  التمويل

آخرون أن الشركات الصغيرة  (. اقترحTyejbee & Bruno, 1983يقع االختيار على رأس المال الجديد )

(. كما 0991 أوكين،المتداولة أيًضا )كارتر وفان  والمتوسطة تستخدم الديون طويلة األجل لتمويل األصول

، من ماليهيكل أصول يؤثر غالبًا على سلوكها ال ، تمتلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجمذكرنا سابقًا

س المال يمكن لهيكل رأكما ، لكبير في النتائجناحية أخرى، فإن الوجود المرتفع لألصول الثابتة يحدد التقلب ا

 (. Chen et al, 2014، ويعمل كضمان )منح القروض نفسه أن يسهل

 

 . منهجية البحث:6

تشمل العينة والمعتمدة بشكل قانوني،  المدققةلحصول على المعلومات المالية من خالل بيانات الشركات تم ا 

كما ركات في العينة . كانت معايير إدراج الش7109-7102الصغيرة والمتوسطة للفترة  الفلسطينيةالشركات 

  يلي:

غيرة والمتوسطة الوارد في قرار مجلس الوزراء الفلسطيني تقع الشركات ضمن تعريف الشركات الص أوالً:

 . 7100-00-1بتاريخ ( 10/01/01رقم )

 احة طوال فترة الدراسة.يجب أن يكون لدى الشركات بيانات مالية مت ثانياً:

 .االنحرافات في توزيع كل متغيرتم حذف القيم المتطرفة من أجل تجنب  ثالثًا: 

 

مفردة  (297التالي تم الحصول على )، وبالحجمشركة صغيرة ومتوسطة  27تكون العينة النهائية من 

 ذه الدراسة تحليل االرتباطستخدم ه، ا(Chen et al, 2014) لدراسة  األدبيات الرئيسية . بالتوافق معبيانات

(CCA) قرارات االستثمار والتمويل ، من أجل التحقيق في العالقة بين 
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، ويأخذ في العالقة بين مجموعات المتغيرات يسمح هذا النهج عند تطبيقه على البيانات المالية بالتحقق من .

 فإن هذا النهج غير مناسب لتحديد عالقات السبب والنتيجة. ومع ذلك ت، داخل المجموعا االعتبار االرتباط

حسابات تمثل المتغيرات التابعة. المجموعات زمنية لتم تجميع أصول الميزانية العمومية في خمس سالسل 

( األصول الجارية 1) ، (AR) ( الذمم المدينة7) ،(CASH) ( النقد واألوراق المالية0المحددة هي التالية: )

 ( الممتلكات والبناء والتجهيزات والمعدات2) ، (Cash + AR) ، محسوبة كأصول متداولة (CA) األخرى

(PBPE) ( األصول األخرى طويلة األجل1؛ ) (LA)  والتي تشمل جميع األصول طويلة األجل غير ،

من الحسابات زمنية تجميع المطلوبات وحقوق الملكية في أربع سالسل و .المدرجة في المجموعات السابقة

( االلتزام 7) ،(AP( الحسابات الدائنة )0موعات المحددة هي التالية: )تمثل المتغيرات المستقلة. المجوالتي 

( 2) (،LTL( االلتزامات طويلة األجل )1) الحسابات الدائنة، -لتزام متداول كا ، محسوبأ(CLالجاري )

 (EQحقوق الملكية )

 

 : النتائج. 7

 ( نتائج اإلحصاء الوصفي لكل مجموعة من المتغيرات.0يلخص الجدول رقم )

Table 1. Descriptive statistics 

                                           Asset                                          Mean                 

Std Dev  

CASH 7.77                18.71 

AR 8.02 14.27 

CA 9.97 9.12 

PBPE 60.77 32.22 

LA 

Liabilities and 

Equity 

14.92 26.90 

AP 11.19 9.79 

CL 18.71 20.17 

LTL 42.20 46.71 

                        EQ                                                  27.97                      53.77 

 

للشركات. من بين  ستثمارالاألجل أهم ا، تمثل األصول المتوسطة والطويلة الفترة التي تم تحليلها خالل

أن على ، مؤكدة السابقة نتائج األدلة التجريبية لألدبياتتعزز الحيث . ٪91.7حوالي  PBPEيمثل  هؤالء

 . PBPEتقدم نسبة عالية من كثيفة رأس المال  الشركات
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 الذمم الدائنة طويلة األجل تساويير مع مصادر التمويل. األصول متوسطة وطويلة األجل متوافقة إلى حد كب

يتم  من إجمالي المطلوبات. لذلك ٪72،9وحقوق المساهمين تساوي  ،من إجمالي المطلوبات ٪27حوالي 

بالكامل من مصادر ذات خصائص مناسبة تقريبا. تظهر النتائج أيًضا  ستثمار في األصول الثابتةتمويل اال

ن المخزون. للتحقق من يتميز بوجود معين للسيولة ونسبة منخفضة موإيجابي، بشكل صافي رأس مال عامل 

 (:7العالقات بين المتغيرات، تم تطبيق ارتباط بيرسون )الجدول 

 

Table 2. Pearson correlation 

 CASH AR CA PBPE LA 

AP 0.07 0.59**

* 

0.19**

* 

-

0.38**

* 

0.16**

* 

CL -0.09 0.27**

* 

0.18**

* 

-

0.14**

* 

0.02 

LTL -

0.35**

* 

-

0.25**

* 

-

0.16**

* 

0.27**

* 

-0.07 

EQ 0.029*

** 

-

0.14**

* 

0.04 -

0.13**

* 

0.03 

*** Significant at 0.01; Significant at 0.05; Significant at 0.1. 

 

 :الضوء على ما يلي (7)، يسلط فحص الجدول إلشارة إلى االرتباطات المهمةبا

 AP  لها عالقة إيجابية مع AR و CA و LA في حين أن لها عالقة سلبية مع ،  PBPE  

CL  لها عالقة إيجابية مع AR و CA وعالقة سلبية مع PBPE. 

 LTL لها عالقة إيجابية مع PBPE وعالقة سلبية مع CASH و AR  . 

 PBPE وعالقة سلبية مع CASH بعالقة إيجابية مع EQ يتمتع أخيًرا

 

تم عالقة بين قسمي البيانات المالية، من أجل فحص الو د الترابط بين مجموعات المتغيرات،هذه النتائج تؤك

ستخدم أربع وظائف، ل التقييم القطري المشترك. لذلك في ضوء المجموعات التي تم فحصها، تم اتطبيق تحلي

، بما يتماشى مع النتائج التجريبية حيث تظهر مستويات ارتباط كبيرة(، 1)عن النتائج في الجدول  تم التعبيرو

 (. (Stowe and others, 1980 ،Helleloid & Sheikholeslami, 1996)لدراسات أخرى )
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Table 3. Significant correlation levels 

         CF CC F value P  

1 0.66

5 

5.0

4 

<0.0001 

2 0.68

7 

4.7

1 

<0.0001 

3 0.51

2 

3.1

2 

0.0081 

          4 0.147 0.56 0.5873  

CF: canonical function; CC: canonical correlation; P: probability. 

 

 .(2)( موضحة في الجدول Stewart & Lowe  ،1968مؤشرات التكرار )

Table 4. Redundancy indices 

 

 ALS C R2 Ri 

Asset by 

Liabilities 

1 0,218

6 

0.472

1 

0.094

1 

 2 0.418

7 

0.436

2 

0.155

9 

 3 0.209

1 

0.239

8 

0.052

3 

Liabilities by 

Asset 

1 0.269

8 

0.472

1 

0.119

8 

 2 0.352

1 

0.436

2 

0.270

4 

 3 0.271

2 

0.239

8 

0.338

9 

ALS: Average Loading Squared; C R2: Canonical R2; Ri: Redundancy index. 

( كما هي 1.11) القيمة ، تم النظر في القيم المطلقة التي تزيد عنمهمةالوظيفة المحددات الل فحص من أج

السلوكية الهامة تشير إلى وجود بعض النماذج ( 1) رقم: (. النتائج المبينة في الجدول1 رقم: )الجدول في

 .الحجم في فلسطين للشركات الصغيرة ومتوسطة
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Table 5. Significant behavioral models of hotel businesses 

 

 Assets    Liabilit

ies 

and 

Equity 

 

 CAS

H 

AR CA PBPE LA AP CL LT

L 

EQ 

1 -

0.498

2 

0.332

1 

0.906

5 

-

0.167

5 

-

0.165

7 

0.079

5 

0.9675 -0.0715 -

0.359

8 

2 0.456

7 

0.586

5 

-

0.143

9 

-

0.889

7 

0.728

2 

0.812

4 

-0.1296 -0.6234 0.527

6 

3 0.767

4 

-

0.036

3 

-

0.109

8 

-

0.089

4 

-

0.497

6 

-

0.513

2 

0.1078 -0.6242 0.597

6 

 

، المصادر المالية. على وجه الخصوصمن االتساق بين االستثمارات و حيث تشير النتائج إلى مستوى عالي

طويلة قصيرة األجل ومتوسطة/يتم تمويل األصول قصيرة األجل والثابتة على التوالي من مصادر التمويل 

ل أساسي من خالل أن األصول الثابتة يتم تمويلها بشك (LTL) و (PBPE) األجل. تظهر العالقة العالية بين

، مما قلل لممتلكات قد استخدمت كضمان للقرضتشير هذه األدلة إلى أن االديون المتوسطة/طويلة األجل، و

إلى سلوك مالي (AP)  و (AR) تشير العالقة العالية بين والمدين، كمامن عدم تناسق المعلومات بين الدائن 

ل مطلوبات تتميز بنفس تاريخ ، مما يبرز أن األصول المتداولة يتم تمويلها بشكل أساسي من خالثابت

 .االستحقاق

 

وق الملكية لتمويل إلى توافر نقدي جيد وميل إلى استخدام حقتشير   (EQ)و (CASH)قيم أخيرأ فإن 

الحجم  الصغيرة والمتوسطةالفلسطينية الظرف الضوء على أن الشركات سلط هذا ت االستثمارات، حيث

 (EQ)يرتبط  ستخدام الرافعة المالية. ومع ذلكوتقليل ا ،االستثماراتتستخدم مواردها الخاصة لتمويل 

طويلة األجل. ينما ال يرتبط باألنشطة المتوسطة/ب(، ARو  CASHارتباطًا وثيقًا باألنشطة قصيرة األجل )

، استخدمت الشركات مواردها الخاصة لتمويل ل الفترة قيد التحليليشير هذا الظرف إلى أنه خالحيث 

االقتصادية والمالية هذا السلوك بسبب الظروف  قصيرة األجل وليس األصول الثابتة. قد يكون األصول

 ظروف السوق. أو  الحالية

 مع التغييرات التي حدثت في السياق المرجعي. الى التكيف المالي الشركات عمدت هذه لذلك
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 . االستنتاجات8

، شركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجمركزت هذه الدراسة على االهتمام بالسلوك المالي لل

الميزانيات العمومية  تم استخدم، ثمار والتمويل. لتحقيق هذا الغرضبافتراض وجود عالقة بين قرارات االست

ات في العينة . تم شرح معايير إدراج الشرك7109-7102لعينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة للفترة 

 .)سنة / شركة(  صغيرة ومتوسطة وتغطي ست سنوات كةشر 27من  ة العينةكونالم

 

ذه الدراسة ه تستخدما. Helleloid & Sheikholeslami, 1996) ) بالموافقة على األدبيات الرئيسية

سمح  ، حيثالستثمار والتمويل للشركاتالعالقة بين قرارات ا ، من أجل التحقق من (CCA) تحليل االرتباط

الترابط داخل ، مع األخذ في االعتبار العالقة بين مجموعات المتغيراتة نهج المستخدم بدراسمال

نهج غير مناسب لتحديد عالقات السبب والنتيجة. أكدت النتائج العالقة بين مفإن هذا ال ومع ذلك المجموعات،

ن الشركات تستخدم على أفإن النتائج تسلط الضوء أيضأ  ومع ذلك ية،مجموعات بنود الميزانية العموم

، لتمويل األصول المتداولة. قد يكون هذا باالستثمارات طويلة األجلعادة  ، المرتبطةواردها الخاصةم

التي المتتالية  االزمات المالية، ربما أثرت أو السوق. على وجه الخصوصو/ الحاليةالسلوك بسبب الظروف 

 واتب موظفي القطاع العاممع الجانب االسرائيلي، واالنقطاع المتكرر لر االزمات السياسية المختلفةأعقبت 

، قامت وااليرادات األموال الخارجيةمصادر وبسبب انخفاض  على سلوك األعمال، لذلك الفلسطيني

 .الشركات بتمويل األصول المتداولة بأرباح غير موزعة

 

حول هذا الموضوع من الواقع الفلسطيني والعربي  فيفي توسيع نطاق األدبيات قد تساعد نتائج هذه الدراسة 

يمكن  باإلضافة إلى ذلك. الصغيرة ومتوسطة الحجم السلوكيات المحددة للشركاتخالل تسليط الضوء على 

لنتائج ، يمكن أخيرأ. الرشيدة ارات االستثمار والتمويلفي قر تساعد األدلة التجريبية ادارة هذه الشركات أن

على تحديد سياسات الدعم المالي األكثر مالءمة في ضوء  الجهات الرقابية والحكومية تساعدهذه الدراسة أن 

 . Covid-19اآلثار الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بـ 

 

إلى تهدف يمكن ان  يتوقع الباحث ان األبحاث المستقبليةلنتائج التي ظهرت في هذه الدراسة، بالنظر إلى ا

سيسمح هذا النهج بفهم أفضل  أوسع ومقارنة فترات زمنية مختلفة،فترة زمنية ات اخرى وقطاع التحقق من

 .صغيرة ومتوسطة الحجم على السلوك المالي للشركات الفلسطينيةلتأثير التغييرات في البيئة الخارجية 
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 المراجع:

"أثر الرافعة المالية وتكلفة التمويل على معدل العائد على االستثمار. دراسة تطبيقية على  .. االغا، بسام0

كلية التجارة بالجامعة  –شركات المساهمة العامة العاملة بفلسطين". رسالة ماجستير في إدارة األعمال 

 م.7111اإلسالمية، 

ي للشركات المساهمة العامة المدرجة في . النجار، جميل. "مدى تأثير الرفع المالي على األداء المال7

 01،المجلد  7101دراسة اختبارية". مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية  -بورصة فلسطين

 .101-710. ص 0،العدد 

. عيروط، مصطفى. "مشكالت التمويل المالي واثرها على القرارات االدارية من وجهة نظر االدارات 1

 م.7102 العام 7العلوم التربوية/ العدد الثالث/ الجزء  . مجلة"معات االردنيةالعليا في الجا

"عوامل نجاح او فشل الشركات العائلية الصغيرة ومتوسطة الحجم في فلسطين" . المجلة  . شاهين، ياسر2

 .7171العدد الثالث المجلد السادس –الدولية لنشر الدراسات العلمية

خضر والتنمية المستدامة في الوطن العربي ". المجلة العربية للعلوم ونشر . شاهين، ياسر " التمويل اال1

 م.7109المجلد الرابع -االبحاث العدد السابع

التمويل وأثرها في قيمة المنشأة". بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراة في  . شاوة، عز الدين. "تكلفة9

 م.7101المحاسبة والتمويل، جامعة السودان. 
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 مصطلحات اإلمام الدارقطني في سننه حول األحاديث المقبولة بين النظرية والتطبيق

Imam al-Daraquti's terminology in his Sunnah on the accepted hadiths between theory and 

practice 

 الرحمن مکي عزيز /الدکتور

 أفغانستان ،ارجامعة ننجره ،اإلسالميةأستاذ کلية الشريعة، قسم الدراسات 

 نقيب جان /الدکتور

 أفغانستان ،جامعة ننجرهار ،اإلسالميةکلية الشريعة، قسم الثقافة  ،األستاذ المشارک

 هللا هاشمي أسد سيد

 أفغانستان ،جامعة ننجرهار ،کلية الشريعة، قسم التفسير ،األستاذ المشارک

   ملخص البحث:

طلحات المفردة والمركبة في عشرات من األحاديث المقبولة )الصحيح والحسن(، استعمل اإلمام الدارقطني في سننه عددا من المص

حسن صحيح، وفي جنب لذلك قد عبر عنها بـ: إسناد  المركبة:مصطلحاته  صحيح، ومنفمن مصطلحاته المفردة إسناده صحيح، 

يح، والحسن، فما مدلول تلك ، ولم أجد في مؤلفات الدارقطني ما يدل على تعريف للحديث الصحوصحيح ثابتثابت صحيح، 

 هذا ما سيجيب عليه هذا المقال. لها؟المصطلحات، وما مدى مطابقتها لواقع تلك األحاديث المستعمل 

  .مصطلح صحيح، ،حسن األحاديث المقبولة، ثابت، إسناد، الكلمات المفتاحية:
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Imam al-Daraquti's terminology in his Sunnah on the accepted hadiths between theory 

and practice 

 

Abstract 

Imam Darqutni، in his book titled “Sunan Darqutni” has used number of singular and plural terms in 

his acknowledged hadiths. 

These documents are Sahih “Sahih” are from singular terms category. Moreover، these chain are 

“hasan sahih” are from plural category. In addition، “sahih sabit chain” are “sahih sabit” are used 

interchangeably. 

As the accurate definition has not been found in Darqutni books for “ Hasan “ and “Sahih”، thus، 

what is the meaning of the mentioned hadiths and its agreement with mentioned hadiths? This 

article provides an answer to the question.  

Keywords: acknowledged hadiths، Chain، Sahih sabit، Hasan sahih، Term. 

 

 المقدمة

لحديث، وصفه الخطيب البغدادي بقوله: "كان فريد عصره بعلم علل ا وأعلم أهليعتبر اإلمام الدارقطني أحد علماء الحديث األفذاذ 

عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته. انتهى إليه علم األثر والمعرفة بعلل الحديث، وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع 

 .(1)سوى علم الحديث..." الصدق واألمانة، والفقه والعدالة، وقبول الشهادة، وصحة االعتقاد، وسالمة المذهب، واالضطالع بعلوم 

وقال ابن كثير: " الحافظ الكبير، أستاذ هذه الصناعة، وقبله بمدة وبعده إلى زماننا هذا، سمع الكثير، وجمع وصنف وألف وأجاد 

ليل، وأفاد، وأحسن النظر والتعليل واالنتقاد واالعتقاد، وكان فريد عصره، ونسيج وحده، وإمام دهره في أسماء الرجال وصناعة التع

 . (2)والجرح والتعديل، وحسن التصنيف والتأليف، واتساع الرواية واالطالع التام في الدراية" 

 .(3)ويقول السخاوي: " وبه ختم معرفة العلل"

منه إلى أنهما أدخال في  ومسلم ذهاباوالتتبع( في المآخذ على صحيحي البخاري  )اإللزاماتولتمكنه في علم الحديث ألف كتابه 

 ألزمهما ببعض األحاديث األخرى وهي على شرطهما في رأيه. وفي المقابلا بعض األحاديث التي ليست على شرطهما، صحيحهم

                                                           
 . 43، ص 21تاريخ بغداد، بيروت: دارالكتب العلمية. ج  (.- -أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي .)(   1 )

 . 461، ص 22م(. البداية النهاية، تحقيق: علي شيري، بيروت: دار إحياء التراث العربي. ج 2811إسماعيل بن عمر بن كثير .) ( 2 )
 . 261اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص ن السخاوي .)(. محمد بن عبد الرحم  (3 )
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 مشكلة البحث:

مع األمثلة في كتاب السنن لإلمام الدارقطني، وعدم وجود ما يدل على  وحسن صحيحتوجد مصطلحات: إسناده صحيح، صحيح  

مذكورة بصيغة واضحة في مؤلفاته، فال بد من تحقق مدى مطابقة هذه المصطلحات تعريف الصحيح وغيره من المصطلحات ال

 لألحاديث المستعمل لها.

 حدود البحث:

مصطلحه  صحيح، واقتصرنا في هذا المقال على الدراسة التطبيقية لمصطلحات اإلمام الدارقطني المفردة مثل إسناده صحيح،  

قط، ونظرا الختالف نسخ سنن الدارقطني في األحكام على األحاديث فقد اعتمدنا المركب حسن صحيح، في األحاديث المرفوعة ف

النسخة المحققة األخيرة التي قام بتحقيقها شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا و أحمد برهوم، ونشرها 

 م. 1003 -هـ  2313مؤسسة الرسالة، في بيروت، الطبعة األولى عام 

  البحث:منهج 

(، فرأينا قصر الدراسة على األحاديث 210قمنا أوال بحصر جميع األحاديث التي استعملت لها تلك المصطلحات، حيث بلغ عددها ) 

فئة عدد من األنواع، و  وتحت كل( حديثا، وقسمناها إلى ثالث فئات بحسب تلك المصطلحات، 61المرفوعة فقط حيث بلغ عددها )

 راويا، وبحثنا عن المتابعات والشواهد عند الحاجة إليها، درسنا أسانيدها راويا 

ابن حجر في تقريب التهذيب بالنسبة لرواة الكتب الستة، وبالنسبة لمن ليس من رجال  حكم الحافظواعتمدنا في بيان مرتبة الراوي 

يل حيث وجد، خاصة كتب: الثقات اآلخرين أوردنا فيهم كالم علماء الجرح والتعد وبعض الرواةالكتب الستة كشيوخ الدارقطني 

 النبالء للذهبي. وسير أعالمللخطيب البغدادي  وتاريخ بغدادالبن حبان 

بها رقما مسلسال لسهولة اإلحالة عند  دهالمستش وأعطينا للنماذجواكتفينا بإيراد نموذج واحد فقط لكل نوع من األنواع تفاديا للطول، 

اقتضت طبيعة البحث أن يكون في حديث ومدى مطابقته للواقع، وم اإلمام الدارقطني على الداعي التكرار، وفي النهاية بينا وجه حك

 .ونتيجةثالثة مطالب 

 

 المطلب األول: األحاديث التي قال عنها: إسنادها صحيح 

 ( حديثا، و فيها أحاديث مختلفة المراتب فيما يلي بيان أنواعها:48عددها ) وقد بلغ

، 2411، 2421، 236، 230، 243( حديثا وهي ذوات األرقام: 21تي استوفت شروط الصحة وعددها )النوع األول: األحاديث ال

 . 1414و 1112، 1113، 1114، 1131، 1122، 2418

 وهاك مثاال تطبيقيا:
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ِ ْبُن َوْهب   ،نا يُونُُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى ،قال اإلمام الدارقطني: نا النَّْيَسابُوِري   (2) نا َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث، َعْن بَُكْيِر ْبِن  ،نا َعْبُد هللاَّ

ائِِب َمْولَى بَِني ُزْهَرةَ  ،َعْبِد هللاَِّ  ثَهُ أَنَّ أَبَا السَّ ثَهُ أَنَّهُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ  ،َحدَّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:   ،َحدَّ اَل »يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ائِِم َوهَُو ُجنُب   يَْغتَِسُل أََحُدُكمْ  . إِْسنَاد  َصِحيح  «. ِمَن اْلَماِء الدَّ  .(4)فَقَاَل: َكْيَف يَْفَعُل يَا أَبَا هَُرْيَرةَ؟ قَاَل: تَتَنَاَولُهُ تَنَاُوالا

 تراجم رجال اإلسناد:

ِد ْبِن ِزيَاد  النَّْيَسابُوِري  ا ِ ْبُن ُمَحمَّ إلمام، الحافظ، العالمة، شيخ اإلسالم، مولى أمير المؤمنين عثمان النيسابوري هو: أَبُو بَْكر  َعْبُد هللاَّ

بن عفان األموي الحافظ الشافعي صاحب التصانيف. من شيوخه: بكار بن قتيبة.ومن الرواة عنه: الحافظ علي بن عمر الدارقطني، 

 . (5)مات في شهر ربيع اآلخر سنة أربع وعشرين وثالثمائة عن بضع وثمانين سنة 

بن عبد األعلى بن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري ثقة من صغار العاشرة مات سنة أربع وستين وله ست وتسعون سنة يونس  -

 .(6)م س ق 

عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعين وله  4683

 .(7)اثنتان وسبعون سنة ع 

مرو بن الحارث بن يعقوب األنصاري موالهم المصري أبو أيوب ثقة فقيه حافظ من السابعة مات قديما قبل الخمسين ومائة ع ع -

(8). 

بكير بن عبد هللا بن األشج مولى بني مخزوم أبو عبد هللا أو أبو يوسف المدني نزيل مصر ثقة من الخامسة مات سنة عشرين وقيل  -

 .(9)بعدها 

 .(10)3األنصاري المدني مولى بن زهرة يقال اسمه عبد هللا بن السائب ثقة من الثالثة ر م  أبو السائب -

 .(11)أبوهريرة: صحابي 

 درجة الحديث: الرواة كلهم ثقات. واستوفى اإلسناد شروط الصحة.

، 2420، 2112، 2111، 248أحاديث، وهي ذوات األرقام:  6وعددها  بالمتابعة،النوع الثاني: األحاديث التي ارتقت إلى الصحيح 

 .1411و  1402

ِد ْبِن يَْحيَى ْبِن  عن ،( نا اْلُحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيَل اْلَمَحاِملِي  1قال اإلمام الدارقطني: ) مثاله: ،أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ  عن ُعبَاَدةَ،َرْوُح ْبُن  عن َسِعيد 

ْعثَاِء قَالَ  ِدينَار ،أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن  ُجَرْيج ،اْبُن  أَنَّ اْبَن َعبَّاس  أَْخبََرهُ أَنَّ النَّبِيَّ  أَْخبََرنَا،: ُمْبلَُغ ِعْلِمي َوالَِّذي يَْسُكُن َعلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّ

 .(12)إِْسنَاد  َصِحيح  «. اْغتََسَل ِبفَْضِل َمْيُمونَةَ »َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  

                                                           
: بيروتشعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا و أحمد برهوم، (.  سنن الدارقطني، تحقيق: م 1003 علي بن عمر الدارقطني .)(  4 )

 . 243حديث رقم  11،ص 2ج مؤسسة الرسالة، 

 . 61، ص 21سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب األرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة.ج (. م2811).هبيمحمد بن عثمان الذ( 5 )

 .1801برقم  624م(. تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، سورية: دار الرشيد، ص 2816أحمد بن علي بن حجر العسقالني .)(  6 )
 .4683برقم  411تقريب التهذيب، ص  ( 7 )

 .1003برقم  328هذيب، ص تقريب الت(  8 )
 .160برقم 211تقريب التهذيب، ص (  9 )
 . 1224برقم  634تقريب التهذيب، ص ( 10 )

 فما بعدها. 316ص  1م (. اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل،  ج 2881أحمد بن علي بن حجر العسقالني.) ( 11 )
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 تراجم رجال اإلسناد:

القَاِضي اإِلَمام الَعالََّمة الُمَحدِّث الثِّقَة مسند الَوْقت البَْغَداِدّي الَمَحاِملِّي  اسماعيل،ْيُن ْبُن إِْسَماِعيَل اْلَمَحاِملِي  بن محمد بن اْلُحسَ -

نَن(   . (13)مَصنّف)الس 

 .(14)ثمان وخمسين  أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري صدوق من الحادية عشرة مات سنة -

روح بن عبادة بن العالء بن حسان القيسي أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف من التاسعة مات سنة خمس أو سبع ومائتين  -

 .(15)ع

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة خمسين أو  -

 .(16)قد جاز السبعين ع بعدها و

 .(17)عمرو بن دينار المكي أبو محمد األثرم الجمحي موالهم ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وعشرين ومائة ع  -

جابر بن زيد أبو الشعثاء األزدي ثم الجوفي بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من الثالثة مات  -

 .(18)عين ويقال ثالث ومائة ع سنة ثالث وتس

 .(19)ابن عباس: صحابي 

في  (20) عبد الرزاق، لكن تابعه أحمد بن محمد بن يحيى وهو صدوق في إسنادهالحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن  درجة الحديث:

 ( وهو ثقة. فارتقى الحديث إلى الصحيح.230الحديث رقم )

 

( 26لكونها مخرجة في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أحدهما، وعددها ) النوع الثالث: األحاديث التي ارتقت إلى الصحة

، 1441، 1404، 1113، 1146، 1218، 2436، 2411، 2420، 2111، 2101، 418، 211، 231حديثا، وهي ذوات األرقام: 

 .1101و 1411، 1438

ثَنَا( قال اإلمام 4مثاله: ) ل   ،ثنا َحاِجُب ْبُن ُسلَْيَمانَ  ،ي  أَبُو بَْكر  النَّْيَسابُورِ  الدارقطني: َحدَّ ِ ْبِن ِعيَسى ،ثنا ُسْفيَانُ  ،ثنا ُمَؤمَّ  ،َعْن َعْبِد هللاَّ

ْهِريِّ  ْص فِي َصْوِم أَيَّاِم التَّْشِريِق إاِلَّ لُِمتََمتِّع  لَْم يَِجِد اْلهَْديَ »قَالَْت:   ،َعْن َعائَِشةَ  ،َعْن ُعْرَوةَ  ،َعِن الز   .(21)نَاد  َصِحيح  إِسْ «. لَْم يَُرخَّ

 تراجم رجال اإلسناد:

 أبوبكر النيسابور، ثقة، تقدم في الحديث األول.-

 .(22)حاجب بن سليمان المنبجي أبو سعيد مولى بني شيبان صدوق يهم من العاشرة مات سنة خمس وستين س  -

                                                                                                                                                                                                         
 . 248حديث رقم  12، ص  2جسننن الدارفطني ، (  12 )

 .130، ص 18سير أعالم النبالء، ج  (13 )

 .206برقم  13تقريب التهذيب، ص ( 14 )

 .2861برقم  122تقريب التهذيب، ص ( 15 )

 .3284برقم  464تقريب التهذيب، ص ( 16 )

 .1013برقم  312تقريب التهذيب، ص (  17 )

 .161برقم 246تقريب التهذيب، ص (  18 )

 . 332، ص 3ج   في تمييز الصحابة، بةاإلصا(  19 )

 . 3063برقم  413تقريب التهذيب، ص (  20 )

 . 1113رقم الحديث  211، ص  4سنن الدارقطني، ج(  21 )
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 .(23)ة ست ومائتين خت قد ت س قمؤمل بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ من صغار التاسعة مات سن -

 .(24)سفيان، كال السفيانين: الثوري و ابن عيينة يرويان عن عبد هللا بن عيسى وعنهما مؤمل، وكالهما ثقتان-

حاجب بن سليمان المنبجي صدوق يهم، و مؤمل بن إسماعيل البصري أبو عبد الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه درجة الحديث : 

 ء الحفظ.الرحمن صدوق سي

 .(25)رواه البخاري في صحيحه من حديثی عائشة وابن عمرلكن 

و  2811النوع الرابع: ما صحح إسناده الدارقطني و صححه بعض العلماء المتأخرين: وعددها حديثان، وهما ذوات األرقام: 

1111. 

 

ثَنَا َدْعلَُج ْبُن أَْحَمدَ 3مثاله: ) ِ ْبُن ِشيَرَوْيهِ ثنا َعبْ  ،( قال اإلمام الدراقطني:  َحدَّ ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن َراهََوْيهِ  ،ُد هللاَّ َ النَّْضُر ْبُن ُشَمْيل   ،َحدَّ  ،أَْنبَأ

اُد ْبُن َسلََمةَ  ثَنَا َحمَّ ثُهُ  ،َحدَّ ِ ْبِن أَنَس  يَُحدِّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  ،َعْن أَنَِس ْبِن َمالِك   ،قَاَل: أََخْذنَا هََذا اْلِكتَاَب ِمْن ثَُماَمةَ ْبِن َعْبِد هللاَّ َعْن َرُسوِل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  ُ بِهَا َرُسوَل هللاَّ فََمْن يُْسأَلُهَا ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن فَْليُْعِطهَا َعلَى  ،َوَسلَّمَ َوَسلََّم قَاَل: هَِذِه فََرائُِض َصَدقَِة اْلُمْسلِِميَن الَّتِي أََمَر هللاَّ

 .(26) ُسئِلَهَا َعلَى َغْيِر َوْجِههَا فاََل يُْعِطهَا.... الحديث.  إِْسنَاد  َصِحيح  َوُكل هُْم ِثقَات   َوَمنْ  ،َوْجِههَا

 رجال اإلسناد:

َدْعلَُج ْبُن أَْحَمَد بن دعلج بن عبد الرحمن، المحدث الحجة، الفقيه اإلمام أبو محمد السجستاني ثم البغدادي، ولد سنة تسع وخمسين -

 .(27)قبلها بقليل، مات لعشر بقين من جمادى اآلخرة سنة إحدى وخمسين وثالثمائة  ومائتين أو

ِ ْبُن ِشيَرَوْيِه: هو اإلمام، الحافظ، الفقيه أبو محمد عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه بن أسد القرشي ال- مطلبي َعْبُد هللاَّ

 .(28)ين و مات سنة خمس وثالثمائة النيسابوري صاحب التصانيف، ولد سنة بضع وعشرة ومائت

نتان إِْسَحاُق ْبُن َراهََوْيِه، ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير مات سنة ثمان وثالثين وله اث-

 . (29)وسبعون خ م د ت س 

ار التاسعة مات سنة أربع ومائتين وله اثنتان النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو ثقة ثبت من كب -

 .(30)وثمانون ع

 .(31)ثمامة بن عبد هللا بن أنس بن مالك األنصاري البصري قاضيها صدوق من الرابعة عزل سنة عشر ومات بعد ذلك بمدة ع -

 ه.درجة الحديث: الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن ثمامة بن عبد هللا بن أنس صدوق و مدار الحديث علي

                                                                                                                                                                                                         
 . 2003برقم  233تقريب التهذيب، ص (  22 )
 .1018برقم  111تقريب التهذيب، ص  ( 23 )

 .1312و  1310برقم  431، 433تقريب التهذيب، ص  ( 24 )

 .2183رقم الحديث  104ص،  1م(. صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، بيروت: دار ابن كثير، ج2811محمد بن إسماعيل البخاري.)  (25 )
 .2811 رقم الحديث 23، ص  4سنن الدارقطني، ج(  26 )

 .40، ص  26سير أعالم النبالء، ج(  27 )

 .266، ص 23سير أعالم النبالء، ج (  28 )

 .141برقم  88تهذيب، ص تقريب ال(  29 )

 .1241برقم  161تقريب التهذيب، ص (  30 )

 . .114برقم  243تقريب التهذيب، ص (  31 )
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 .(32)أيضا وسکت عن الحکم عليه. وصححه األلباني ( ۴۸۹۱وقد رواه الدارقطنی من حديث أنس برقم )

 

 . 1181و  1282النوع الرابع: ما تفرد الدارقطني بتصحيح إسناده ولم يوافقه غيره: وهما حديثان برقم 

ثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِ 1مثاله: ) امِ  ،ثنا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ  ،ثنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ،يلَ ( قال اإلمام الدراقطني:  َحدَّ ثنا أَبُو  ،ثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّ

ثُمَّ  ،اْلِهاَلَل لِيَْوِم َكَذا َوَكَذا فَقَاَل: َمْن َرأَى ،أَنَّ أَِميَر َمكَّةَ َخطَبَنَا فَنََشَد النَّاسَ  ،ثنا ُحَسْيُن ْبُن اْلَحاِرِث اْلَجَدلِي  َجِديلَةَ قَْيس   ،َمالِك  اأْلَْشَجِعي  

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن نَْنُسَك فَإِْن لَْم نََرهُ َوَشِهَد َشاِهَدا َعْدل  نَ »قَاَل:   «.َسْكنَا بَِشهَاَدتِِهَماَعِهَد إِلَْينَا َرُسوُل هللاَّ

 

.  ،قَاَل: اَل أَْدِري، ثُمَّ لَِقيَنِي بَْعدُ  ،أَِميُر َمكَّةَ؟قَاَل: فََسأَْلُت اْلُحَسْيَن ْبَن اْلَحاِرِث: َمْن   ِد ْبِن َحاِطب  فَقَاَل: هَُو اْلَحاِرُث ْبُن َحاِطب  أَُخو ُمَحمَّ

 .(33)هََذا إِْسنَاد  ُمتَِّصل  َصِحيح  

 تراجم رجال اإلسناد:

 اْلُحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيَل المحاملي، ثقة تقدم في الحديث األول. -

يُوُسُف ْبُن ُموَسى بن راشد القطان، أبو يعقوب اكلوفي، نزيل الري، ثم بغداد، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثالث وخمسين. خ د -

  ،(34) ت عس ق.

سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي نزيل بغداد البزاز لقبه سعدويه ثقة حافظ من كبار العاشرة مات سنة خمس وعشرين  -

 (35)ة سنة ع  وله مائ

عباد بن العوام بن عمر الكالبي موالهم أبو سهل الواسطي ثقة من الثامنة مات سنة خمس وثمانين أو بعدها وله نحو من سبعين  -

 .(36)ع

 .( 37).3سعد بن طارق أبو مالك األشجعي الكوفي ثقة من الرابعة مات في حدود األربعين خت م  -

 .(38)ى أبا القاسم صدوق من الثالثة د سيكن الجدلي كوفيالحسين بن الحارث  -

الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب الجمحي صحابي صغير وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات بعد سنة ست  -

 .(39)وستين د س

وال متابع لهما  الحارث الجدلي صدوقان بنوالحسين يوسف بن موسى القطان  هفيالحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن درجة الحديث: 

 صحح الدارقطني إسناده ولم يوافقه أحد. ومع ذلك

 .في سنن الدارقطني 1181ومثله الحديث رقم 

                                                           
 . 181رقم الحديث  163، ص 6إرواء الغليل، ج(  32 )

 .1282رقم الحديث  211، ص  4سنن الدارقطني، ج(  33 )

 .1111رقم  631تقريب التهذيب، ص (  34 )

 .1418برقم  411تقريب التهذيب، ص (  35 )

 .4241برقم  180تقريب التهذيب، ص (  36 )

 .1130برقم  142تقريب التهذيب، ص (  37 )

 . 2424برقم  266تقريب التهذيب، ص (  38 )

 .161، ص 2اإلصابة في تمييز الصحابة، ج (  39 )
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 ( حديثا وفيها أحاديث مختلفة المراتب بيانها كمايلي:43المطلب الثاني: األحاديث التي قال عنها صحيح وعددها )

، 2111، 361، 282، 211، 216، 211( وهي ذوات األرقام: 20ها )النوع األول: األحاديث التي استوفت شروط الصحة، وعدد

 .4211و  4218، 1120، 1283

ثَنَا أَبُو بَْكر  النَّْيَسابُوِري  6مثاله:  ) اُر ْبُن قُتَْيبَةَ  ،( قال اإلمام الدارقطني: َحدَّ اُد ْبُن اْلَحَسنِ  ،نا بَكَّ ةُ ْبنُ  ،قَااَل: نا أَبُو َعاِصم   ،َوَحمَّ  نا قُرَّ

ُد ْبُن ِسيِرينَ  ،َخالِد   ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:   ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  ،نا ُمَحمَّ نَاِء إَِذا َولََغ اْلَكْلُب فِيهِ »قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ يُْغَسُل َسْبَع  ،طَهُوُر اإْلِ

ات  اأْلُولَى بِالت َرابِ  تَ  ،َمرَّ ةا أَْو َمرَّ ةُ َمرَّ ةُ يَُشك  «. ْينِ َواْلِهرَّ  .(40)هََذا َصِحيح   ،قُرَّ

 تراجم رجال اإلسناد: 

، ثقة، تقدم في الحديث األول.-  أَبُو بَْكر  النَّْيَسابُوِري 

بكار بن قتيبة بن أسد بن عبيد هللا بن بشير بن صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي -

بصري القاضي الكبير العالمة المحدث أبو بكرة الفقيه الحنفي، قاضي القضاة بمصر. مولده في سنة اثنتين وثمانين البكراوي ال

 .(41)ومائة بالبصرة، توفي في ذي الحجة سنة سبعين ومائتين 

 .(42)سنة ست وستين محماد بن الحسن بن عنبسة الوراق النهشلي أبو عبيد هللا البصري نزيل سامراء ثقة من الحادية عشرة مات  -

الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري ثقة ثبت من التاسعة مات سنة اثنتي عشرة أو بعدها ع  -

(43) 

 .(44)قرة بن خالد السدوسي البصري ثقة ضابط من السادسة مات سنة خمس وخمسين ع  -

رة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان ال يرى الرواية بالمعنى من الثالثة مات محمد بن سيرين األنصاري أبو بكر بن أبي عم -

 .(45)سنة عشر ومائة ع

 درجة الحديث: الرواة كلهم ثقات واستوفى الحدبث شروط الصحة.

 

ذوات األرقام: ( حديثا، 21وهي ) أخر،النوع الثاني: األحاديث التي ارتقت إلى الصحيح بالمتابعة أو لكون راويها مقرون براو 

212 ،218 ،280 ،113،310 ،312 ،314 ،313 ،311 ،111 ،2261 ،2161 ،2422 ،2111، 2111 ،1101 ،1108 

 .3101و

ِد ْبُن َصاِعد   (1)مثاله:  ثَنَا أَبُو ُمَحمَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ  ،ثنا أَْحَمُد ْبُن ثَابِت  اْلَجْحَدِري   ،قال اإلمام الدارقطني:  َحدَّ ْهِري  َوَعْبُد هللاَّ  ،ِد ْبِن اْلِمْسَوِر الز 

ُد ْبُن اْلَولِيِد اْلقَُرِشي   ُد ْبُن َجْعفَر   ،َوُمَحمَّ ثَنَا ُمَحمَّ َعْن َمالِِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث أَبِي  ،َعْن أَبِي قاَِلبَةَ  ،َوأَي وبَ  ،َعْن َخالِد   ،ثنا ُشْعبَةُ  ،قَالُوا: َحدَّ

                                                           
 . 216سنن الدارقطني، ج ،  ص رقم الحديث (  40 )

 . 188ص  21سير أعالم النبالء ، ج (  41 )

 . 2384برقم  211تقريب التهذيب، ص (  42 )

 . 1188برقم  110تقريب التهذيب، ص (  43 )

 . 1130برقم  311تقريب التهذيب، ص (  44 )

 . 1831برقم  314تقريب التهذيب، ص (  45 )
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نَا َوأَقِيَما »فَقَاَل لَهَُما:  ،قَاَل أََحُدهَُما َوَصاِحب  لَهُ أَي وُب أَْو َخالِد   ،ِبيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ أَنَّهُْم أَتَُوا النَّ  ،ُسلَْيَمانَ  اَلةُ فَأَذِّ إَِذا َحَضَرِت الصَّ

ُكَما أَْكبَُرُكَما  .(46)هََذا َصِحيح  «. َوَصل وا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصلِّي ،َوْليَُؤمَّ

 راجم رجال اإلسناد:ت

يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب، االمام الحافظ المجود، محدث العراق، أبو محمد الهاشمي البغدادي، مولى الخليفة أبي جعفر -

 . (47) 421المنصور، رحال جوال، عالم بالعلل والرجال. وثقه أبو يعلى الخليلي، توفي سنة 

 .(48)دوق من العاشرة مات بعد الخمسين ق أحمد بن ثابت الجحدري أبو بكر البصري ص -

عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري البصري صدوق من صغار العاشرة مات سنة ست وخمسين م  -

3 .(49) 

مات سنة محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البسري بضم الموحدة وسكون المهملة البصري يلقب حمدان ثقة من العاشرة  -

 .(50)خمسين أو بعدها خ م س ق 

محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة من التاسعة مات سنة ثالث أو أربع وتسعين  -

ع  
(51). 

 .(52)شعبة، ثقة

 .(53)قدم من الشام.ع  خالد بن مهران أبو المنازل، ثقة يرسل من الخامسة أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما-

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد األلف نون أبو بكر البصري ثقة ثبت  -

 .(54) حجة من كبار الفقهاء العباد من الخامسة مات سنة إحدى وثالثين ومائة وله خمس وستون. ع 

عامر الجرمي أبو قالبة البصري ثقة فاضل كثير اإلرسال من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل  عبد هللا بن زيد بن عمرو أو -

 ( .55) بعدها. ع

 فالحديث صحيح. ،بن محمد الزهري صدوقان لكنهما مقرونان وعبد هللادرجة الحديث: في إسناده أحمد بن ثابت الجحدري 

 بالمتابعة:  إلى الصحة و مثال ما ارتقى

ِد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيزِ ( قال اإل1) ِ ْبُن ُمَحمَّ ثَنَا َعْبُد هللاَّ  حدثنا ،َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزيَاد   حدثنا ،َعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد النَّْرِسي   حدثنا ،مام الدراقطني: َحدَّ

ِ صَ  قَاَل: قَالَ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  ،َوأَبُو َرِزين   ،أَبُو َصالِح   حدثنا ،اأْلَْعَمشُ  إَِذا َولََغ اْلَكْلُب فِي إِنَاِء أََحِدُكْم » لَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:َرُسوُل هللاَّ

ات    .(56)َصِحيح  «. فَْليَْغِسْلهُ َسْبَع َمرَّ

                                                           
 . 2422رقم الحديث  211 ص،  1سنن الدارقطني، ج(  46 )

 فما بعدها. 102، ص 23سير أعالم النبالء، ج (  47 )

 . 21برقم  11تقريب التهذيب، ص (  48 )

 . 4118برقم  411تقريب التهذيب، ص (  49 )

 . 6414برقم  122تقريب التهذيب، ص (  50 )

 . 1111برقم  311تقريب التهذيب، ص (  51 )

 .1180، برقم 166تقريب التهذيب، ص (  52 )

 .2610برقم  282تقريب التهذيب، ص (  53 )

 . 601برقم  221تقريب التهذيب، ص (  54 )

 .4444برقم  403تقريب التهذيب، ص (  55 )
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ثَنَا أَبُو بَْكر  النَّْيَسابُوِري  8) ثَنَا ،( قال: َحدَّ ُد ْبُن يَْحيَى َحدَّ ثَنَا ،ُمَحمَّ ثَنَا ،ُن َخلِيل  إِْسَماِعيُل بْ  َحدَّ َعْن أَبِي  ،َعِن اأْلَْعَمشِ  ،َعلِي  ْبُن ُمْسِهر   َحدَّ

ِ صَ  ،َعْن أَِبي هَُرْيَرةَ  ،َوأَبِي َرِزين   ،َصالِح   ِسْلهُ َسْبَع إَِذا َولََغ اْلَكْلُب فِي إِنَاِء أََحِدُكْم فَْليُْهِرْقهُ َوْليَغْ »لَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ات    .(57)إِْسنَاُدهُ َحَسن  َوُرَواتُهُ ُكل هُْم ثِقَات   ،َصِحيح  «. َمرَّ

 رجال اإلسنادين:

الحافظ اإلمام الحجة المعمر مسند العصر أبو القاسم البغوي األصل بان بن سابور عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز بن المرز-

 نة بغشور من مدائن إقليم خراسان وهي على مسيرة يوم من هراة.البغدادي الدار والمولد. منسوب إلى مدي

وهو أبو القاسم بن منيع نسبته إلى جده ألمه الحافظ أبي جعفر أحمد بن منيع البغوي األصم صاحب المسند ونزيل بغداد وممن حدث 

 ائتين.عنه مسلم وأبو داود وغيرهما، ولد يوم االثنين أول يوم من شهر رمضان سنة أربع عشرة وم

من مشايخه خلف بن هشام، ومن الرواة عنه: الدارقطني. مات البغوي ليلة الفطر من سنة سبع عشرة وثالثمائة وقد استكمل مائة 

 .(58)سنة وثالث سنين وشهرا واحدا 

 .(59)العباس بن الوليد بن نصر النرسي، ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وثالثين خ م س  -

لعبدي موالهم البصري ثقة في حديثه عن األعمش وحده مقال من الثامنة مات سنة ست وسبعين وقيل بعدها عبد الواحد بن زياد ا -

 .(60)ع 

سليمان بن مهران األسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي األعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من الخامسة مات سنة  -

 .(61)وستين ع  سبع وأربعين أو ثمان وكان مولده أول سنة إحدى

 . 104.  ص (62)من الثالثة مات سنة إحدى ومائة ع  ،ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني ثقة ثبت -

 .111. ص  (63) 3مسعود بن مالك أبو رزين األسدي الكوفي ثقة فاضل من الثانية مات سنة خمس وثمانين بخ م  -

 أبوهريرة، صحابي، تقدم.-

 اإلسناد الثاني:

ِد ْبِن ِزيَاد  النَّْيَسابُوِري  -2 ِ ْبُن ُمَحمَّ   ، ثقة، تقدم في الحديث األول.أَبُو بَْكر  َعْبُد هللاَّ

ُد ْبُن يَْحيَى -1 ، محمد بن يحيى بن عبد هللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري ثقة حافظ جليل ْبِن فَاِرس  النَّْيَسابُوِرىّ ُمَحمَّ

 .(64) 3شرة مات سنة ثمان وخمسين على الصحيح وله ست وثمانون سنة خ من الحادية ع

 .(65)إسماعيل بن الخليل الخزاز بمعجمات أبو عبد هللا الكوفي ثقة من العاشرة مات سنة خمس وعشرين خ م مد  332

                                                                                                                                                                                                         
 .212سننن الدارقطني، ج ، ص  رقم الحديث (  56 )
 . 211رقم الحديث  203، ص  2سنن الدارقطني، ج(  57 )
 فما بعدها. 330، ص 23سير أعالم النبالء، ج (  58 )

 .4284برقم  183تقريب التهذيب، ص (  59 )

 .3130برقم  461تقريب التهذيب، ص (  60 )

 .1621برقم  113تقريب التهذيب، ص (  61 )

 .2132برقم  104تقريب التهذيب، ص (  62 )

 .6621برقم  611تقريب التهذيب، ص (  63 )

 .6411برقم  121تقريب التهذيب، ص (  64 )
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 .(66) 301نين ع.  ص علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعد أن أضر من الثامنة مات سنة تسع وثما-

درجة الحديث: عبد الواحد بن زياد العبدي ثقة في حديثه عن األعمش مقال، لكن تابعه علي بن مسهر وهو ثقة في الحديث فاندفع 

 اإلشكال.

 

( 4النوع الثالث: األحاديث التي ارتقت إلى الصحة لكونها مخرجة في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أحدهما، وعددها )

 .4113و  4048، 314يث، وهي ذوات األرقام: أحاد

 هذا أحدها: 

ُد ْبُن َمْخلَد  ا( قال اإلمام الد20) ثَنَا ،ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيد  اأْلَْحَولُ  أَْحَمدُ ثنا أَبُو بَْكِر  ،رقطني: ثنا ُمَحمَّ ِ اْلقََواِريِري   َحدَّ ثَنَا ،ُعبَْيُد هللاَّ  َحدَّ

ثَنَا ،و َمْعَشر  اْلبََراءُ يُوُسُف ْبُن يَِزيَد أَبُ  ِ ْبُن اأْلَْخنَسِ  َحدَّ ِ  ،َعِن اْبِن َعبَّاس   ،َعِن اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  ،ُعبَْيُد هللاَّ ا ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ أَنَّ نَفَرا

وا بَِحيٍّ ِمْن أَْحيَاِء اْلَعَرِب َوفِيِهْم لَِديغ   فَاْنطَلََق َرُجل  ِمْنهُْم فََرقَاهُ ِبفَاتَِحِة  ،فَقَالُوا: هَْل فِيُكْم ِمْن َراق ؟ ،أَْو َسلِيم  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمر 

ا ،اْلِكتَاِب َعلَى َشاء  فَبََرأَ  ِ أَْجرا اِء فَقَالُوا: أََخْذَت َعلَى ِكتَاِب هللاَّ ِ  ،فََجاَء إِلَى أَْصَحابِِه بِالشَّ ا قَِدُموا َعلَى َرُسوِل هللاَّ  ، َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ فَلَمَّ

ا ِ أَْجرا ِ أََخَذ َعلَى ِكتَاِب هللاَّ ِ إِنَّا َمَرْرنَا بَِحيٍّ ِمْن أَْحيَاِء اْلَعَرِب فِيِهْم لَِديغ  أَْو َسلِيم  فَاْنطَلَ  ،قَالُوا: يَا َرُسوَل هللاَّ ُجُل: يَا َرُسوَل هللاَّ ْقُت قَاَل الرَّ

ِ َعلَى َشاء  فَبََرأَ فََرقَْيتُهُ بِِكتَا ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:   ،ِب هللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ »فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ا ِكتَاُب هللاَّ هََذا «. إِنَّ أََحقَّ َما أََخْذتُْم َعلَْيِه أَْجرا

ْسنَاِد نَْحَوهُ  ،َشر  اْلبََراءِ َعْن أَبِي َمعْ  ،َعْن َسْيَداَن ْبِن ُمَضاِرب   ،(67)أخرجه اْلبَُخاِري   ،َصِحيح   بِهََذا اإْلِ
(68). 

 تراجم رجال اإلسناد:

 .(69) محمد بن مخلد أبو أسلم الرعيني الحمصي، يحدث عن مالك وغيره باألباطيل، منكر الحديث-

 .(70)وقال الخليلي: يروي عن مالك أحاديث ال يتابع عليها يتفرد بها، وهو صالح 

أبي يحيى أبو بكر األحول المعروف بكرنيب، وذكر جمعا من شيوخه منهم أحمد بن حنبل، ثم قال: أحمد بن عثمان بن سعيد بن 

روى عنه محمد بن مخلد، ومحمد بن جعفر المطيري، قال الخطيب: وكان ثقة حافظا، قال ابن قانع: توفي سنة ثالث وسبعين 

 . (71)  ومائتين.

البصري نزيل بغداد ثقة ثبت من العاشرة مات سنة خمس وثالثين على األصح  عبيد هللا بن عمر بن ميسرة القواريري أبو سعيد -

 .(72)وله خمس وثمانون سنة خ م د س 

 .(73)يوسف بن يزيد البصري أبو معشر البراء العطار صدوق ربما أخطأ من السادسة خ م  -

                                                                                                                                                                                                         
 . 332برقم  201تقريب التهذيب، ص (  65 )

 .3100برقم  301تقريب التهذيب، ص (  66 )

 .1216رقم الحديث  181، ص 1ي، ج صحيح البخار(  67 )

 . 4048رقم الحديث  11، ص 11سنن الدارقطني، ج (  68 )

 .104، ص 1م(. الكامل في ضعفاء الرجال، بيروت: دار الكتب العلمية، ج 2881عبد هللا بن عدي الجرجاني.)(  69 )

 .118، ص 1نعاء األثرية، جم(. رجال الحاكم في المستدرك، يمن، مكتبة ص1003مقبل بن هادي الوادعي.)(  70 )

 .181، ص 3تاريخ بغداد، ج (  71 )

 . 3411برقم  414تقريب التهذيب، ص (  72 )

 .1183تقريب التهذيب، ص  برقم (  73 )
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 .(74)من السابعة ع عبيد هللا بن األخنس النخعي أبو مالك الخزاز صدوق قال ابن حبان: كان يخطىء.  -

ن عبد هللا بن عبيد هللا بن عبد هللا بن أبي مليكة بالتصغير بن عبد هللا بن جدعان يقال اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني أدرك ثالثي -

 .(75)من الصحابة ثقة فقيه من الثالثة مات سنة سبع عشرة ع 

 صحابي تقدم في الحديث رقم  ابن عباس:-

وعبيد ويوسف بن يزيد البصري أبو معشر العطار صدوق ربما أخطأ  ،سناده محمد بن مخلد الرعيني، صالحدرجة الحديث: في إ

 بن األخنس النخعي أبو مالك الخزاز صدوق يخطىء.  هللا

 فالحديث بهذا اإلسناد ضعيف، لكن الدارقطنی اعتمد هنا فی تصحيحه علی تخريج البخاری للحديث كما ذكره عقيب الحديث.

 

 1631، 1214، 1211، 316، 281( أحاديث ذوات األرقام: 6ع الرابع: ما تفرد الدارقطني بتصحيحه ولم يوافقه غيره: وهي )النو

 .1631و 

ثَنَا أَبُو طَاِهِر ْبُن بَِحير  22مثاله:  ) ثَنَا ،( قال اإلمام الدراقطني: َحدَّ ُد ْبُن يَحْ  ،ُموَسى ْبُن هَاُرونَ  َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ نا أَبُو  ،يَى ْبِن ِمْرَداس  َوَحدَّ

ثَنَاقَااَل:  ،َداُودَ  ُد ْبُن ِمْهَرانَ  َحدَّ ثَنَا ،ُمَحمَّ ر  اْلَحلَبِي   َحدَّ د  أَبِي َغسَّانَ  ،ُمبَشِّ َحدَّثَِني أُبَي  ْبُن  ،َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد   ،َعْن أَِبي َحاِزم   ،َعْن ُمَحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي بَ َكْعب  " أَنَّ اْلفُْتيَا الَّتِي َكانُ  َصهَا َرُسوُل هللاَّ ْساَلمِ وا يُْفتُوَن: أَنَّ اْلَماَء ِمَن اْلَماِء َكانَْت ُرْخَصةا َرخَّ ثُمَّ أََمَرنَا  ،ْدِء اإْلِ

بِااِلْغتَِساِل بَْعُد ". َصِحيح  
(76). 

 تراجم رجال اإلسناد:

 على ترجمته.لم أقف  ،أَبُو طَاِهِر ْبُن بَِحير  -

 موسى بن هارون بن عبد هللا الحمال بالمهملة ثقة حافظ كبير بغدادي من صغار الحادية عشرة مات سنة أربع وتسعين ومائتين-

(77). 

ُد ْبُن يَْحيَى ْبِن ِمْرَداس  بن عبد هللا بن دينار أبو جعفر الطيب، من مشايخه أبو داود السجستاني، ومن الرواة عنه أبو - ُمَحمَّ

 .(78)لحسن الدارقطني، ثقة ا

 .(79)أبوداود السجستاني: هو سليمان بن األشعث، ثقة حافظ مصنف )السنن( من كبار العلماء -

 .108. ص (80)محمد بن ِمْهران الجمال أبو جعفر الرازي ثقة حافظ من العاشرة مات سنة تسع وثالثين أو في التي قبلها خ م د -

 .(81) 128عيل الكلبي موالهم صدوق من التاسعة مات سنة مائتين ع. ص مبشر بن إسماعيل الحلبي أبو إسما-

 .(82)101محمد بن مطرف بن داود الليثي أبو غسان المدني نزيل عسقالن ثقة من السابعة مات بعد الستين ع. ص -

                                                           
 .3111برقم  468تقريب التهذيب، ص (  74 )

 . 4313برقم  421تقريب التهذيب، ص (  75 )

 . 316رقم الحديث  118، ص 2سنن الدارقطني، ج (  76 )

 . 1011برقم  113تقريب التهذيب، ص (  77 )
 . 316، ص 4تاريخ بغداد، ج (  78 )

 .1144برقم  110تقريب التهذيب، ص (  79 )

 .6444برقم  108تقريب التهذيب، ص (  80 )

 .6361برقم  128تقريب التهذيب، ص (  81 )
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 .(83)تقدم ،ثقة ،أبو حازم األشجعي، هو سلمان-

 لم أعرفه. ولم يصحح الحديث غير الدارقطني.أَبُو َطاِهِر ْبُن بَِحير  في إسناده  الحديث:درجة 

 

 ( أحاديث، وفيها ثالثة أنواع:5صحيح( وهي ) )حسنالمطلب الثالث: األحاديث التي قال عنها 

 .1412و 2183النوع األول: األحاديث التي استوفت شروط الصحة وعددها حديثان وهما ذوات األرقام: 

ثَ 21مثاله: ) ثَ  ََ  ،نَا أَبُو بَْكر  النَّْيَسابُوِري  ( قال اإلمام الدارقطني: َحدَّ ثَ  ،يُوُسُف ْبُن َسِعيِد ْبِن ُمْسلِم   نَاَحدَّ اج   نَاَحدَّ  ،َعِن اْبِن ُجَرْيج   ،َحجَّ

ِ ْبِن اْلفَْضلِ  ،أَْخبََرنِي ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ  ْحَمِن اأْلَْعَرجِ  ،َعْن َعْبِد هللاَّ ِ ْبِن أَِبي َرا ،َعْن َعْبِد الرَّ قَاَل:  ،َعْن َعلِيِّ ْبِن أَِبي طَالِب   ،فِع  َعْن ُعبَْيِد هللاَّ

اَلِة اْلَمْكتُوبَةِ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إَِذا َسَجَد فِي الصَّ أَْنَت َربِّي َسَجَد  ،اللَّهُمَّ لََك َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت َولََك أَْسلَْمتُ »قَاَل:  ،َكاَن َرُسوُل هللاَّ

َرهُ َوَشقَّ َسْمَعهُ َوبََصَرهُ  َوْجِهي لِلَِّذي َخْلقَهُ  ُ أَْحَسُن اْلَخالِقِينَ  ،َوَصوَّ اللَّهُمَّ لََك َرَكْعُت َوبَِك آَمْنُت َولََك »قَاَل:  ،َوَكاَن إَِذا َرَكعَ  ،«تَبَاَرَك هللاَّ

ي َوِعظَاِمي َوَما اْستَقَلَّتْ  ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  أَْسلَْمُت أَْنَت َربِّي َخَشَع لََك َسْمِعي َوبََصِري  َوُمخِّ َوَكاَن إَِذا َرفََع َرْأَسهُ ِمَن  ،«بِِه قََدَميَّ ّلِِلَّ

اَلِة اْلَمْكتُوبَةِ  ُكوِع فِي الصَّ َماَواِت َوِمْلَء اأْلَْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيء  بَْعدُ »قَاَل:  ،الر  ْسنَاد  هََذا إِ «. اللَّهُمَّ َربَّنَا لََك اْلَحْمُد ِمْلَء السَّ

 .(84)َحَسن  َصِحيح  

 تراجم رجال اإلسناد:

 .(85)يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة إحدى وسبعين وقيل قبل ذلك س -

حجاج بن محمد المصيصي األعور أبو محمد ترمذي األصل نزل بغداد ثم المصيصة ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم  -

 (86)داد قبل موته من التاسعة مات ببغداد سنة ست ومائتين ع بغ

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة خمسين أو  - 

 .(87)بعدها وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت ع 

ية ومعجمة األسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن ابن موسى بن عقبة بن أبي عياش بتحتان -

 .(88)معين لينه مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعد ذلك ع 

 .(89)عبد هللا بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني ثقة من الرابعة ع  -

 .(90)عرج أبو حميد المدني المقعد مولى بني مخزوم وثقه النسائي من الثالثة م عبد الرحمن بن سعد األ -

 .(91)عبد الرحمن بن هرمز األعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم من الثالثة مات سنة سبع عشرة ع  -

                                                                                                                                                                                                         
 .6401برقم  101تقريب التهذيب، ص (  82 )

 .3181برقم  136تقريب التهذيب، ص (  83 )

 .2183رقم الحديث   234، ص  1سنن الدارقطني، ج(  84 )

 .  1166برقم  622تقريب التهذيب، ص (  85 )

 . 2241برقم  214تقريب التهذيب، ص (  86 )

 .3284، برقم 464تقريب التهذيب، ص (  87 )

 .6881برقم  111تقريب التهذيب، ص (  88 )

 .4144برقم  121تقريب التهذيب، ص (  89 )

 .4116برقم  432قريب التهذيب، ص ت(  90 )
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 .(92)علي وهو ثقة من الثالثة ع عبيد هللا بن أبي رافع المدني مولى النبي صلى هللا عليه وسلم كان كاتب  -

 درجة الحديث: الرواة كلهم ثقات واستوفى الحديث شروط الصحة. 

 النوع الثاني: ما ارتقى إلى الصحة بالمتابعة وهو حديث واحد هو:

ثَنَا أَبُو بَْكر  النَّْيَسابُوِري  24) ِد ْبِن بَ  ،( قال اإلمام الدارقطني: َحدَّ ثَ َوآَخُروَن قَالُوا:  ،ْطَحاءَ َوإِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ اُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن  نَاَحدَّ َحمَّ

ثَ  ،َعْنبََسةَ  بِّي   ،أَبُو َداُودَ  نَاَحدَّ قَاَل: قَالَْت َعائَِشةُ: َدَخَل َعلَيَّ النَّبِي  َصلَّى هللاُ  ،َعْن ِعْكِرَمةَ  ،َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرب   ،ثنا ُسلَْيَماُن ْبُن ُمَعاذ  الضَّ

؟»لََّم فَقَاَل: َعلَْيِه َوسَ  ا أَُصومُ »قَاَل:   ،قُْلُت: اَل  ،«ِعْنَدِك َشْيء  ا آَخرَ  ،«إِذا ؟»فَقَاَل:  ،َوَدَخَل َعلَيَّ يَْوما ا »قَاَل:  ،قُْلُت: نََعمْ  ،«أَِعْنَدِك َشْيء  إِذا

ْومَ   .(93)هََذا إِْسنَاد  َحَسن  َصِحيح  «. أُْطِعُم َوإِْن ُكْنُت قَْد فََرْضُت الصَّ

 رجال اإلسناد: تراجم

، ثقة، تقدم في الحديث األول.-  أَبُو بَْكر  النَّْيَسابُوِري 

ِد ْبِن علي بن بَْطَحاَء، وثقه الدارقطني  -  . (94)إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ

يتشيع من  سليمان بن معاذ  الضبي : هو سليمان بن قرم بن معاذ أبو داود البصري النحوي ومنهم من ينسبه إلى جده سيء الحفظ -

 .(95)السابعة خت د ت س 

 .(96)حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق النهشلي أبو عبيد هللا البصري نزيل سامراء ثقة من الحادية عشرة مات سنة ست وستين م -

  3خت م  أبوداود هو سليمان بن الجارود أبو داود الطيالسي البصري ثقة حافظ غلط في أحاديث من التاسعة مات سنة أربع ومائتين

(97) 

سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير  -

 (98) .3بأخرة فكان ربما تلقن من الرابعة مات سنة ثالث وعشرين خت م 

تكذيبه عن ابن عمر وال تثبت عنه بدعة من الثالثة  عكرمة أبو عبد هللا مولى بن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت -

 .(99)مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك ع 

حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهنا يروي  وسماك بندرجة الحديث: سليمان بن معاذ الضبي سئ الحفظ،  

 عنه.

وسکت عن الحکم علی (. ۲۲۲۲ا تری فی الرقم)حرب کم وسماك بنتوجد متابعات لسليمان بن معاذ الضبي سئ الحفظ، 

.(. ۲۲۲۲)الرقم  بل حكم عليه: هََذا إِْسنَاد  َحَسن  َصِحيح 

                                                                                                                                                                                                         
 .3044برقم  411تقريب التهذيب، ص (  91 )

 .3111برقم  110تقريب التهذيب، ص (  92 )

 . 1144سنن الدارقطني ج ، ص رقم الحديث (  93 )
 . 261، ص 6تاريخ بغداد، ج (  94 )

 .1600برقم  114تقريب التهذيب، ص (  95 )

 .4238برقم  211تقريب التهذيب، ص (  96 )

 .1110برقم  110تقريب التهذيب ، ص (  97 )

 . 1613برقم  111تقريب التهذيب، ص (  98 )

 . 3614برقم  481تقريب التهذيب، ص (  99 )
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 .1210و  1238النوع الثالث: األحاديث التي لم تستوف شروط الصحة وهما حديثان برقم 

ثَ  ،لُول  ( قال اإلمام الدراقطني: أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن بُهْ 23مثاله: ) ثَ  ،أَبُو َسِعيد  اأْلََشج   نَاَحدَّ أَبُو َخالِد  اأْلَْحَمُر ُسلَْيَماُن ْبُن  نَاَحدَّ

ار  فَأُِتَي بَِشاة  َمْصلِيَّة   ،َعْن ِصلَةَ  ،َعْن أَبِي إِْسَحاقَ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن قَْيس   ،َحيَّانَ  ى بَْعُض اْلقَ  ،«ُكلُوا»فَقَاَل:  ،قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َعمَّ  ،ْومِ فَتَنَحَّ

:   ،«إِنِّي َصائِم  »فَقَاَل:  ار  هََذا إِْسنَاد  َحَسن  َصِحيح  «. َمْن َصاَم اْليَْوَم الَِّذي َشكَّ فِيِه فَقَْد َعَصى أَبَا اْلقَاِسِم َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ »فَقَاَل َعمَّ

 .(100)َوُرَواتُهُ ُكل هُْم ثِقَات  

 تراجم رجال اإلسناد: 

 .(101). وثقه الخطيب البغدادي 421ُن إِْسَحاَق ْبِن بُْهلُول  التنوخي أبوجعفر القاضي المتوفى أَْحَمُد بْ -

أَبُو َسِعيد  اأْلََشج  هو: عبد هللا بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد األشج الكوفي ثقة من صغار العاشرة مات سنة سبع وخمسين ع  -

(102). 

 .(103)ألحمر الكوفي صدوق يخطىء من الثامنة مات سنة تسعين أو قبلها وله بضع وسبعون ع سليمان بن حيان األزدي أبو خالد ا -

عمرو بن قيس المالئي بضم الميم وتخفيف الالم والمد أبو عبد هللا الكوفي ثقة متقن عابد من السادسة مات سنة بضع وأربعين بخ م  -

3 (104). 

ال علي ويقال بن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر أَبو إِْسَحاَق، هو عمرو بن عبد هللا بن عبيد ويق-

 .(105)الموحدة ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بأخرة مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك ع 

 .(106)بعين ع صلة بن زفر العبسي أبو العالء أو أبو بكر الكوفي تابعي كبير من الثانية ثقة جليل مات في حدود الس -

 .(107)صحابي  ،عمار بن ياسر -

 وتصحيح الدارقطنيضعيف ألجل سليمان بن حيان األزدي أبو خالد األحمر الكوفي ألنه صدوق يخطىء.  الحديث: الحديثدرجة 

 له تساهل، ولم يوافقه أحد على التصحيح. 

 النتيجة:

 تبين من خالل الدراسة ما يلي:

ي أحكامه على األحاديث بين األحاديث الصحيحة لذاتها والصحيحة لغيرها التي ارتقت إلى الصحة إن اإلمام الدارقطني لم يفرق ف

 .، فينبغي للقارئ أن ينتبه لهذا األمربالمتابعات أو الشواهد بل ساقها مساقا واحدا

                                                           
 .4210رقم الحديث   88، ص 4سنن الدارقطني، ج(  100 )

 .110، ص 3تاريخ بغداد ، ج (  101 )

 .4413تقريب التهذيب، ص برقم (  102 )

 .1131برقم  110 تقريب التهذيب، ص(  103 )

 .1200برقم  316تقريب التهذيب، ص (  104 )

 .1061برقم  314تقريب التهذيب، ص (  105 )

 .1811برقم   111تقريب التهذيب، ص  ( 106 )

 .111، ص 3اإلصابة في تمييز الصحابة ، ج(  107 )
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ك األحاديث في األغلب وهذا يدل إن المصطلحات التي استعملها اإلمام الدارقطني لألحاديث المقبولة التي في سننه مطابقة لواقع تل

 على دقته في إصدار األحكام.

بالنظر إلى  ألحاديث، وهي تشكل نسبة ضئيلة( من ا% 23إذ يمثل نسبة ) في أحكامه على األحاديث نادر تساهل اإلمام الدارقطني

 مجموع األحاديث التي حكم عليها.
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 بالمملكة العربية السعودية البيئة حماية في كسماد العضوية النفايات تدوير أهمية

The importance of recycling organic waste as a fertilizer in protecting the environment 

in the Kingdom of Saudi Arabia 
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، المملكة والصحة والسالمة المهنية مستشار آمن البيئة،ي العلوم تخصص إدارة ازمات وكوارث في مجال ماجستير ف

 العربية السعودية
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 الدراسة:ملخص 

 بعملية والمفاهيم المتعلقة عنها، الناجمة واآلثار بالنفايات المرتبطة المفاهيم بمختلف اإلحاطة إلى الدراسة هذه تهدف

 العوامل والمتطلبات أهم وكذا إبراز والصحية، والبيئية واالجتماعية االقتصادية وأهميتها وخطواتها النفايات تدوير إعادة

 تدوير إعادة وفوائد أهمية كما تهدف الدراسة إلى إبراز المملكة في النفايات تدوير إعادة عملية لتفعيل بها العمل ينبغي التي

 االعتماد تم وقد .السماد إنتاج في النفايات وتصنيع استعمال إعادة من االستفادة يفيةوك حماية البيئة في العضوية النفايات

 في التحكم في تدوير النفايات إعادة عملية تلعبه الذي الهام الدور إبراز التحليلي وانتهت الدراسة إلى الوصفي المنهج على

في  بها والنهوض هذه العملية تفعيل متطلبات وكذا مستدامة،ال التنمية مبادئ مع يتماشى بما النفايات التي تطرحها المشكالت

 المملكة.

 التصنيع. ،العضوية ،التدوير ،البيئة ،النفايات :االفتتاحيةالكلمات 
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The importance of recycling organic waste as a fertilizer in protecting the 

environment in the Kingdom of Saudi Arabia 

Researcher / Waleed Nasser Al-Humaidi 

 

Study summary: 

This study aims to brief the various concepts related to waste and the effects resulting from it, 

the concepts related to the waste recycling process, its steps and its economic, social, 

environmental and health importance, 

 as well as highlighting the most important factors and requirements that should be 

implemented to activate the waste recycling process in the Kingdom. The study also aims to 

highlight the importance and benefits of recycling. Recycling of organic waste in 

environmental protection and how to benefit from the reuse and manufacture of waste in the 

production of compost. The descriptive and analytical approach was adopted, and the study 

ended with highlighting the important role that the waste recycling process plays in controlling 

the problems that waste pose in line with the principles of sustainable development, as well as 

the requirements for activating and promoting this process in the Kingdom. 

Keywords: waste, environment, recycling, organic, manufacturing. 

 

 المقدمة:

بِر النفايات العضوية مواد عديمة الفائدة ومصدرا لتلوث البيئة وشرا يصعب التخلص منه. لكن هذه النظرة القاتمة عتت  

اد تجاهها بدأت تتغير نحو االتجاه اإليجابي خالل السنوات األخيرة، بعد نجاح تحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة وإنتاج السم

لتخصيب التربة، مع توقعات بأن تشكل في المستقبل مصدرا بديال للمواد األولية الطبيعية في العديد من القطاعات 

 .االقتصادية

 

" تعد نقلة نوعية وتاريخية ونافذة جديدة في رقى الوطن ورفعة وتعزيز 0202تعد رؤية المملكة العربية السعودية 

اسية، وتكرس المفهوم المستقبلي لالستفادة القصوى من ثروات الوطن وأبنائه وفق نظرة مكانته التنموية واالقتصادية والسي

 ما عام كل يهدر وأنه سيما المستدامين، واإلنتاج ضمان االستهالك المستدامة ( للتنمية0202) أهداف رؤية أهم شاملة، فمن

 وإنتاج الكيميائية المواد استخدام في السريعة ادةالزي أن كما .طن ونملي (20) يعادل ما أي المنتجة، األغذية بثلث يقدر

 .الموارد في وتلف صحية مخاطر سامة، انبعاثات البيئة، تلوث إلى يؤدي ما والخطرة غالبا الصلبة النفايات
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 المواد إدارة مسألة لمعالجة سريع تحرك ظهر المجال هذا في اإلحصائيات لخطورة م( 0222يذكر )السيد، 

 للنفايات الجيدة المعالجة خالل من اآلمنة البدائل وتنفيذ تعزيز إلى الهادفة السيادية الخيارات لترجيح كفة ايات،والنف الكيميائية

 ،ضروريا   أمرا أصبحت والتي المستدامة للنفايات اإلدارة أو

 

 في ساهمتهام ذلك في بما ذات الصلة، والبيئية االقتصادية للقيم نظرا   أيضا ولكن صحية نظر وجهة من فقط ليس 

 النفايات إلدارة نظام على تقوم استراتيجيات من الدول العديد تتبنى المنطلق، هذا من . الئقة عمل فرص وخلق الطاقة توليد

 القيمة ومنتجات التدوير إلعادة القابلة والمواد والحرارة الطاقة والوقود هيئة على بالنفايات المتصلة العائدات زيادة أجل من

 والوظائف. العمل من فرص العديد توليد جانب إلى الكيميائية، وادوالم المضافة

 

 يتعلق سما التدوير، بإعادة المرتبطة اإلنمائية الفرص أهميةأن إلى  (م0222وآخرون،  ،الواسع عبد محمدويشير )

 وآفاق واقع على وفالوق خالل من مملكةال في التدوير إعادة وفرص إمكانيات بداية نبحث والدخل، والتوظيف بالنمو منها

 االقتصادية األطر توفرها التي والظروف التدوير إعادة برامج لتنفيذ الداعمة األدوات على الضوء ونسلط القطاع هذا

 سوق على التدوير إعادة انعكاسات نبحث ثم. المرجوة األهداف بلوغ دون تحول التي والعوائق تهاإلىفع ومدى والتشريعية

 .وجودتها ونوعها عددها وبحث العمل فرص لقخ إمكانات حيث من العمل

  الدراسة: ةإلىإشك

 :إلىالت السؤال على اإلجابة سنحاول الموضوع، هذا لمعالجة

 المملكة العربية السعودية؟ في تفعيلها متطلبات النفايات , وما هي تدوير إعادة عملية تلعبها التي األهمية ما

 أهداف الدراسة:

 بعملية والمفاهيم المتعلقة عنها، الناجمة واآلثار بالنفايات المرتبطة المفاهيم بمختلف حاطةاإل إلى الدراسة هذه تهدف

 والمتطلبات العوامل أهم وكذا إبراز والصحية، والبيئية واالجتماعية االقتصادية وأهميتها وخطواتها النفايات تدوير إعادة

 .المملكة في النفايات تدوير إعادة عملية لتفعيل بها العمل ينبغي التي

 الدراسة:منهج 

 واآلثار بالنفايات المرتبطة النظرية المفاهيم مختلف على للوقوف الوصفي المنهج استخدمنا الدراسة، هذه إلنجاز

من خالل  ةإلىاإلشكوستتم معالجة هذه  .وسبل تفعيلها في المملكة النفايات تدوير إعادة بعملية والمفاهيم المتعلقة عنها، الناجمة

 ة:إلىاور الرئيسية التالمح

 .النفايات تدوير إعادة وخطوات أهمية أوالً:

 مملكة.ال في النفايات تدوير إعادة إمكانيات ثانياً:

 مملكة.ال في النفايات تدوير إعادة عملية تفعيل متطلبات ثالثاً:
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 اإلطار النظري

زلية والصناعية والزراعية والتجارية مشكلة التخلص من النفايات الصلبة من مصادرها المختلفة )المن تعتبر

تواجه المجتمع المحلي الفلسطيني؛ وذلك لصغر مساحة  التيبطرق صحية وغير ضارة بالبيئة من أهم المشاكل  والطبية(

ة التخلص من تلك النفايات بطرق مفيدة وغير ضارة إلىاألراضي المسموح بها التخلص من النفايات، وفقدان الوعي الالزم ب

بمواد  والسلع الطعام تغليف على الناس اعتاد إذ حادة شكلةم النفايات تشكل لم البعيد، غير الماضي فيف ة.بالبيئ

 أخرى، ونباتات الموز كورق طبيعية،

 من بدال كأوعية والطين الكبير األصفر استخدم القرع كما الغرض. لهذا الجرائد ورق استخدم ما ونادرا 

 .(28 ،022،. )المليكةالتربة وتمتصها بسرعة تحللت المواد هذه أن اعلم   القناني

 

 التدوير: إلعادة المفاهيمي اإلطار

 وآثارها األمر النفايات مفهوم توضيح على بداية الوقوف ومزاياه، النفايات تدوير إلعادة المفاهيمي اإلطار تحديد يتطلب

 .تبعا نوضحه الذي

 :وآثارها النفايات مفهوم :أوال

 : النفايات تعريف -1

 منظمة عرفت فقد اصطالحا، أما . (0221، دوسري)ال وبقيته رداءته" الشيء نفاوة وتعني "نفو" هو لغة نفاية كلمة أصل

 أو أهمية لها ليست أصبحت والتي ما ووقت ما مكان في يريدها ال صاجها أصبح التي األشياء بأنها النفاية الصحة العلمية

 .قيمة

 أو رسكلة تدوير أمكن إذا أما االستعمال، في قيمة له ليس أصبح الذي الشيء "بأنها نفايةال الدولي البنك خبراء عرف كما

 ( فمن200، ص 0221، عقل .(نفاية يعتبر ال الحالة هذه ففي مكوناته، بعض استرجاع أو استعماله يمكن بحيث الشيء هذا

 .اتالنفاي خانة ضمن تصنف تصبح لم رسكلتها، تمت متى المنطلق فالنفاية هذا

 وال يمكن استردادها يمكن وال اقتصاديا استعمالها يمكن ال طاقة أو مادة أي هو بالنفاية المقصود يكون األساس، هذا على

أو  الماء أو الهواء الطبيعية، العناصر أحد في النفاية هذه من التخلص يفرض مما ما، ومكان وقت في استخدامها إعادة

 التي التشريعات من العديد هناك القانونية، الناحية ومن .الحية وبالكائنات بالبيئة ضررال إلحاق شأنه من ما وهذا التربة،

 البيئة قانون خالل من عرف وقد النهائية، والنفايات بين النفايات ميز الذي الفرنسي المشرع بينها من النفاية، عرفت

 غير فهي خصائصها، بحكم والتي النفايات معالجة نع غير ناتجة أو ناتجة نفايات "بأنها النهائية النفايات ،(2990(لسنة

      .ةإلىالح والتقنية االقتصادية الشروط وفق للتثمين قابلة

  (200، ص 0228 ،الدغيري (

  .ذلك في المعتمد المعيار باختالف تختلف تصنيفات، عدة إلى األخيرة هذه تصنف للنفايات المفهوم لهذا وفقا

  .غازية أو سائلة صلبة إلى تصنف :النفايات طبيعة معيار

  .خطيرة ونفايات خاصة نفايات منزلية، نفايات هامدة، نفايات إلى تصنف :المعالجة طرق معيار
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  .إشعاعية أو حضرية نووية، ،صناعية نفايات إلى تصنف :النفايات مصدر

  .للتخمر قابلة ،سامة هامدة، :النفايات سلوك

 :للنفايات واالقتصادية البيئية اآلثار

في  81مليون طن سنويا، إلى جانب إعادة تدوير  20.8السنوي للنفايات البلدية الصلبة، الذي يبلغ  إنتاجهاالمملكة  تنتج    

المائة من حجم اإلنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ نحو خمسة ماليين طن سنويا، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات 

 بتسيير المرتبطة الخسائر وتمثل .مليون طن 02في األحياء وشوارع مدينة الرياض، التي تقدر بنحو  البناء والهدم المتناثرة

 الحضرية النفايات رسكلة مجال في المملكة تأخر بسبب وهذا ة،إلىاإلجم الخسائر االقتصادية من %02 من أكثر النفايات

 :بسبب وهذا للطاقة، الفعال غير والتسيير

 ه.أشكال بمختلف التلوث المتجددة وغير متجددةال الموارد استنزاف 

 األوزون طبقة وتدمير الحراري االحتباس ظاهرة. 

 ميزانيتها نصف من أكثر صرف إلى العربية البلدان تدفع ما غالبا والتي والعضوية االجتماعية باألمراض اإلصابة 

 .األمراض هذه على لإلنفاق

للحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والتلوث بصفة عامة،  " على ضرورة العمل0202" وتؤكد رؤية المملكة

والحد من ظاهرة التصحر والعمل على االستثمار األمثل للثروة المائية، وتأسيس لمشروع متكامل من أجل إعادة تدوير 

ضحا  أن ذلك يلقي عبئ النفايات، وغيرها من المبادرات التي تؤكد على أهمية الدراسة وأنها جاءت في الوقت المناسب، مو

  .(1)كبير على القطاع الخاص والمواطن ايضا  

( أن ضعف االلتزام بالضوابط والمعايير البيئية وتدني مستوى الوعي البيئي وانتشار 0222، وأكدت دراسة )المعجل

لبيئي، حيث قدرت ( دولة في مؤشر األداء ا222( من أصل )22الممارسات السلبية الخاطئة جعل المملكة تحتل المرتبة )

عام  إلى( من الناتج المحلي االجم% 0( مليار لاير سعودي أي ما يعادل )22ة للتدهور البيئي بنحو )إلىالتكلفة السنوية اإلجم

كما أن زيادة إنتاج النفايات والملوثات يؤدي إلى تدهور الكثير من العناصر والثروات واألنظمة البيئية، وتدهور  .م0228

يعية بسبب الرعي الجائر وعدم التوازن بين الحمولة الرعوية وأعداد الحيوانات الراعية، باإلضافة إلى المراعي الطب

االحتطاب والتوسع العمراني في المدن الرئيسية وما تتطلبه من اللجوء إلى أراضي المراعي للحصول على المواد األولية 

وظاهرة الصيد الجائر أدت إلى عدم مواكبة معدل النمو البيولوجي  للبناء وردم الطرق العامة، كما أن تلوث البيئة المائية

لمعدل الصيد السمكي، ومن ثَّم التأثير على المخزون السمكي لتلك المصايد، حيث تناقصت نسبة األرصدة السمكية ضمن 

 (08 ،0228، الدغيري( م0221عام  %08م إلى 0220عام  %21مستوى مستدام بيولوجيا من 

 وآثاره: التدوير إعادة مفهوم

 معالجتها المراد المادة على ستجري التي العملية نوع على يتوقف تعريف، من أكثر لها الرسكلة أو التدوير إعادة

 المادة معالجة عنها ينشا التي العملية هو التدوير أن على المختصون اجمع وعموما .نفسها المادة هذه طبيعة وكذلك على

                                                           
  /https://mawdoo3.comالنفايات، من خالل الرابط تدوير أهمية مروان، محمد (2)
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 الخصائص ونفس الطبيعة ذات تحمل مماثلة منتجات تصنيع إلعادة استعدادا األولية مكوناتها شبه إلى مرة أخرى وتحويلها

 .  (02 ،0220،العجميجديدة ) أخرى منتجات لتصنيع أو أخرى استخدامات ولكن لغرض تقريبا

 ر:التدوي إعادة مفهوم

 إعادة أو االستخدام إعادة لمواد،ا استرداد :وهي الرسكلة أو التدوير إعادة مفهوم ضمن تندرج مصلحات عدة توجد

 النفايات كمية خفض جل من بكفاءة المادية الموارد استخدام على تعتمد كونها مفضلة بإلىأس وكلها .الرسكلة االستعمال،

 .مةالمستدا للتنمية والبيئية واالجتماعية االقتصادية األهداف تحقيق في تساهم التي الفعالة بالطريقة معها والتعامل المنتجة

 

 :المواد استرداد

)محمد بعد الواسع  ثانوية مواد شكل في الصناعية النفايات بمكونات االنتفاع عن يعبر مصطلح هو المواد استرداد

 . (20 ،0222،وآخرون

 :التصنيع إعادة أو التدوير

 إال أن التصنيع، عادةإ أو إعادة االستعمال أو االستخدام كإعادة التصنيع إعادة على للداللة عديدة مصطلحات تستعمل

قابلة  مواد إنتاج أجل من الحقا معالجتها على والعمل المخلفات مواد وفرز وفصل جمع هو التصنيع إعادة أو التدوير

 موارد ذات المواد هذه لمن يجع مما مختلفة، استخدامات ذات جديدة أخرى مواد أو أقل، بجودة ولكن األصل تماثل للتسويق،

 جديد ورق إلى الورق تحويل نفايات مثل للدولة واالجتماعية والبيئية ةإلىالم الفوائد من العديد خلق جانب إلى قيمة

 بعد أخرى مرة المادة أو المنتج استخدام إعادة إلى االستعمال إعادة أو االستخدام إعادة تدل . في حين (20 ،0222،السيد)

 آخر لغرض أو له األصلي الغرض لنفس المنتجات هذه استعملت إذا عما النظر بغض له، أو التجديد اإلصالح عملية إجراء

 .عليها تغيير أي إحداث دون االقتصادي لالستخدام المستردة، بإدخال المواد عنه يعبر كما .فرعي

 :الرسكلة

 تحويل مثل استخدامها، إعادة قبل طبيعتها بتغيير جديدة منتجات إلى النفايات من المستردة المواد عن يعبر مصطلح

  (.28، 0222 ،)اللمكبة  عضوي. سماد إلى العضوية الصناعية النفايات

 في تستعمل التي الطبيعية الطاقة والموارد مثل جديدة مواد إلنتاج النفايات استرجاع عملية أنها على تعرف كما

تصادية وبيئية وموجودة منذ وتعرف الرسكلة" هو عملية تحويل المخلفات إلى منتجات جديدة لها فوائد اق .اإلنتاجية العمليات

القدم في الطبيعة، ومارسها اإلنسان منذ العصر البرونزي، حيث كان يقوم بتذويب مواد معدنية ويحولها إلى أدوات جديدة 

 وعلب الزجاجية الصحف والقوارير كورق المواد من محدد عدد وتعني جزئية رسكلة نوعان وهي لالستعمال،قابلة 

 أو استرجاعها الممكن إعادة المواد كل استرجاع مع نفاية لمكونات الشامل الفصل وتشمل لمكثفةا والرسكلة .يوملمناأل

 واأللواح والنوافذ واألبواب القوارير زجاج أنواع مختلف تهشيم يتم حيث الزجاج، تدوير عمليات ذلك أمثلة ومن .رسكلتها

 لمختلف عن خليط عبارة هو مسحوق إلى تحويلها ثمة ومن ن،المتباي المادي وتكوينها المختلفة وسماكتها بأنواعها المهشمة

منتج  للحصول على صهره يتم حتى مكوناته لمزج والالزمة الحرارة من ةإلىع درجات إلى تعرض الذي الزجاج أنواع

اك بأسم ألواح أو بالطات أو قوالب هيئة على تشكيله حينها يمكن حيث جودته، تحدد التي هي منفردة بمواصفات زجاجي

  مختلفة، وأطوال وألوان
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 لهذا المواد البترولية بعض إضافة أو الزجاجي بالرمل يسمى ما على للحصول تبريده بعد أخرى مرة سحقه أو 

 خلطه عن طريق المخلوط سماكة زيادة يمكن كما الطالء، شكل تأخذ التي العازلة المواد على الحصول أجل من المسحوق

 مسرات الجري أو الطائرات كمهبط معينة لمواصفات تحتاج التي الطرق تعبيد في تخداملالس أخرى الصقة رغوية بمواد

 (.08 ،0220،العجمي) المالعب بعض أو القوى أللعاب

 األنواع:

والزجاج والورق والكرتون  البالستيكتتمثل المواد القابلة للتدوير في المعادن، مثل الحديد واأللمنيوم والفوالذ و

 المقوى وإطارات السيارات والمواد النسيجية، ويمكن أيضا إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

مليون طن من النفايات  82، فقد تم إلقاء األمم المتحدة ير. وبحسبكما أن المواد اإللكترونية قابلة لعملية التدو

 .0228في مكبات القمامة، وتم تدوير نحو سدس النفايات اإللكترونية بشكل صحيح عام  0228اإللكترونية عام 

 ويقوم اإلنسان بتدوير العديد من المواد من أجل استخراج مواد جديدة، فمثال:

 إعادة تدوير القوارير الزجاجية والمعدنية لصناعات أخرى جديدة. –

 لصناعة ورق وكرتون آخر.…( والجرائد إعادة تدوير الورق والكرتون )من المجالت –

 إعادة تدوير إطارات السيارات غير القابلة لالستعمال لتحويلها إلى مواد مطاطية أخرى. –

 إعادة تدوير مواد األلمنيوم إلى ورق ألمنيوم للتغليف، وبعض قطع السيارات. –

 اع المالبس، وألعاب، ومواد منزلية وغيرها.إعادة تدوير المواد البالستيكية إلى مواد تعليب، وأكياس، وبعض أنو –

 .(220، 0228) الدغيري،  إعادة تدوير مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة بفضل محطات تطهير وتنقية المياه –

 

 مزايا وعيوب إعادة التدوير:

ساعد على خفض تساعد عملية إعادة التدوير على تحويل النفايات إلى منتجات قابلة لالستخدام مرة أخرى، كما ت

استخدام الطاقة، وتقليل استخدام المواد الخام الجديدة، والحد من تلوث المياه والهواء، إضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات 

 الدفيئة.

وتشمل النفايات التي يمكن إعادة تدويرها المنتجات البالستيكية والزجاجية والعلب المعدنية، إضافة إلى المنسوجات  

اواإلطارات   .(1)واإللكترونيات. ورغم المزايا العديدة إلعادة التدوير، إال أن هذه العملية تنطوي على مساوئ أيض 

 مزايا إعادة التدوير

 التوضيح النقطة

 الحد من التلوث -1

تنبع جميع أشكال التلوث من النفايات الصناعية التي تشمل العلب المعدنية والمواد  -

هذه المواد يتيح استخدامها مرة أخرى بدال  من التخلص منها الكيميائية، وإعادة تدوير 

 بطرق خاطئة.

                                                           
 م عن طريق الرابط 22/2/0202 االطالع تاريخ النفايات، تدوير ( ويكيبيديا،2) 
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 حماية البيئة -2

ا في حماية البيئة والحفاظ على توازنها، فعلى سبيل المثال يتم  - تلعب إعادة التدوير دور 

فإن إعادة تدوير الورق المصنوع من  إلىقطع مئات األشجار يومي ا إلنتاج األوراق، وبالت

 ر معينة سوف يحد من إزالة الغابات.أشجا

 الحد من االحتباس الحراري -3

من أجل التخلص من النفايات يتم حرق كميات هائلة من النفايات، مما ينتج عنه انبعاث  -

كمية كبيرة من الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، مما 

لمناخ، وعلى العكس من ذلك تنطوي عملية إعادة يؤدي إلى االحتباس الحراري وتغير ا

 التدوير على انبعاث كمية ضئيلة للغاية من الغازات الدفيئة.

 الحفاظ على الموارد الطبيعية -4
يقل  إلىتستخدم عملية إعادة التدوير المواد القديمة وتحولها إلى منتجات جديدة، وبالت -

 مما يحافظ على الموارد الطبيعية. االعتماد على استخراج مواد خام من الطبيعة،

 تقليل مكبات النفايات -5
إعادة تدوير المواد القديمة والمستعملة يقلل مساحات مكبات النفايات، مما يحد من  -

 تلوث المياه واألراضي، ألن هذه المكبات تساهم في تدهور البيئة بشكل كبير.

 االستخدام المستدام للموارد -6

ة، وبدأت الحكومات إلىة التدوير االستخدام المستدام للموارد الحتضمن عملية إعاد -

تشجع عملية إعادة التدوير على مستوى صغير مثل المدارس والمنظمات صغيرة الحجم 

  إلى جانب المستويات العالمية.

 توفير فرص العمل -7

شاء العديد تخلق عملية إعادة التدوير العديد من فرص العمل، ألن هذه العملية تطلب إن -

من مصانع إعادة التدوير، مما يعني سلسلة طويلة من عمليات جمع النفايات وتسليمها، 

 وتحتاج هذه العمليات إلى أيد عاملة.

 الحد من استهالك الطاقة -8
تستخدم الكثير من الطاقة لمعالجة المواد الخام من أجل تصنيعها، وتلعب إعادة التدوير  -

ا في الحد م ا كبير   ن استهالك الطاقة، كما تجعل عملية اإلنتاج أقل تكلفة.دور 

 

 عيوب إعادة التدوير

 التوضيح النقطة

 رأس مال كبير -1

إعادة التدوير ال تكون عملية منخفضة التكلفة في جميع األحوال، فبناء وحدة إلعادة  -

مركبات، ف أخرى متعلقة بشراء إلىتدوير النفايات يحتاج رأس مال كبير، إضافة إلى تك

ورفع مستوى وحدة إعادة التدوير وتدريب السكان المحليين من خالل تقديم برامج 

 وندوات مفيدة.

مواقع إعادة التدوير غير صحية  -2

 وغير آمنة

مواقع تدوير النفايات يكون بها كم هائل من النفايات التي تشكل أرضية لنشر األمراض  -

ا، وتشكل عملية المعدية، كما يمكن أن تنطوي النفايات ع لى مواد كيميائية خطرة أيض 

إعادة التدوير مخاطر صحية لألفراد المسؤولين عن إعادة تدوير النفايات، وفي حالة 

 وصول مثل هذه النفايات إلى المياه فقد تؤدي لتلوث المسطحات المائية ومياه الشرب.
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بعض المنتجات الُمعاد تدويرها  -3

 ال تكون جيدة

منتجات الم عاد تدويرها في جودتها، فهذا النوع من المنتجات يتم تصنيعها ال تتساوى ال -

من المواد التي تم جمعها من الجبال أو المواد التي تم استخدامها بشكل مفرط، وهذا يجعل 

 مثل هذه المنتجات أقل جودة وبأسعار منخفضة.

 التكلفة -4
حيان يتطلب األمر إنشاء قد يكون إعادة التدوير مكلف ا أحيان ا، ففي بعض األ -

 ف المتعلقة بإنشائها أو بتطوير مرافق المعالجة.إلى، مما يعني زيادة التكجديدة وحدة

 نطاق صغير -5

تطوير هذه العملية ونشرها على نطاق بالرغم من مزايا إعادة التدوير إال أنه لم يتم  -

أوسع، فال تزال هذه العملية تطبق على نطاق صغير في أماكن مثل المدارس والمنازل، 

لكنها لم ت ستخدم بشكل كلي في الصناعات المحلية أو على مستوى عالمي، فالحفاظ على 

لنفطي في األشجار في المدارس ال يمكن أن يعوض التدمير الهائل للغابات والتسرب ا

 الصناعات.

 

 واقع وآفاق قطاع إعادة تدوير النفايات في السعودية:

 20يقارب ال  في المملكة العربية السعودية. حيث تنتج المملكة ما” إعادة تدوير النفايات“مؤخرا بدء اإلهتمام بمفهوم 

المتوقع أن يتضاعف هذا العدد )مع كيلوغرام لكل شخص! ومن  2.8وبمعدل  مليون طن من النفايات البلدية الصلبة سنويا

وجدير بالذكر أن معظم  مليون طن سنويا!  02م إلى 0200( بحلول العام  0.8إزدياد التعداد السكاني في المملكة بنسبة 

والنفايات  %21-0و تليها النفايات البالستيكية  %02إلى 82 إلىمصادر النفايات هي نفايات بقايا الطعام حيث تشكل حو

 %2-0وبقايا الحديد %2-0وبقايا األقمشة  %2-0وبقايا الخشب  %0-0من بقايا الزجاج  النفايات المقوىوالورق  الورقية

 .وهذا يعتمد على نوع األنشطة وكثافتها في المناطق التي شملتها الدراسة

ل إعادة تدوير المعادن وحا تتركز أعمال التدوير إلىيعتبر التدوير في بداية مراحله في المملكة العربية السعودية، وح

من مجمل النفايات المجمعة من القطاع غير الرسمي، حيث يقوم عمال النظافة بفرز  %20-22والورق المقوى والذي يشمل 

من  %02 إلىالنفايات القابلة للتدوير من حاويات القمامة الموزعة في المدن، التي تصل ذروة التدوير في بعضها إلى حو

 %82 إلىمجمعات النفايات التي تغطي حو في بعضعض المدن. وتتم عمليات فرز وتدوير النفايات مجمل النفايات في ب

التدوير قوارير الزجاج، علب  عمليات وتشمل من مجمل العمليات الرسمية وغير الرسمية في قطاع تدوير النفايات. 

 الدراسات مركز)التالفة إطارات السيارات األلمنيوم، علب الحديد و األوراق و قوارير البالستيك و الورق المقوى و 

 .(0222البيئية، والبحوث

 :التدوير في المملكة العربية السعودية

الزجاج و المعادن من  الطاقة المستهلكة عند تدوير إلىألف كيلو جول من إجم %80 إلىتخيل أنه باإلمكان تقليل حو

قابلة إلعادة التدوير. وفي بحث مشابه  موادمكن أن تستخدم إلنتاج المخلفات البلدية! وهذا يعني أن مقدار الطاقة الموفرة ي

، وسيتم المكرمةذكر أن الفوائد المجنية فقط من تدوير الزجاج والمعادن و األلمنيوم و الورق المقوى في مدينة مكة  آخر

 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.  282.2من انبعاثات غاز الميثلن و  0.2 توفير 
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ة لإلقتصاد الوطني في مدينة مكة المكرمة إلىمليون لاير سعودي من الموفورات الم 20 إلىوة على ذلك أن حوعال

 .(20، 0221)الدوسري، والورق المقوى واأللمنيوممن عمليات إعادة تدوير الزجاج و المعادن 

 المستقبل:آفاق 

ية إلى نموذج مستدام ومترابط في عمليات تجميع بقايا ا في المملكة العربية السعودإلىتحتاج عمليات تجميع النفايات ح

وقوارير البولي إيثلين تيرفليت  األلمنيومالنفايات وفصل المواد القابلة إلعادة التدوير. وكبداية يمكن للمملكة إعادة تدوير 

يث يعتبر هذا خيار إلعادة التدوير في المدن الكبرى مثل جدة والدمام والرياض و مكة المكرمة و المدينة المنورة ح

 إستراتيجي للمملكة في طريقها نحو ترشيد إستهالك المواد األولية الثمينة مثل الوقود األحفوري. 

التدوير كالورق والزجاج والمعادن واأللمنيوم وخفض  إلعادةالقابلة  الموادإضافة لذلك سيتم االستفادة القصوى من 

، 0228)الدغيري، خفض الكلفة البيئية الضارة وتعظيم الفائدة لإلقتصاد الوطني لىإالنفايات الملقاة في مكبات النفايات وبالت

90).  

 

 النفايات:أخطار 

 علىمواد نافعة مثل السماد الذي يساعد  إلىهناك من النفايات والقمامة مواد حيوية تستطيع التربة هضمها وتحويلها 

كما أن القمامة تشمل نسبة من المواد التي ال تذوب وال تتغير  .إصالح األرض الرملية والبور واالنتفاع بها في الزرع

ولو تفتت ودكت دكا . لهذا كان مجديا  استخدام مثل تلك النفايات في ردم المستنقعات  حتىحالها  علىبمرور الوقت بل تستمر 

أذاها بمرور الزمن أصبحت  وتسطيح األرض البور لتعميرها. غير أن النفايات المشعة والطبية والكيميائية التي ال يزول

ة مما تلفظه الصناعة الحديثة فلم يعد باإلمكان التعايش السلمي بين اإلنسان والحيوان والزرع وبين تلك إلىتشكل نسبة ع

 . (91، 0222)السيد، النفايات الضارة

يديهم مما يظنون والمعاصرون من البشر إنما يتبعون خطوات من سلفهم من أمم في العبث وعدم التعقل عما تجني أ

األرض؛ فهم ينتجون أي شئ يباع ويدر ربحا  دون األخذ في االعتبار ما يخلفون  علىأنه سيكتب لهم الخلود والسلطان 

القوة  إلىوراءهم من نفايات ضارة أو ما قد يحيق بالبشر من أذى لقاء ما يقدمون له من وسائل الرفاهية، وهم يسعون 

 اء دون التفكير بما قد يحيق بهم هم أنفسهم من دمار وضرار.والهيلمان باسم التقدم والثر

 العامة:الصحة  علىاألخطار 

تراكم النفايات سواء المنزلية أو الصناعية أو التجارية دون معالجتها أو التخلص منها بصورة نهائية يمثل أخطارا  

ت الطعام التي تفسد وتشجع علي تكاثر مواد عضوية من مخلفا على تحتوي. فأكوام القمامة إلىصحة األه علىكبيرة 

انتشار األمراض وتفشى األوبئة الفتاكة؛ إذا لم يتم عزل النفايات تماما  عن  إلىالبكتريا والجراثيم والفيروسات مما يؤدى 

 على سموم من مخلفات مواد الطالء علىالدورة الغذائية لإلنسان ومعالجتها لوقف تكاثر البكتريا. كما أن القمامة تحتوي 

الورق وغيره. هذه السموم  علىاألوعية والزجاج والصفيح واأللمونيوم والبالستيك والخشب، وكذلك من الحبر واألصباغ 

تخمرها وجذبها  إلىما يستهلكه اإلنسان من طعام وشراب. كما أن وجود النفايات في أماكن مفتوحة يؤدى  إلىقد تصل 

 .(91-90 ،0220،)العجمي مراضللحشرات والهوام التي تساعد في انتشار األ
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 البيئة: علىاألخطار 

مصادر المياه سواء الجوفية أو السطحية وتلوث التربة  إلىتسرب ما تحتويه من سموم  إلىتحلل النفايات يؤدى 

تبعث كما أن النفايات  .تمثل أخطارا  علي سالمة الناس اليوبالتجانب تلوث مياه الشرب  إلىدورة الطعام  علىبصورة تؤثر 

 اإلنسان والنبات والمخلوقات الحية؛ إذ تؤثر علي التنفس. علىمخاطر كثيرة  إلىغازات ملوثة للجو تؤدى 

المناظر الطبيعية  علىكما يتأذى النظر بما تسببه أكوام النفايات من طغيان  .جانب انبعاث الروائح الكريهة إلىهذا  

 .(220 ،0222، اللمكية)ومنشئات ا فيما حوله من طرق التي يحرص اإلنسان عليه ةاليجماإلوتشويه القيمة 

 والكهربائية:توليد الطاقة الحرارية 

بعد أزمة النفط في العقد السابع من القرن الماضي والعزوف عن استخدام النفط كوقود في محطات توليد الكهرباء 

نفايات العضوية كوقود؛ سواء باالعتماد ألسباب اقتصادية محضة، تم إنشاء بعض محطات التوليد الصغيرة التي تعمل بال

النفايات أو استخدام النفايات مع إضافة جزء يسير من الفحم؛ كما أن بعضها وفر الطاقة الكهربية لمنطقة كاملة  علىالكلي 

أن غير  .مدى الساعة بينما استخدم البعض اآلخر لتوليد الكهرباء لتغطية الزيادة في الطلب أثناء ذروة االستهالك على

استخالص الطاقة من النفايات الصلبة ال يكون مجد اقتصاديا  إال في المناطق الغاصة بالسكان؛ وفي الواقع إن جدواه تقل 

بانخفاض سعر الوقود األحفوري. كما تتأثر اقتصاديات توليد الكهرباء من النفايات بزيادة طلب سوق الورق علي منتجات 

وبينما نجحت تقنيات القليل من محطات  .جة للتخلص من المواد الخطرة في النفاياتتدوير الورق والخشب وكذلك بمدى الحا

حرق النفايات في توفير الكهرباء بطريقة اقتصادية فإن العديد منها لم يالقي النجاح المرتقب. ومثاال  للتجارب الناجحة محطة 

كذلك أحرزت المحطة  .مدينة إيمز بوالية أيواإيمز للكهرباء التي زودت ما يزيد علي خمسين ألف نسمة بالكهرباء في 

الثانوية التي تزود الكهرباء عند ارتفاع الحمل الكهربائي علي المحطة الرئيسية لشركة يونيون إلكتريك في مدينة سانت 

 .(82-09، 0221، عقل)النجاح لويس بوالية ميسورى قدرا  من 

ت قديمة ضمن الوقود مما يسبب تعطيل في خط التغذية والمشكلة التي واجهت تشغيل محطة إيمز هو دخول إطارا

بالوقود من جراء لزوجة اإلطارات عند انصهارها قبل ولوجها في أفران االحتراق. غير أن من الممكن تمزيق اإلطارات 

لتخلص ابان؛ لإلىتستخدم تكنولوجيا االسترجاع الحراري في الكثير من الدول، خاصة  .قطع صغيرة الستخدامها كوقود إلى

اآلمن من المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة صلبة وسائلة، ومخلفات المستشفيات، والحمأة الناتجة من الصرف الصحي 

والصناعي، وذلك عن طريق حرق هذه المخلفات تحت ظروف تشغيل معينة مثل درجة الحرارة ومدة االحتراق، وذلك 

من المواد الصلبة، وتحويلها إلى % ٠٩بيئة. وتتميز هذه الطريقة بالتخلص منللتحكم في االنبعاثات ومدى مطابقتها لقوانين ال

ورغم النجاح النسبي في  .البخار أو الطاقة الكهربية ٩٠طاقة حرارية يمكن استغاللها في العمليات الصناعية أو توليد 

ثير من المحطات القائمة في بعض استخالص الطاقة الكامنة في بعض النفايات بحرقها مع خليط من الوقود األحفوري في ك

حد النجاح المتوقع. ومن بين السبل الممكنة لتطوير التقنية وتحسين أداء محطات الطاقة  إلىالمدن إال أن التقنية لم تصل بعد 

 (01 -02 ،0228،الدغيري) التي تستخدم النفايات كوقود
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 :العضوية النفايات مفهوم

 من باألساس تتركب التي ،H و C عنصري على تحتوي حي كائن من أو طبيعةال من مصدرها مادة كل عن عبارة هي

 )... والنايلون والمعادن والبالستيك كالزجاج غير عضوية نفايات( والخبز واللحوم والفواكه كالخضراوات غذائية مواد

 المتعفنة كالمواد سريع بشكل تتحلل اياتمنها نف .الدقيقة الحية الكائنات بواسطة للتحلل قابلة نفايات هي :العضوية النفايات . أ

 والجلد واألخشاب والكرتون كالورق بطيء بشكل تتحلل وأخرى والخبز والفواكه واللحوم والخضراوات الغذاء وتشمل

 .الطبيعي واألقمشة والمطاط

 أو الزراعية لنشاطاتا من كافة والناتجة التركيب عضوية بها المرغوب غير الزائدة النفايات هي :العضوية المخلفات . ب

 دخيلة مواد أي من ةإلىالخ والمطاعم المنازل من الطعام أو مخلفات الحيوانات تربية من أو الزراعي التصنيع عمليات من

 مجموع من %68  عن يزيد بما المخلفات هذه نسبة وتشكل .الكيميائية المركبات أو الزجاج البالستيك أو أو كالمعادن

 (.2 ،0222،لمكيةال ( العامة المخلفات

 :العضوية النفايات أنواع

 بحسب وذلك رئيسية أنواع ثالثة إلى العضوية المخلفات أو النفايات تقسيم يمكن

 :وهي مصدرها

 وحصاد بذار من الزراعية النشاطات مختلف نفايات عن عبارة وهي  :الزراعية النفايات -أ

 (.0، 0220،العجي (الحيوانات وروث العلف، وبقايا راعية،الز والمنتجات المحاصيل نفايات وكذلك وتطعيم، وتقليم

 أنها أي ي الرئيس الزراعي المنتج على الحصول بعد يتبقى أو يتخلف ما كل على الزراعية المخلفات لفظ يطلق -ب

 بها تمر تيال المختلفة المراحل أثناء تتخلف والتي ) سمكية أو حيوانية أو نباتية ( الزراعية المنتجات بقايا عن عبارة

 على يطلق أن ويفضل .أجله من والمنتجة االستعمال أو لالستهالك الصالحة صورتها في تصبح حتى الزراعية المنتجات

 من جزء تمثل، ونقدية قيمة لها وكانت االقتصاديةاألغراض  بعض في استعملت ما إذا الثانوية النواتج اسم المخلفات هذه

 .اإلنتاج  من فاقدا تمثل فهي اليوبالت اقتصادي استعمال لها يكن لم اإذ التوالف تسمى أو رع المزا دخل

 (مركز الدراسات والبحوث البيئية)

 وتشمل . والطيور واألسماك الحيوانات تربية ومشاريع نشاطات من الناتجة العضوية المخلفات هي :يوانيةحال النفايات -ج 

 اإلنتاج محطات أو المداجن أو المباقر أو بالمزارع تربيتها خالل واجنوالد الحيوانات فضالت ” ومنها المخلفات من العديد

 من الناتجة التصنيع مخلفات إلى باإلضافة الدواجن وفرشة وزرق ،الحيوانات روث من الحيوانات فضالت وتشمل

 التي الغذائية ناعاتوالص األلبان مصانع ومخلفات والمسالخ المجازر مخلفات تشمل والتي األسماك أو الطيور أو الحيوانات

 األسماك. وتصنيع حفظ ومعامل األسماك تربية مشاريع مخلفات وكذلك الحيوانية المنتجات على تعتمد

 (.22، 0228،الدغيري (

 :والمطاعم المنازل من الطعام نفايات  -د

 طعامه وفي يوميا نساناإل يتناولها التي األغذية أنواع مختلف تحضير عن تنتج نباتي، أو حيواني منشأ ذات فضالت وهي

 الخضار، وأسواق المسالخ ومخلفات والمطاعم، والفنادق المنازل في المطابخ مخلفات الفضالت هذه وتشمل وشرابِِه،
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 والتفكك التحلل سريعة مركبة عضوية مواد   من نتتكو الطعام وفضالت .وبيعهااألغذية  بتخزين الخاصة والمحالت

 المناسبة، ةالحرار بوجود وبخاصة والتعفن،

 .الماء من كبيرة نسبة كذلك تركيبها في ويدخل 

 الحيوية:إنتاج السماد من المخلفات 

تتمثل المخلفات الحيوية في بقايا األطعمة ونواتج تقليم األشجار والحقول، وتستخدم هذه المخلفات في وحدات تصنيع 

 (92-21 ،0221،عقل)منها ويتم ذلك بعدة طرق؛ في تنمية النباتات،  ةاليعالسماد العضوي إلنتاج مواد ذات قيمة 

تعتمد طريقة الكمر على عوامل كثيرة، منها: الرطوبة، ونسبة الكربون إلى النيتروجين،  :المعالجة بالتخمر الهوائي

 القصري،وطريقة الكمر بالهواء  الطبيعي،الكمر بتيارات الهواء  :كثيرة مثل باليأسوطريقة تكسير المخلفات، ومنها 

 .الطبيعيالكمر ريقة وط

بإنتاج الغاز الحيوي )غاز البيوجاز( في أثناء عملية  ٧٣تتميز لطريقة التخمر الالهوائي  عملية التخمر الالهوائي:

التحلل الالهوائي، باإلضافة إلى السماد الناتج. ولقد تطورت وحدات البيوجاز في العشرين سنة الماضية بدرجة كبيرة؛ 

ألف وحدة،  ٠٩ألف وحدة، وفي كوريا الجنوبية  ٠٩٩ماليين وحدة، وفي الهند  ٣لصين إلى فوصل عدد وحداتها في ا

كيلووات  ٩٠٥٠وتعتبر تكنولوجيا البيوجاز من التكنولوجيات االقتصادية؛ حيث يولد المتر المكعب الواحد من غاز البيوجاز 

ا فضال  عن اآلثار البيئية اإليجابية؛ حيث يتم إبادة ساعة، وهي طاقة كافية لتشغيل موتور قوته حصان واحد لمدة ساعتين، هذ

  · .قدر كبير من الطفيليات والميكروبات المرضية في أثناء عملية التخمر الالهوائي

بتحويل المخلفات  ٠٩تقوم ديدان األرض الحمراء  ٧٠ ٧٣في طريقة التخمر بالديدان  عملية التخمر بالديدان:

تحت ظروف مالئمة من الرطوبة والحرارة والتهوية، والسماد المخمر بمساعدة  ةاليعالعضوية إلى سماد عضوي بجودة 

وخاٍل من بذور الحشائش، ومفكك وخفيف الوزن، ويمكن استخدامه كتربة صناعية في المشاتل، كما  ةاليعالديدان ذو كفاءة 

 .أن العملية ذاتها غير ملوثة للبيئة واقتصادية وغير مستهلكة للطاقة

 :البيئة على العضوية النفايات رتدوي أثر

  :نجد البيئة على العضوية النفايات تدوير عملية تحدثها التي من أهم آثار

 اقتصاديا منها واالستفادة المخلفات من التخلص الصحي.  

 المخلفات على تعيش التي وأطوارها الحشرات من التخلص. 

 لعضويةا المركبات عناصر تحلل من الناتجة اإلشعاعات من التخلص. 

 دفن النفايات مرادم إنشاء بسبب والتلوث التدهور من تربةلل البنائي التركيب على المحافظة. 

 وحرق المخلفات دفن عن الناتجة السامة الغازات النبعاث نتيجة التلوث من الهواء على المحافظة. 

 والفطرية الحشرية المبيدات لبقايا التخلص الصحي.  

 التلوث من الجوفية المياه زونمخ أتالف عدم على المحافظة. 
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 نمو ظروف تحت المخلفات والزراعية من بيئة على الفطريات من متخصصة نواعأل الفطرية الجراثيم تنمية 

 نسبة على باحتوائها الفطريات هذه تتميز حيث كغذاء لإلنسان المشروم لفطريات الثمرية األجسام إلنتاج مالئمة

الثمار  قطف بعد النمو بيئة تستخدم كما المعدنية، واألمالح والفيتامينات مينيةاألواألحماض  البروتين من ةاليع

 .العضوي السماد إنتاج دورة في دخولها أو التقليدية غير األعالف إلنتاج كوسط

 تربة بها طويلةض أحوا على العالقة المواد ترسيب بعد الصحي الصرف مياه بإمرار :الصحي الصرف مياه تنقية 

 الميكروبات نمو على يساعد مما الجذور بمنطقة األكسجين ضخ على القدرة لها بنباتات روعةومز حجرية

 .(220-92 ،0221،)الدوسري والحرفية دويةالي الصناعات في النباتات وتستخدم المؤكسدة

 للنظم البيئي والبعد والمردود االجتماعي االقتصادي العائد تقييم يعد حيث والبيئي واالجتماعي االقتصادي التقييم 

 ببعضها المستخدمة التكنولوجيات ومخرجات مدخالت حيث ربط من الثانوية الزراعية المنتجات لتدوير البيولوجية

التنمية  على وتأثيرها النظم لهذه المزارعين تقبل في واضح أثر ذات اواقتصادي   االيومفنيا  متكاملة منظومة في

 العضوية. الزراعة نظم وتطبيق طبيقالت مناطق نظافة إلى أدت كما .المستدامة

 :خاتمة

 دون للمعيشة وتحسين تطور يكون هناك أن يمكن ال حيث .عشوائي بشكل منها التخلص يمكن ال الصلبة النفايات مشكلة إن

 النفايات ومكونات كمية أن سبق ما خالل من وتبين .تلوث ونفايات بدون تصنيع يوجد أن يمكن وال .التصنيع عمليات زيادة

 تصبح حيث تدويرها، وإعادة استغاللها يمكن موارد على تشتمل نفسه الوقت في لكنها البيئة على تؤثر ومصادرها الصلبة

 األولية من المواد للعديد ومتجددا هاما مصدرا تعتبر التي العضوية المخلفات رأسها وعلى .واقتصادي مغزى تجاري ذات

 صحة على وخطر قلق مصدر تكون أن بدال من المشاريع، من العديد في ومربح يركب بشكل منها االستفادة يمكن والتي الخام

 .الحياة أشكال وكافة والبيئة اإلنسان

 كميات توفير إلى تؤدي التي الهامة العوامل أحد العضوية المخلفات تدوير إعادة فإن ولذا

 أن يمكن والتي العوائق جملة من تعترضها العملية هذه أن إال .الزراعية األراضي باحتياجات تفي التي العضوية األسمدة من

 :يلي عليها فيما للتغلب المتاحة الحلول بعض اقتراح مع عام بشكل ندرجها

 التدوير إعادة المستهلكين بشأن سرواأل والشركات البلديات لتثقيف التوجيهية والمبادئ األدوات تقديم :المعرفة. 

 االستخدام إعادة من لمزيد ودعمها التقنية حلولال وابتكار البحث برامج تشجيع :التقنية. 

 إعادة أنشطة تعزيز في سبيل القائمة التشريعات وتعديل جديد تشريع لسن الحكومية المنظمات مع التعاون: السوق 

 .كبيرة ة بصور التدوير

 بشأن شركاتال المشترك بين التعاون على تشجع التي والخاص العام القطاعين بين الشراكات تعزيز :الشراكة 

 .التعاون هذا استمرار وتضمن التدوير إعادة

 الحواجز معالجة أجل التدوير من إعادة من أفضل نتائج لتحقيق المستهلك سلوك لتغيير توعية برامج إعداد :لثقافةا 

 ذات الرئيسة واألطراف الشركات مع التعاون وزارة البيئة على يتعين االستخدام أو التدوير إعادة دون تحول التي

 .لذلك الالزمة الموارد وترصد .الحواجز هذه آثار من تخفف التي التوجيهية والسياسات المخططات إلعداد العالقة
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 الملخص

ومدى تأثيرها على وجود الجرائم االلكترونية  ،طبيعة ظروف المجتمع الفلسطيني هدف هذا البحث الى إظهار            

 وهي مدينة جنين في شمال الضفة الغربية الفلسطينيةفي هذا المجتمع، وقد تشكل مجتمع هذا البحث من سكان أحدى المدن 

 ،( من سكان هذه المدينة7862( من كامل سكان المدينة المذكورة لتبلغ بقيمة )% 5وتكونت العينة بنسبة ) ،بمختلف سكانها

وقد تم استخدام المنهج  ،( مديراً من هذه الفئة41باإلضافة الى عينة من مدراء المدارس في هذه المدينة وتكونت من )

سكان مدينة جنين في العينة األولى من سكانها وأداة المقابلة في العينة الثانية من مع  االستبانةالوصفي التحليلي وأداتي 

تأثير ظروف المجتمع أن  أهمهامدراء مدارس هذه المدينة، وقد توصل هذا البحث الى مجموعة من النتائج كان من 

، سيةالنف عواملاللكل من  تأثيره الجرائم االلكترونية قد جاء متوسطاً في غالبيته وقد تدرج في الفلسطيني على وجود

 ،، وقد تمثلت مظاهر السلوك االجرامي االلكتروني بكل من: التشهيروالسياسية ،والعاطفية، واالقتصادية، واالجتماعية

واقامة  ،ووضع بعض الصور لشخصيات معروفة ،والتهديد بكشف بعض االسراروانتحال شخصيات،  ،والتجسس

 ،وإوهام الغير ببعض السلع المهمة له ،والقيام بالبلبلة، ومحاولة خلق الفتنة بين البعض، اً عالقات غير مشروعة الكتروني

واضافة الصور والتعليقات بشكل غير مباشر عن الغير بهدف االساءة له نفسياً او  ،والقيام بالتعبئة والدعاية الموسعة

جود عالقة تأثير بين كافة ظروف المجتمع الفلسطيني وبين او وطنياً وسياسياً او عاطفياً، كما ظهر و اجتماعياً او مادياً 

 ، فيهوجود الجرائم االلكترونية 
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أنه يوجد بعض من البدايات التي تُشكل مقدمات للجرائم االلكترونية كالتعليقات والتلميحات على مواقع وظهر أيضاً 

لبدايات هذه التعليقات تتمثل بالرغبة في االنتقام د أسباب وباإلضافة الى ذلك فقد ظهر وج ،التواصل االجتماعي وما يتبعها

ع عدد من التوصيات ، وفي نهاية هذا البحث تم وضجة لعدم القدرة على الرد الوجاهيوالرد على امر معين إلكترونياً نتي

أو  ساهم في تعرض الفردلخاصة باألفراد واالسر وهي ضرورة أخذ الحذر من أي أمر قد يُ التوصيات ا كان من أهمها:

 ،يصعب على أي فرد التوصل اليها على األجهزة اإللكترونية ووضع ارقام سرية ،االسرة لمثل هذه السلوكيات االجرامية

تنبه من االفراد المضافين على لوضرورة ا ،وعدم إعطاء األجهزة الخاصة بالفرد أو االسرة ألي طرف خارج عنها

وضرورة  ،فيهوعدم إضافة فرد غير معروف أو مشكوك  ،االجتماعيواصل تحسابات الفرد او االسرة من خالل مواقع ال

كالصور وغيرها من بعض االسرار لدى الفرد على جهاز داخل االسرة وليس على جهاز  ةاالحتفاظ باألمور الخاص

ي لدى نتقوية الوازع الديالبث المباشر لوهناك التوصيات العامة للمؤسسات المسؤولة وهي العمل على  .الهاتف النقال

المؤسسات المسؤولة في داخل المجتمع الفلسطيني بتعزيز ثقافة عدم الخوف من االبتزاز االلكتروني بعمل والقيام االفراد، 

وتشجيع المواطنين في داخل المجتمع الفلسطيني بعدم االنتظار لبعض الوقت عندما يتعرضون لمثل هذه  ،أو التهديد

ودعم وسائل االعالم والعمل على  ،االلكترونية التابعة ألجهزة األمن الفلسطينية وتعزيز وحدة مكافحة الجرائم ،الجرائم

 .ضرورة التنبيه لكافة المواطنين

سطينالجرائم االلكترونية، بعض المتغيرات، العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، فل :لكلمات المفتاحيةا  

 . 

Cybercrime and its relationship to some variables at the beginning of the third decade 

of the twenty-first century (2020-2021 AD) (a field study on a sample of the population 

of the city of Jenin - Palestine) 

Abstract 

             The aim of this research is to show the nature of the conditions of the Palestinian 

society, and the extent of their impact on the existence of electronic crimes in this society. 

The community of this research was formed from residents of one of the Palestinian cities, 

which is the city of Jenin in the northern West Bank with its various residents, and the 

sample consisted of (5%) of the entire population The aforementioned city reached a value of 

(2,687) residents of this city, in addition to a sample of school principals in this city, 

consisting of (14) managers from this category, and the descriptive analytical approach and 

the two questionnaire tools were used with the residents of the city of Jenin in the first 
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sample of its residents and the interview tool In the second sample of school principals in this 

city, this research reached a set of results, the most important of which was that the effect of 

the conditions of the Palestinian society on the existence of cybercrime was moderate in most 

of it, and it was included in its impact for each of the psychological, social, economic, 

emotional and political factors. , The manifestations of criminal behavior on the Internet 

were represented by: defamation, espionage, impersonation, threats to reveal some secrets, 

placing some pictures of known personalities, establishing illegal relationships electronically, 

and trying to create discord between the Some confusion and delusions of others with some 

important goods for him, and the extensive mobilization and propaganda, and adding pictures 

and comments indirectly from others with the aim of offending him psychologically, 

socially, materially, or nationally, politically or emotionally. The presence of electronic 

crimes in it, and it also appeared that there are some beginnings that constitute introductions 

to electronic crimes, such as comments and insinuations on social media sites and what 

follows them, in addition to that, there have been reasons for the beginnings of these 

comments represented by the desire to take revenge and respond to a certain matter 

electronically as a result of the inability to respond direct, and at the end of this research a 

number of recommendations were made, the most important of which were: 

Recommendations for individuals and families, which is the need to take caution from any 

matter that may contribute to the individual or family's exposure to such criminal behaviors, 

and to put secret numbers on electronic devices that are difficult for any individual to reach 

And not to give the equipment of the individual or the family to any party outside it, and the 

need to beware of the individuals added to the individual or family accounts through the 

meeting sites. J, not to add an unknown or suspected individual, and the necessity to keep 

private matters such as photos and other secrets of the individual on a device within the 

family and not on the mobile phone. There are general recommendations for responsible 

institutions, which are working on direct broadcasting to strengthen the religious predicament 

of individuals, and carrying out the work of responsible institutions within the Palestinian 

society by promoting a culture of not being afraid of electronic blackmail or threats, 

http://www.ajrsp.com/
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 And encouraging citizens within Palestinian society not to wait for a while when they are 

exposed to such crimes, And strengthening the anti-cybercrime unit of the Palestinian 

security services, supporting the media, and working on the need to alert all citizens. 

Keywords: Cybercrime, some variables, the third decade of the twenty-first century, 

Palestine. 

المقدمة: – 2  

ود الجرائم من المشكالت والظواهر الحتمية التي وجدت مع وجود اإلنسان على وجه األرض وذلك نظراً يُعد وج         

لوجود اختالفات حياتية قد ترجع ألسباب فردية أو جمعية أو بيئية أو سياسية وغيرها، كما أن ارتباط الوجود لهذه الجرائم 

ق عن كافة مخلوقات األرض األخرى والذي جعله ذلك ينعكس وترافقه مع وجود اإلنسان جاء نظراً الختالف هذا المخلو

وذلك بسبب  ،ببعض الصور التي أخذت أشكاالً سلبية في بعض األماكن واألزمنة أو حتى في معظم األماكن واالوقات

 طبيعة التصرفات المتنوعة الناتجة عن سلوك اإلنسان الموجود على وجه المعمورة. 

ره أن وجود الجرائم قد جاء منذ نشأة اإلنسان ولكن االختالفات التي حدثت على وجود وارتكاب لقد ظهر مثلما تم ذك        

ختلفة فمثالً أدوات الجرائم في الماضي كانت م ،وطبيعة هذه الجرائم جاءت نظراً للتقدم العلمي الحاصل في هذا العالم

لجرائم أيضاً اختلفت من حيث اشكال وجودها وكذلك طبيعة هذه ا ،في الوقت الحاضر بشكل كبير عن أدوات الجرائم

واشكالها وتأثيراتها على الغير، إال أنه ومع كل ذلك فإن الجرائم تُعد من أخطر ما هو موجود على األرض وذلك لما لها 

من نتائج سلبية تقع على من يقوم بها وعلى من يتأثر منها سواء كان ذلك بشكل شخصي او مالي أو قرابي وغيره من 

 ال االعتداءات األخرى المسماة بالجرائم. اشك

 بصورها واشكالها التي والتي تظهر اإللكترونية الموجودة في المجتمعات هي الجرائم الجرائممن بين أن  لقد ظهر         

وما يميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية انها  ،الدول ألموال والمعلومات والمؤسسات وحتىتصيب األشخاص وا

. كما انها ال تترك أي أثر بعد ارتكابها. تكب من خالل األجهزة االلكترونية فقط وعبر شبكة االنترنت وال حدود لهارتُ 

في مختلف الظواهر ل عالمياً عمل وساعد على التغيير التطور العلمي الحاص كما أن (1ص  م،7146معالي موسى، )

على الجوانب اإليجابية في الحياة وإنما ايضاً اخذ يطول الجوانب لتطور االموجودة وعلى مختلف األصعدة ولم يقتصر هذا 

وذلك على اعتبار ان العلم هو سالح ذو حدين فمن الممكن أن يتم استخدامه في العمل الذي يعود بالفائدة على  ،السلبية

ة للجوانب العلمية المتقدمة يلفت للنظر أن ذلك االستخدام والتشوبشكل عكسي، ومن المُ  هالناس ومن الممكن أن يتم استغالل

إذاً فالعيب فيمن يقوم باستخدام هذا األمر وليس في  ،خطى السلوك اإلنساني في استخدامه وُحسن أو سوء التصرف بهتلم ي

 ،العلم والتقدم نفسه
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الله من اجل يبحث عن أمر ان يقوم باستغ المتطور للعلم يعمل ويساعد كل منولعل الملفت للنظر ايضاً ان هذا االستخدام  

على استغالله من قبل البعض واتاح لهم الفرصة عمل تحقيق نواياه التي يعمل ويريد تحقيقها، فمثالً التطور التكنولوجي 

طلق عليه مؤخراً بالجرائم االلكترونية، حيث تمثل ذلك من أجل االعتداء به كوسيلة الكترونية على الغير وهو ما أخذ يُ 

على ظهر صفحات هذه  واقع أو بالتشهير من خالل النشرتعددة المالشبكة االلكترونية مُ باالبتزاز عن طريق صفحات 

 المواقع ايضاً بأمور قد تمس بحرية وسلوك وسمعة الغير. 

باإلضافة الى أجهزة الكمبيوتر  ،اإلجراميةكما أن أجهزة التلفون المحمولة عملت على تعزيز االستخدام للسلوكيات           

التطور ولعل  (41ص  م،7142يوسف العفيفي، االتصالية بشكل سريع.)استخداماتها  ةلصغر حجمها وطبيع نظراً وذلك 

 ،فيما يُعرف بالجرائم االلكترونية يُعد اليوم من السلوكيات الشائعة التي تأخذ باالرتفاع في مختلف المجتمعات لالحاص

هذه النوعية من الجرائم ال سيما مع انتشار شبكة االنترنت في  ستخدمة فيالمُ  اإلجرامية األساليبناهيك عن سرعة انتشار 

باإلضافة الى معرفة  ،المعروفة لدى الجميع الشبكةلم من معرفة هذه اكافة مناطق العالم فلم يبات اليوم يخلو أي بيت في الع

الكثير  هاأنه يتم من خاللأو غير مشروعة أو حتى  مشروعة تخدمة من خاللها سواء كان ذلك بطرقسالمُ  األساليبة عطبي

 الحساباتعلى الغير من خالل  لالعتداءالتشويه في استخدامهم لبعض من مواقع هذه الشبكة المشهورة من االعمال ب

الخاصة بالبريد االلكتروني او الحسابات المنتشرة على سطح شبكات مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية المعروفة لدى 

فصاعداً بما في ذلك ارتفاع نسبة الجرائم  7111منذ العام  ازدادتن نسبة استخدام االنترنت قد كما تبين االجميع. 

 (4ص  م،7141ذياب البداينة، ) .األنترنتااللكترونية والذي سهل وجودها الزيادة في استخدام شبكة 

ر بشكل الشائعة اآلخذة باالنتشا اهرالظولم من المنتشرة في مختلف مجتمعات العالقد باتت الجرائم االلكترونية         

ارتبط بشكل كبير مع وجود هذه الوسائل الخاصة  األنترنتسيما وأن الزيادة في استخدام  ال ،متزايد وطردي مع الزمن

ك فقد أخذ يُطلق على هذه الجرائم بالجرائم االلكترونية وذلك لولذ ،العالمية األنترنتباالعتداء على الغير من خالل شبكة 

 كما ،األخرىدون غيرها من األماكن  لكترونية الخاصة بشبكة االنترنتراً لطبيعة وجودها على سطح هذه الشبكة االنظ

 بالجرائم التقليدية العادية،  قارنةمُ مية محددة اجرااتصفت هذه الجرائم بأنه ال يوجد لها أداة 

 يقوممن  في الكشف عن مرتكبيها خاصة وان ةوهذا ما ميزها عن غيرها من بقية الجرائم األخرى وجعل من الصعوب

لتوية الم األساليبوغير ذلك من  وهميةبارتكابها قد يعمل على تغيير موقعه أو استخدام حسابات بأسماء مستعارة أو 

شكلة كما ظهر بأن المُ  ،بتتبعها من أي طرف كان جهزة االمن كشفها أو حتى من يقومونالتي يصعب على أ األخرى

  (4ص  م،7142أحمد حسنية، . )ن في استغالل المجرمين لإلنترنت وعجز أجهزة العدالة عن مالحقتهمالرئيسة تكم

شكلة وتساؤالت البحث: م – 0  

لقد تبين من خالل ما جاء في الدراسات السابقة المتناولة للجرائم االلكترونية في مختلف دول ومجتمعات العالم            

سلبية بشكل كبير وأن هذه التأثيرات السلبية أخذت في  ن للجرائم االلكترونية تأثيراتفلسطيني أبما فيها المجتمع العربي ال
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الظهور بشكل متزايد مع التقدم العلمي الحاصل في العالم حالياً، كما أن لطبيعة الوجود لهذه الجرائم أخطار كبيرة قد تفوق 

فقد يتعرض الفرد من  ،سلبية على اإلنسان الذي يتعرض لها يراتتأثوذلك لما لها من  ،األخرى اإلجراميةبقية السلوكيات 

يتعرض البعض  المواقع االلكترونية أو قد صفحاتالتشهير به على  حيثعلى سمعته من  لالعتداءخالل هذه الجرائم 

الل صفحات عن نفسه من خ لدفاعلواألخطر من ذلك أن بعض االفراد عندما لم يستعد  ،لطرق من االبتزاز متعدد االشكال

وقد يعمل ذلك على ث أساليب االعتداء المتنوعة عليه، فإنه ينصاع للجاني فيما يريد من تحقيقه من حي المواقعهذه 

 الدالالتبعض من ب يستغلهاستدراج الجاني للمجني عليه بطرق قد تجعله غير قادر على التخلص منه خاصة إذا كان 

فرد وغير ذلك من لهذا ا ألقاربوالصورة او استغالل تسجيالت أخرى كالتصوير أو بعض المقاطع المسجلة بالصوت 

والمدهش في هذه  ،من تعذيب الضحية وارتكاب جرائمه بحقه الجانيالطرق العدائية الملتوية التي يتمكن من خاللها 

بمكافحة  هتمامهذا من دواعي االف ،الكشف عنهكما أنه يصعب  ،الجاني االستمرار في ارتكابهاالجرائم هو أن بإمكان 

اذا استمر الجاني  الدفاع عن نفسه غير قادر على يجعل المجني عليهذلك  نأل ،االجرامية منذ بدايتها األساليبالوجود لهذه 

ة خطور بعد من اسباوهذا يُ ، ايضاً نية متنوعة ء مختلفة وحسابات بريدية الكتروفي استدراج الضحية كل مرة بأسما

وفي المجتمع الفلسطيني ازدادت ، جرائم في العالم في ارتفاع تدريجيان نسبة الوجود لهذه الميا والوجود لهذه الجرائم ال س

التقليد العالمية وغيرها من الطرق األخرى التي  لسياساتتبعاً  االلكترونية المتعلقة في ارتكاب الجرائم اإللكترونيةالطرق 

جرائمه المتنوعة سواء كانت باالبتزاز او السرقة او الحصول غير بلمن خالل االعتداء على ا ايسعى البعض الستغالله

تدريجياً في المجتمع استخدام االنترنت  ازديادة، كما أن حغير صحي إجراميةخر متعلق بالغير بطرق مر آعلى أي ا

ص  م،7147محمد خليفة، . )السبب في ازدياد هذه السلوكياتوهو تكلفته  وانخفاضنتيجة لزيادة خدماته  الفلسطيني كان

5)  

بظروف وهي المتمثلة  على سهولة انتشار مثل هذه الجرائم االلكترونيةعملت الفلسطيني المجتمع إن ظروف          

 خاللهي جرائم ارتكبت من  م7142في العام  اإللكترونيةمن الجرائم  % 41أن  اإلحصائياتاالحتالل، حيث أظهرت 

 األمر ،ئمارلق بإعطاء أي معلومة حول هذه الجطالتعاون بشكل مُ  حتاللاالشبكات انترنت إسرائيلية وترفض سلطات 

باإلضافة الى  (2ص  م،7146أيمن ظاهر، ) هذه الجرائم، يشكل عقبة حقيقية بل وصعوبة في الكشف عن مرتكبالذي يُ 

 ألسلوبتخدام الجاني اس وبداية ،من أي طريقة تابعة لها التخلصذلك فإن ما يقوي وجود وارتكاب هذه الجرائم هو سهولة 

عن إمكانية قدرته ناهيك  ،وهذا ما يُّصعب من طرق الكشف عنه بشكل كبير جداً  ،اجرامي آخر على مواقع هذه الشبكة

 ك من يقوم بالبحث المتنوع االشكالراء ستائر وهمية أخرى تدل على افراد آخرين من اجل التمويه وارباعلى االختفاء و

، ولعل هذا الجرائم االلكترونيةوأشكال ا عمل على تقوية األسلوب االجرامي من خالل نوعية وهذا م ،ف عنهلصعوبة الكش

هذا الغموض الذي تمتاز به طبيعة هذه الجرائم جعل منها صور جديدة وقادرة على الممارسة بشكل أكبر من غيرها من 

المتنوعة في مختلف المجتمعات بما فيها  هاوتأثيراتبأشكالها وعمل على زيادة انتشارها  ،األخرىاالجرامية  األساليب

  :هذا البحث تنبع من األسئلة التاليةمشكلة  ولذلك فإنالمجتمع العربي الفلسطيني ايضاً كبقية مجتمعات العالم األخرى، 
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 ما هي العوامل المؤثرة على وجود الجرائم االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطيني؟  – 4

 ؟ هذا المجتمعالجرائم االلكترونية في داخل  ارتكابضاع المجتمع الفلسطيني على أوما مدى وجود وتأثير  – 7

 الجو الخاص الذي تُرتكب فيه الجرائم االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطيني؟ هي طبيعة  ما – 2

 الجرائم االلكترونية الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني؟ أنواع وأشكالما هي  – 1

 لعالقة بين المجاالت المعيشية ووجود الجرائم االلكترونية في فلسطين؟ ما هي طبيعة ا – 5

 "كيف" تتمثل نقطة البداية لالعتداءات اإللكترونية حتى تصبح جرائم إلكترونية؟ – 8

 ومن ثم تحولها إلى جرائم إلكترونية؟  ،تحدث مثل هذه األمور من البدايات لتلك االعتداءات اإللكترونية "لماذا" – 2

 داف البحث:أه – 3

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

 توضيح مفهوم الجرائم االلكترونية في مجتمعات العالم والمجتمع الفلسطيني أيضاً. – 4

تحديد مدى وجود وانتشار أعداد ونسب الجرائم االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر مقارنةً  – 7

 ن المجتمعات في العالم. بغيرة م

 تحديد مدى تأثير الجرائم االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطيني على من يتعرضون لها.  – 2

 توضيح انواع واشكال الجرائم االلكترونية األكثر انتشاراً في داخل المجتمع الفلسطيني. – 1

مجتمع الفلسطيني خاصةً على من يقومون إظهار العوامل المؤثرة على وجود الجرائم االلكترونية في داخل ال – 5

 بارتكابها. 

 تحديد مدى الوعي بمكافحة الجرائم االلكترونية، والطرق المتعددة لذلك في داخل فلسطين.  – 8

 معرفة طبيعة العالقة بين المجاالت المعيشية ووجود الجرائم االلكترونية في داخل فلسطين. – 2

 لجرائم اإللكترونية في المجتمع الفلسطيني.تحديد البدايات واألسباب لوجود هذه ا – 6

 أهمية البحث: – 4

 تقسم أهمية هذا البحث الى قسمين وهما: 

 أوالً: األهمية العلمية )النظرية( وتتمثل بكل من:

 سابقة عن موضوع الجرائم االلكترونية في داخل فلسطين. الدراسات المعرفة مدى الوجود من  – 4

 سبقها من دراسات سابقة عن موضوع الجرائم االلكترونية خاصةً في فلسطين. قارنة هذه الدراسة مع مامُ  – 7

 تحديد درجة الوعي لدى جمهور المجتمع الفلسطيني عن هذا الموضوع الخاص بالجرائم االلكترونية.  – 2
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شابكة تبأدوار مختلفة للعديد من العوامل المُ تناول هذا الموضوع وذلك باالنطالق من إطار نظري جديد يتمثل  – 1

 المؤدية الرتكاب هذا النوع من الجرائم في آن واحد. 

 يها بناء على النتائج العلمية من هذا البحث. لالتوصيات التي من الممكن التوصل اوضع عدد من  – 5

 :عملية )التطبيقية( وتتمثل بكل منثانياً: األهمية ال

  . وأثرها لها ونسبتهاف الوجود للجرائم االلكترونية في فلسطين من حيث حجمها وشكوص – 4

 ارتكاب هذا النوع من الجرائم حديثة النشأة في العالم وفي فلسطين ايضاً.  معرفة األسباب المتنوعة التي تقف وراء – 7

 ،فيد في وجودها من حيث الكشف عن طرق الحذر من هذه الجرائممحاولة التوصل الى عدد من الطرق التي تُ  – 2

 خاصة لكل من يتعرضون لها. والكشف عنها حين وقوعها أيضاً 

بشكل  تتمتحديد مدى خطورة هذه الجرائم والنتائج التي تؤدي إليها خاصة مع عدم وجود أداة للجريمة فيها كونها  – 1

 وبعيداً عن متناول اليد عند تتبعها والكشف عنها. ،مخفي فقط

بناء على نتائج هذا البحث، وذلك كون االستدالل على عدد من الطرق الخاصة للوقاية من هذا النوع من الجرائم  – 5

خاصة لمن يتعرض وهذا النوع من الجرائم حديث النشأة ومختلف في التأثير خاصة من الناحيتين النفسية واإلعالمية 

 له من حيث طرق التشهير واالبتزاز وغيرهما. 

 حدود البحث:  – 5

 ن. مدينة جنين في شمال الضفة الغربية من فلسطيالحدود المكانية: 

 م. 7174 وبداية العام –م 7171نهاية العام الحدود الزمانية: 

 سكان مدينة جنين الفلسطينية المذكورة )مكان البحث(.  الحدود البشرية:

 السابقة:  الدراسات – 6

  :الدراسات المحلية 

 الدراسة األولى: 

اإللكترونية في دولة فلسطين المحتلة في ضوء م( بعنوان: الجرائم 7145تاح ربعي )فمحمد الشاللدة وعبد الدراسة          

الدراسة إلى التعرف على مجمل القواعد القانونية التي تعالج موضوع  ة، حيث هدفت تلكالتشريعات الوطنية والدولي

عد هذه الدراسة نظرية وتُ النصوص التشريعية الواجب توافرها، في ظل تزايد هذه الجرائم وغياب  اإللكترونيةالجرائم 

غيرها ا مع على الدراسات السابقة ونصوص القوانين المعمول بها في فلسطين ومقارنته تلك الدراسة حيث اعتمدت ،فقط

 من أجل ذلك، التحليليوصفي لالمنهج ا تلك الدراسة وقد استخدمت ،األخرىمن القوانين 
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رتكب عتبر اكبر مُ الفلسطيني وهي تُ  ياإللكترونعلى الفضاء  اإلسرائيلي االحتاللسيطرة دولة أهم نتائجها وقد كان من  

الفلسطيني يقف عائقا أمام  االنقسامالفلسطينية دون المقدرة على صد ذلك، كذلك فإن  األراضيعلى  اإللكترونيةللجرائم 

الجرائم المعلوماتية في  مالحقةضرورة صدور قانون خاص وعصري ينظم و، اإللكترونيةالجرائم  ومالحقةمتابعة 

لك النصوص المتناثرة في أكثر من قانون أو محاولة إسقاطها على جرائم منصوص عليها في قوانين فلسطين بدل ت

وضع  ضرورة لتلك الدراسة توصياتجاء من أهم الو لجدل بين وجهات النظر حوله،ثار لالمُ  األمرطبقة وهو العقوبات المُ 

لدى القيادة السياسية  األولوياتعلى رأس وطينية الفلس االتصاالتعلى فضاء لي سرائياإل االحتاللمسألة سيطرة دولة 

برنامج محدد  خالليجب العمل من و ،ضرورة إصدار قانون خاص وعصري فلسطيني للجرائم المعلوماتية، والفلسطينية

غة في هناك أهمية بال، وأن على تنمية قدرات القضاة الفلسطينيين حول الجرائم المعلوماتية وآليات اكتشافها واكتشاف أدلتها

المختلفة للحيلولة دون  االتفاقياتالتريث عند التوقيع على ، وضرورة اإلنتربول" للمنظمة الدولية االنضمامفي  اإلسراع

 .""الدستور األساسيالتوقيع على بنود تصطدم بالقانون 

 الدراسة الثانية: 

، وهي عبارة عن "واقع وتحديات"دولة فلسطين في  اإللكترونيةم( بعنوان: الجرائم 7141نبيل أبو الرب )دراسة            

تلك وقد اعتمدت ، ) التكنولوجيا والقانون(الثالث عشر  واالتصاالتورقة عمل مقدمة الى مؤتمر يوم تكنولوجيا المعلومات 

ي المنهج التحليل تفسيرها مستخدمة بذلكعملت على واإلحصاءات المنشورة في أجهزة االمن واالعالم فقط الدراسة على 

تعريف الجرائم االلكترونية في فلسطين ونوعية الشكاوى واعدادها المقدمة الى  تلك الدراسة وقد هدفت بشكل نظري،

المواجهة له  فلسطين والتحدياتودراسة الواقع القانوني لهذه الجرائم في  إحصائيبشكل  ةلألجهزة األمنية الفلسطيني

 اوقد استعرضت تلك الدراسة عدد من النتائج التي توصلت اليهالجرائم،  هذه مرتكبيضد  الشكاوىاب عدم تقديم كافة بواس

ومتابعتها قانونيا  اإللكترونيةيوجد ضعف في عملية نشر التوعية والثقافة القانونية حول مخاطر الجريمة أنه  جاء منها 

ال ضعف في البنية التحتية في مجوجد يو اإللكترونيةالوطنية الشاملة للوقاية والحد من الجرائم  الستراتيجيةلغياب وهناك 

الجرائم لدى جهاز الشرطة والنيابة العامة للحماية من هذه يوجد نقص في الكوادر البشرية المؤهلة فنيا و وتقنية المعلومات،

 .عليه اإلسرائيلي االحتاللفي فلسطين بسبب سيطرة  اإللكترونييوجد سيادة فلسطينية على الفضاء وال والقضاء 

 ة الثالثة: الدراس

وثباتها في فلسطين: دراسة في الجريمة اإللكترونية  بعنوان: التحقيقم( 7146عبد الباقي ) دراسة مصطفى          

وقد هدفت تلك الدراسة الى التحقيق في الجرائم اإللكترونية وكيفية ضبط األدلة الرقمية وجمعها من الموضوعات  ،مقارنة

اعتمدت بشكل تحليلي على القوانين ودول العالم، وتعتبر هذه الدراسة دراسة نظرية فقط في فلسطين وغيرها من المستجدة 

أن طبيعة األدلة الرقمية وكيفية التعامل تلك الدراسة أوضحت كما الموضوعة وموادها ومقارنتها وطريقة العمل ضمنها. 

 العملية،ذات األهمية القانونية و عتبر من الموضوعاتمعها من قبل جهات التحقيق تُ 
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وقواعد إثبات خاصة، يساعدها في ذلك ضابطة  وفق إجراءاتويقوم بالتحقيق في الجرائم االلكترونية نيابة متخصصة  

تساعدها وبالتحقيق فيها النيابة العامة ً قضائية متخصصة بالجرائم االلكترونية، على عكس الجرائم التقليدية التي تختص

وقد ، طة القضائية العديد من الصعوباتويعترض عمل النيابة العامة والضابعام، بطة القضائية ذات االختصاص الالضا

فغياب أو  ،يعاني التحقيق اإللكتروني في فلسطين من الفراغ التشريعيالنتائج جاء منها الى عدد من  الدراسةتوصلت تلك 

رونية يقود إلى تدني مستوى أداء قسم النقص في التشريعات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم اإللكت

عدم مالئمة نصوص قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، والفلسطينية التحقيق في الجرائم اإللكترونية في الشرطة

نون فالقا وكيفية التعامل مع األدلة،خاصة ما يتعلق بضبطها يق وجمع أدلة الجرائم اإللكترونية، للتحق (م7114)لسنة  2

 وتحريزها، مذكور ال يشتمل على نصوص ال

ال يتوافر في النظام القانوني الفلسطيني تعليمات أو إرشادات أو إجراءات معيارية تبين كيفية أنه أو قيمتها في اإلثبات. كما 

 سوب طيني التفتيش عن بيانات الحالم يعالج قانون االجراءات الجزائية الفلس من ناحية أخرى ،ضبط وتحريز هذه األدلة

يوجد حتى اآلن قانون يتعلق بالخصوصية  وال ،ة االتصال السلكي والالسلكيوبيانات مرور أجهز، بمذكرة أو بدون مذكرة

صوصية في الفضاء أو تنظيم للخ تناول خصوصية الفضاء اإللكتروني،في فلسطين، وال توجد نصوص قانونية ت

الى عدد من التوصيات جاء  تلك الدراسة رات طويلة، وقد توصلتكما يضبطون األجهزة عادة وتبقى لديهم فت، اإللكتروني

تعزيز وتقوية التحقيق في االلكترونية، و القضايا رة علىوضع إجراءات إدارية لقسم التحقيق لضمان السيط ضرورةمنها 

ناجح  نية وعمل تحقيقاإللكترو لجرائمخاصة باال ة، إضافة إلى وضع مبادئ توجيهية لألدلة اإللكترونيةالجرائم اإللكتروني

، وتغليظ عقوبة لجرائم اإللكترونية، أو سن قانون مكافحة الجرائم اإللكترونيةانون العقوبات ليشتمل على تجريم اتعديل قو

عديل قانون االجراءات الجزائية بما يضمن اشتماله على قواعد للتحقيق في الجرائم اإللكترونية، الجرائم اإللكترونية، وت

يتم تضمين  وأن الرقمية، أجهزة الكمبيوتر وأجهزة االتصال الذكية بما يضمن فعالية ضبط وتحريز األدلة  والتفتيش في

 .عنه تحديد نوع الملف المراد التفتيشومذكرة التفتيش اإللكتروني 

 الدراسة الرابعة: 

 ،لكترونية في األراضي الفلسطينيةم( بعنوان: دراسة نقدية لإلطار القانوني للجرائم اال7147محمد خليفة )دراسة         

قد بها، و المعمولالقانونية  دعلى األطر القانونية والبنو تلك الدراسة واعتمدتوتعتبر هذه الدراسة دراسة نظرية فقط 

مع القانونية المعمول بها ومقارنة احكامها  واللوائحواقع وتصنيف الجرائم االلكترونية توضيح هدفت هذه الدراسة الى 

باإلضافة الى الدراسات  تلك الدراسة وقد اعتمدت ،نين في دول أخرىامع نصوص القووالقوانين في فلسطين  نصوص

 وكيفية االلكترونية الميدانية مع بعض المسؤولين فقط للتعرف على واقع هذا الوجود للجرائم البياناتعدد من ة الى النظري

السبب في والتي اعتبرته هو  باألنترنتالمتعلقة الرسمية خاصة  ءاتاإلحصاعلى  تلك الدراسة كما اعتمدت .التعامل معها

 انتشار مثل هذه الجرائم، 
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 الفلسطينيةنتشرة في األراضي ان الجرائم االلكترونية ظاهرة مُ  وقد توصلت تلك الدراسة الى عدد من النتائج من أهمها

في أجهزة االمن  اإللكترونية الجرائممكافحة حدة وان انشاء بزيادة االنترنت ويرتبط  انتشارها بشكل واضح وأن

مع األثر  العقوباتتناسب  مفي بعض من بنود القانون الفلسطيني الخاص بها وعدخاصة خلل فيها الفلسطينية يوجد 

بهذه الجرائم  وانين المتعلقةقمن ال ةعلى انشاء بنود خاصتلك الدراسة وقد اوصت  ،المترتب على التأثر من تلك الجرائم

االستعانة بأنظمة وهذه الجرائم قبل العقوبة  بخطورةلتوعية ل ضرورةمن ما يتبعها ولجميع هذه الجرائم  ن تكون شاملةوأ

في داخل  ، والعمل على عقد دورات مهمة خاصة بذلكالجرائمضد الفيروسات االلكترونية ومكافحتها للحد من تلك  قوية

 .المجتمع الفلسطيني

 الدراسة الخامسة: 

لك حيث هدف ذ ،ية الجنائية واإلجرائيةم( بعنوان: الجريمة اإللكترونية بين الشرع7142حسنية ) أحمد دراسة         

بالمجتمع والصعوبات الجمة التي تواجه المختصين  اإللكترونيةالبحث الى توضيح الضرر الكبير الذي قد تلحقه الجريمة 

وهو عبارة عن بحث نظري اعتمد  .بكل قوة وحزم اتجاه من يرتكبهالتفتح باب التوسع في مواجهة هذه الجريمة، والعمل 

حيث الجريمة  ومطبق من موجودو ونية في فلسطين ومقارنتها مع ما هعلى تحليل الدراسات السابقة والبنود القان

تحصل  لم نيةاإللكتروالجريمة منها ان الى مجموعة من النتائج جاء  ذلك البحث وقد توصل ،االلكترونية والحماية منها

تقترب من الجريمة التقليدية بحاجتها  اإللكترونية، وأن الجريمة الجريمة التقليدية عكس لها مانعو جامع تعريف وضع على

واقعاً مفروضاً بعدة  الجريمة االلكترونية أصبحتو، اإللكترونية الجريمة ومجني عليه من العمل على مواجهة لفاعل

تكيف اجتماعياً، قادر مجرم ذكي مُ وأن من يقوم بها هو المعلوماتي  ليدية كالطابع التقنيخصائص تميزها عن الجريمة التق

 االتصالسهولة  ، كما أنالطبيعيين األشخاصرتكب ضد وقد تُ ، األشخاصبها  على ارتكاب جريمته دون أن يشعر

 الى عدد منذلك البحث  وصلجعل من هذه الجريمة عابرة للحدود، وقد ت االلكترونية والتواصل واستخدام الشبكات

يتم اعتماد الدقة  ، واناإللكترونيةئم اري إلى سن قانون خاص بمكافحة الجيسارع المشِّرع الفلسطين أن التوصيات جاء منها

عن التعبيرات الواسعة  واالبتعاد، اإللكترونيةفي الجرائم  اإلجراميوالوضوح والحبكة القانونية عند تحديد أنماط السلوك 

ارتكابه حالياً،  العقاب على أنماط السلوك المحظورعند التجريم و االقتصار معنى وعدم فاضة التي تحمل أكثر من والفض

تعديل قانون  والتكنولوجيا وضرورة اإللكترونياتالمستقبلية التي تراعي التطور المهول في  األبعادبل يجب مراعاة 

اعتبار الجريمة اإللكترونية، وبالجرائم  األمرعندما يتعلق  اللية لتنظيم مرحلة التحري واالستدالجزائ اإلجراءات

 السريع. رة للحدود تتطلب بالضرورة التحركجريمة عاب اإللكترونية
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 الدراسات الخارجية: 

 :الدراسة السادسة

جراها في الجزائر، وقد تم ارتكبة عبر االنترنت، م( بعنوان: الجريمة االلكترونية المُ 7142صغير يوسف ) دراسة           

رتكبة عبر االنترنت مقارنةً بالجريمة التعرف بالدرجة األولى على خصوصية الجريمة المُ حيث هدفت تلك الدراسة الى 

والبنود  السابقةللدراسات  والمقارن وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي ،التقليدية العادية والطرق الفعالة لمكافحتها

 هالهذه الجرائم االلكترونية من حيث سماتها وأهدافها ومرتكبي الوجودلجزائر هادفة بذلك الى تحليل ماهية القانونية في ا

 الى أن  تلك الدراسة وقد توصلت بحتة، دراسة نظرية تعدواختالفاتها وغيرها من األمور األخرى المتعلقة بها وهي بذلك 

  ،الموجودة في المجتمعات الجرائم ىغيرت نظرة الناس ال اإللكترونيةالجريمة 

هي عابرة ة التقليدية، وقليدية وبذلك فهي تميزت عن الجريمهنالك صعوبة في وضع تعريف موحد لها مقارنة بالجرائم التو

ب صعّ وهذا ما يُ  ،يمتازون بالمهارة والمعرفة والذكاء بها وان من يقومونا المتميز بانعدام االثار العادية لها هود وواقعدللح

واوصت تلك الدراسة  ،مستمدين خصوصيتهم وخصوصية جريمتهم من االنترنت العابر للحدود الوطنية للمجتمعم كشفه

على المستوى الوطني والدولي تتماشى بضرورة استحداث قوانين إجرائية وموضوعية تكون خاصة بالجرائم االلكترونية 

 مع واقع تلك الجرائم االلكترونية.

 : الدراسة السابعة

مة يأثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي في انتشار الجرم( بعنوان: 7141مرسيس سجية وآخرون... )دراسة            

الدراسة منهج  تلك استخدمتوقد  ،عينة من طلبة جامعة المسيلةدراسة ميدانيه على  -الفيسبوك نموذجا  –اإللكترونية 

مستخدمة بذلك أداة االستبانة و من طالب جامعة المسيلة في الجزائر 57مستخدمة عينة ميدانية بقيمة  المسح االجتماعي

في انتشار  االجتماعيأثر استخدام مواقع التواصل  معرفةوقد هدفت تلك الدراسة الى   لجمع البيانات الميدانية منهم،

 االجتماعيالتواصل  راد لمواقعاستخدام االفتأثير  تمثلة فيالمُ  التساؤالتإلى تحقيق صحة و اإللكترونيةالجريمة 

في نشر الجريمة  االلكترونية االجتماعيمواقع التواصل  ةساهموكيفية م ،اإللكترونيةفي حدوث الجريمة  بوك()الفيس

وكان من نتائج هذا البحث هو ، االلكتروني االجتماعيعبر مواقع التواصل  اإللكترونيةمدى انتشار الجريمة ، واإللكترونية

 مجاالتتيح للمستخدم فتح وذلك لكونها ت اإللكترونيةلها أثر كبير في حدوث الجريمة  جتماعياالمواقع التواصل أن 

قات من مختلف البلدان ا، كما تعطيهم حرية في تكوين صدتلف البرامج والتطبيقات دون تنقلللتواصل والتفاعل وتحليل مخ

في  للفرد فاإلفراط، لوقتدون أن يشعر با تراضياالفبحر في هذا العالم وهذا ما يجعله يُ  ،واكتساب المعارف الجديدة

، وهذا ما يؤدي إلى اآلخريندمنا يعيش في عزلة عن بوك " يجعله مُ ومن بينها " الفيس االلكترونية هذه المواقع استخدام

لما لحالي، في وقتنا ا فعالدورا  تلعب االجتماعيمواقع التواصل  كما ظهر أن. مختلفةالجرائم الكترونية الارتكاب ازدياد 

 ،األفرادتقدمه من خدمات وتبادل للمعارف والثقافات والتواصل بين 
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على  واالستيالء األفرادانتهاك خصوصيات  خاللمن  اإللكترونيةساهم في انتشار وارتكاب الجرائم تُ  تحتى أنها أصبح 

 يوهات الخاصة بهم.معلوماتهم وملفاتهم الخاصة وابتزازهم بنشر الصور والفيد

 على الدراسات السابقة: لتعليقا – 7

بين هذه الدراسات أن معظم هذه الدراسات قد  بالتشابهمن خالل ما جاء في الدراسات السابقة وفيما يتعلق تبين         

القانونية سواء  النصوصتناولت موضوع الجرائم االلكترونية بشكل نظري بحت معتمدة في غالبيتها على تحليل بنود 

 الخارجية.  الدراساتلمحلية وغيرها أيضاً من المجتمع الفلسطيني للدراسات كانت في داخل ا

في النتائج التي توصلت اليها تلك الدراسات  االختالففقد ظهر ذلك من خالل  الدراساتبين هذه  باالختالفأما فيما يتعلق 

ر ان التراخي ومنها ما أظه لكترونيةاال فمنها ما توصل الى ان سبب الجرائم االلكترونية هي مواقع التواصل االجتماعي

سبب في ازدياد السلوك االجرامي االلكتروني ومنها ما أظهر أن عدم تعريف الجريمة االلكترونية ال في تطبيق القانون هو

الجرائم هو وجود بعض  هذهان سبب  اظهرأداة الجريمة فيها هو سبب آخر لحدوث مثل هذه الجرائم والغير  وجودوعدم 

ارتكاب  الدراسات والتي شكلت الدوافع وراء لكاألسباب المختلفة التي اظهرتها ترمين االذكياء وغير ذلك من من المج

فقد تمثل ذلك في معرفة فيما يتعلق بالدراسة الحالية  السابقة من تلك الدراساتاالستفادة مدى مثل هذه الجرائم. أما عن 

وأفاد ذلك هذا البحث في كيفية صياغة اإلطار النظري وكيفية  ، كماكياتالتي توجد بها مثل هذه السلو المعلوماتبعض من 

ستخدمة في هذه السلوكيات الخطيرة ونسب االستخدام لمثل هذه السلوكيات التي المعرفة لبعض من أساليب هذه الجرائم المُ 

عن الحد الذي توجد به طبيعة  وفالوقكما ساعدت نتائج تلك الدراسات السابقة هذا البحث في  مستمر، ازديادظهر أنها في 

 بغيرة من المجتمعات في العالم.  مقارنةالمجتمع العربي الفلسطيني في الوقت الحاضر  داخلهذه الجرائم في 

 تعريف المصطلحات: – 8

 الجرائم االلكترونية: 

االنترنت سواء كانت بالتشهير او بأنها تلك األساليب االجرامية المستخدمة عبر شبكة تُعرف الجرائم االلكترونية           

بشكل  األساليبوتتم هذه  ،االبتزاز عبر حسابات هذه الشبكةببات وهمية أو او بانتحال الشخصيات بأسماء وحسا بالسرقة

وما يميز ويصعب الكشف عن أساليب هذه الجرائم هو انعدام الوجود ألداة  ،مخفي من قبل الجناة على المجني عليهم

، وأن اهم ما استثناءفي مختلف مجتمعات ومناطق العالم حاليا دون  وأصبحت هذه الجرائم توجد، قليدياً فة تالجريمة المعرو

 .Curtis, Glenn (et. al), 2009, p) هذه الجرائم هو أنها تتم باستخدام الحاسوب واألجهزة االلكترونية،طبيعة يميز 

بأجهزة الكمبيوتر، وبرزت  اإللكترونيةانات والمعلومات والبرامج على البي االعتداء اإللكترونيةوتستهدف الجرائم ( 187

كأداة للجريمة، وذلك بالدخول غير المشروع إلى  اإلنترنتستخدم شبكة التكنولوجي والتقني، حيث تُ  االنتشاروانتشرت بعد 

  (28ص  م،7171سارة حنش، . )بها أو تعديلها و مسحها التالعبنظم وقواعد البيانات وذلك عبر 
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ب هذه الجرائم لياأما التعريف اإلجرائي للجرائم االلكترونية المستخدم في هذا البحث فهو يأتي شامالً لمختلف اس          

واقع والحسابات محاولة اختراق بعض الممتنوعة، و لتشهير بالغير ومن ثم االبتزاز ألسبابوالمعروفة بكل من: ا

وضع بعض الصور لشخصيات وياً، التهديد بكشف بعض االسرار الكترونوهمية، و انتحال شخصيات بأسماءللتجسس، و

تنة بين البعض محاولة خلق الفاً بواسطة الصوت والصورة، وغير مشروعة الكترونيدى الجاني، واقامة عالقات معروفة ل

 ية، إوهام الغير ببعض السلع المهمة له كتجارة الكترونوالقيام بالبلبلة، و

ية، لدعاية الموسعة من قبل بعض االفراد المتضمن للسلوكيات غير الصحيحة عبر المواقع االلكترونالقيام بالتعبئة واو

 ن الغير بهدف االساءة له.اضافة الصور والتعليقات بشكل غير مباشر عو

 النظري للبحث: المنطلق – 9

له وهو ما يعني الفكرة األساسية التي يتمثل األساس الفكري النظري الذي يعتمد عليه هذا البحث كمنطلق أساسي             

نطلق منها الباحث في رؤيته لوجود ا طريقة التفكير التيبنى الباحث هنا عليها القيام بهذا البحث او ما يعني بلغة بسيطة 

تم  ثلماالجرائم م ع في وجود هذا النوع منسوولعل االزدياد والت ،االلكترونية هذا النوع من الجرائم وهي ما تسمى بالجرائم

عامالً اساسياً لدى الباحث كمنطلق  دة عن هذا الموضوع هما اللذان شكالاإلشارة اليه من قبل الدراسات السابقة المتزاي

في الوقت الحاضر وهو  خاصةً  ،فكري نظري اعتمد عليه الباحث وشكل لدية دافعاً قوياً للقيام بمثل هذا النوع من األبحاث

بسبب االستعاضة عن ما كان  اقع االنترنت المتنوعة في وجودها ووظائفها وأهدافها وذلكوقت االزدياد في استخدام مو

او االجتماعية  التعليميةالعملية او  الحياتيةبالعمل عن بُعد سواء كان ذلك في النواحي  االستخدامبشكل وجاهي الى  موجود

 م. 7171عام  بالذات وهو لمية في هذا العامااو غيرها في ظل انتشار ووجود جائحة كورونا الع

في كافة  واالزديادإن األساس والمنطلق النظري لهذا البحث يتمثل في أن الجرائم بشكل عام آخذة في التوسع           

عداد هذا البحث، ولعل هذا المنطلق إل األساسيةشكل البيئة مجتمعات العالم بما فيها المجتمع العربي الفلسطيني والذي يُ 

على أساس أنه يوجد العديد من العوامل التي تقف وراء استخدام هذه األساليب االلكترونية المعمول بها في  النظري يقوم

باإلضافة الى صعوبة  ،نطاق السلوك االجرامي وما شجع على هذه الزيادة هو التوسع واالنتشار السريع في شبكة االنترنت

لتحقيق  على السلوك االجرامي يجدون مالذقبلين جرمين او المُ فإن بعض الم كولذل ،ممارسة بعض الجرائم بشكل وجاهي

 واالبتزازهو االستخدام في طرق التحايل  الرأيبت هذا ثيُ رغباتهم االجرامية بشكل مخفي عبر شبكة االنترنت وما 

ما  لى ذلك فإنباإلضافة ااء لبعض اشخاص معروفين لديهم، مسااللكتروني بأسماء وهمية أو التحايل على المجني عليهم بأ

 لقصدعاقب على افي القانون تُ ساعد على ازدياد االنتشار في وجود الجرائم االلكترونية هو أن العديد من المواد العقابية 

من حيث المبدأ، ودون استكمال الركن  اإللكترونية في الجرائم وهو الركن المعنوي للجريمة، الذي يصعب إثباته عملياً 

فإنه يصعب بذلك إثبات العمل  قة السببية،والعال اإلجراميةوالنتيجة  اإلجراميلة في وقوع النشاط المادي وعناصره المتمث

ن بهذا النوع من السلوك وفإن األفراد الذين يقوم باإلضافة الى ذلك (44ص  ،7146)عصام عابدين،  اإلجرامي،
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لكترونية إجرامية سواء كانت تشهير او ابتزاز أو االجرامي يعملون على تغيير أماكن االستخدام لحظة القيام بأي ممارسة ا

بعض االفراد اآلخرين في موضوع الشك  إليقاعوذلك عن طريق تنقلهم الى أماكن مختلفة غير مشكوك فيها أو تبعاً  غيرة

جرامي لكتروني االالللسلوك االجرامي االلكتروني عندما يتم تحديد موقعه الذي قام به من خالل عمله ا االستخداملحظة 

نه يوجد عدد من األمور الدافعة للسلوك االجرامي وربما تعمل بذلك على ازدياد هذا النوع من السلوك ومن . كما أالمذكور

 أهم هذه األمور هي: 

بعض الظروف المجتمعية والتي تُحتم عدم قدرة االفراد على المواجهة بشكل تقليدي نتيجة للعديد من األسباب  – 4

 مراكز وأدوار هؤالء االفراد التي من الممكن أن تكون دونية بالنسبة للمجني عليهم. المندرجة ضمن نطاق 

عدم القدرة على تحقيق بعض الرغبات بناء على اإلمكانيات الموجودة لدى االفراد نتيجة ألسباب مادية أو عملية أو  – 7

، وذلك المخفي سلوك االجرامي اإللكترونيمثل هذا النوع من السلوك المتمثل بال وهذا ما يعزز الدافع النتهاج ،غيرها

نتيجة لصعوبة  بشكل يقي من العقوبة رغبة في االنتقام من الغير خاصة االفراد المنافسين او أصحاب النفوذ وغيرهم

 .أو لعدم معرفة الجناة في هذه الحالة خاصة عندما لم يتم الكشف عن أسمائهم او شخصياتهم بشكل مباشر

شخصية قد تكون مادية )حيازة أموال( أو عاطفية )ممارسات جنسية وغيرها( أو سياسية  هدافالرغبة في تحقيق أ – 2

 )تجسس على الغير( أو ذاتية )الحصول على بعض المراكز او الوظائف المعينة( ... الخ. 

جرائم بهدف ن ويسلكون هذا النوع من الوقد يكون هنالك دوافع دينية متطرفة أو قومية لبعض من االفراد ممن يقوم – 1

خرى أو االستدراج لبعض االفراد المنافسين لهم من دول وقوميات أخرى ألهداف إخبارية التشهير ببعض الديانات األ

 على بعض المعلومات من خالل هذه السلوكيات.  واالطالعأو معرفية 

ربي الفلسطيني خاصة في ظل سياسة األخذ بالثأر والتي ما زالت موجودة في المجتمعات العربية ومنها المجتمع الع – 5

ألمن الفلسطيني على اغياب السيادة القانونية بشكل مكتمل على كافة أراضي هذا المجتمع نتيجة لعدم سيطرة أجهزة 

حتى وأن  جزئي للقانون العامب الوهذا ما يُعزز من سياسة أخذ الحق باليد في ظل هذا الغيا ،كافة مناطق هذا المجتمع

من ذلك  أكبرلكتروني بهدف ازعاج الخصم واالنتقام منه نفسياً بشكل مؤقت ومن ثم بشكل إ كان ذلك بشكل إجرامي

  تدريجياً.

أو بعض من مدارس تفسير السلوك اإلجرامي ابتداء من المدرسة  إحدىقد ترجع أسباب الجرائم االلكترونية إلى  – 8

 االجرامي في العالم.للسلوك  فسرةالمُ األخرى من المدارس الفردية فالنفسية فاالجتماعية وغيرها 

غيرهم ولم يستطيعوا الرد عليهم  معقد يوجد لدى البعض من مرتكبي الجرائم االلكترونية خصومات شخصية  – 2

 وجاهياً فيلجئون الى الرد عن بُعد.

غير كافية أن االحكام القانونية الفلسطينية هو  رتكبي هذا العمللدى مُ  كما أن ما يشجع القيام بالسلوك اإلجرامي – 6

 .http://ro.uow.edu.au/thesis/3402المجتمع العربي الفلسطيني. ) داخل لى الفضاء االلكتروني فيلتنطبق ع

p. 2. (cited July 14th, 2015) 
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 منهج البحث: – 22

في دراسة وذلك لما لهذا المنهج من أهمية خاصة  ييتمثل المنهج المستخدم في هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليل          

 خاصة سماتكما أن لهذا المنهج اهر المختلفة من اجتماعية وغيرها. المواضيع البحثية الخاصة بالتعرف على طبيعة الظو

بشكل أكبر من غيره من حيث المرونة التي يمنحها للباحث أثناء قيامه بجمع  المواضيعمناسباً لدراسة مثل هذه  تجعله

فصل أكثر باإلضافة الى قيامة بوصف الظاهرة المدروسة بشكل مُ  ،حثبال ةمجتمع وعينالمعلومات النظرية والميدانية من 

هذا المنهج للباحث  يمنحهاناهيك عن الدرجة العالية من الموضوعية التي  ،من بقية المناهج البحثية التعليمية األخرى

من  جميعهااألسباب لذلك فكانت هذه  ،نوعهاستخدمة مهما كان راسة المُ دوات الدأ بتطبيقاثناء قيامه  أيضاً لزمه بها ويُ 

    اختيار هذا المنهج في البحث الحالي من قبل الباحث.  باسبا

  البحث: مجتمع – 22

بلغ  حيث ،لقد تكون مجتمع هذا البحث من سكان احدى المدن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وهي مدينة جنين          

)الجهاز المركزي لإلحصاء  ،ثالث وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون (52274ة )بقيم لكليمدينة اهذه السكان 

حيث شكل سكان هذه المدينة المجتمع األصلي لهذا  (م، رام هللا ، فلسطين7174عدد السكان لمحافظة جنين،  الفلسطيني،

التي تنطبق عليهم في الوقت  معيشيةالمن مختلف الفئات واألعمار واالعمال وغيرها من بقية المتغيرات له البحث بكام

، وذلك بحسب إحصاءات الجهات المختصة بالسكان والمساكن م وقت إجراء هذا البحث7174الحاضر وهو العام 

فقد تم أخذ مجتمع  في المدينة المذكورة من فلسطين، باإلضافة إلى ذلك والمنشآت الفلسطينية في فترة إجراء هذا البحث

وزارة ) مديراً. 761 وقد بلغ عددهم ،مدراء المدارس الحكومية فقط في داخل مدينة جنين بحث قصير آخر تكون من

 فلسطين( – رام هللا م،7171/  7141 الدراسيةقاعدة بيانات مسح التعليم لألعوام م، 7171التربية والتعليم، 

 البحث:  عينة – 20

مجتمع البحث األصلي المذكور وهو مدينة جنين في شمال  المدروسة في هذا البحث من عينة البحث اختيارلقد تم         

سكانها  وبجميع المذكورةعينة دراسية ممثلة عن كافة سكان هذه المدينة  اختياربحيث أنه تم  ،الضفة الغربية من فلسطين

على  رة بناءً من سكان المدينة المذكوالمأخوذة عناصر هذه العينة  وبلغت % 5 وتم اختيار نسبة معقولة منهم وهي قيمة

جميع سكان مدينة جنين من  فرداً  الفان وستمائة وسبعة وثمانون (7862) هذه النسبة منهم بقيمة وصلت الى وانتقاء اختيار

 مثلما تم ذكره في مجتمع البحثفقد تم أخذ عينة من مجتمع البحث الصغير اآلخر وهو  باإلضافة إلى ذلكالفلسطينية، 

، وذلك مديراً  41أيضاً وقد بلغت بذلك بقيمة  % 5بقيمة  مبحيث تم اخذ عينة منه ،المذكورةمدراء المدارس في المحافظة 

  كعينة بحث إضافية أخرى مساعدة في دراسة الظاهرة المبحوثة في هذا البحث.
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 أداة البحث: – 23

وقد عمل  االستبانةأداة لبحث وهي ة الخاصة بالدراسة في هذا االميدانياألساسية واالولية لقد تم استخدام األداة           

المدروسة والقسم الثاني  ها قد تناول دراسة سمات العينةنم األولالباحث هنا على تقسيم هذه األداة الى عدة اقسام كان القسم 

قد اما القسم الثالث ف ،الجرائم االلكترونية ارتكابتخصص في دراسة المفردات الخاصة بالعامل المستقل المؤثر على مدى 

فترة الدراسة الحالية، باإلضافة إلى  الفلسطيني في المجتمع يللجرائم االلكترونية ف الوجودتمثل بدراسة الوجود وطبيعة 

مع عينة البحث الثانية وهي مدراء المدارس كأداة إضافية ومساعدة لألداة األساسية األولى  أداة المقابلةفقد تم استخدام  ذلك

 منهم.  بناء على العينة المأخوذة

 البحث: الصدق والثبات لفقرات االستبانة في هذا – 24

لبحث ولتحقيق في ا بكون كل فقرة معبرة عن الموضوع التي تتناول دراستهعملية الصدق لفقرات االستبانة  لتتمث        

ان لهم ذلك بشكل موضوعي عمل الباحث بعرض االستبانة بكافة فقراتها على متخصصين في موضوع هذا البحث وك

بالثبات وهو المتمثل أما فيما يتعلق  .طلبات قليلة بتعديل عدد من الفقرات على استبانة هذا البحث وقد تم األخذ بها جميعاً 

 أو إجابات متقاربة نسبياً في حال قام الباحث نفسه أو غيرة بعملية تعبئة االستبانات الحصول على نفس اإلجابة باحتمالية

لك بالعمل على استخدام التعبئة لهذه االستبانات أكثر من مرة وتم تحليلها جميعاً بعد ذلك وكانت نسبة فقد تم ذلك بالفعل وذ

وبشكل د لكل منها بشكل منفرمن أجل قياسها الفا اإلحصائية عليهما  – كرو نباخمعادلة الثبات لكافة فقراتها بعد استخدام 

  جاالت االستبانة وهي كالتالي:جتمع لكل مجال من مم

 (2الجدول رقم )

 مقدار قيمة الثبات: البيانات:

 القيم الخاصة بالمتغير المستقل:

 2.  75 نفسية: عوامل- 2

 2.  82 اجتماعية:  عوامل- 0

2.  58 اقتصادية:  عوامل- 3  

2.  37 عاطفية:  عوامل- 4  

2.  82 سياسية:  عوامل- 5  

  2.  79 المجموع: 

 بع:القيم الخاصة بالمتغير التا

2.  97 :بالغير ومن ثم االبتزاز التشهير- 2  

2.  80 :االلكترونية اختراق بعض المواقع والحسابات محاولة- 0  

2.  75 شخصيات بأسماء وهمية: انتحال- 3  

2.  27 بكشف بعض االسرار: التهديد- 4  
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2.  87 بعض الصور لشخصيات معروفة: وضع- 5  

2.  75 رونياً:مشروعة الكت عالقات غير اقامة- 6  

2.  84 خلق الفتنة بين البعض: محاولة- 7  

2.  77 الغير ببعض السلع المهمة له كتجارة الكترونية: إوهام- 8  

2.  82 بالتعبئة والدعاية الموسعة: القيام- 9  

2.  07 الصور والتعليقات بشكل غير مباشر عن الغير: اضافة- 22  

  2.  77 المجموع: 

 

 مع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث: أساليب ج – 25

من عينة هذا البحث بطريقة عشوائية بسيطة من كافة عناصر البحث المطلوبة  االستباناتلقد تمثلت عملية تعبئة          

 4)بة للتحليل من وقد تمت التعبئة لكافة االستبانات المطلو ،للتعبئة وذلك تحقيقاً للموضوعية العلمية أثناء جمع هذه البيانات

لهذه البيانات فقد تم  ما يتعلق بعملية التحليلكاملة. أما بعد ذلك وفي االستباناتهذا فيما يتعلق بعملية تعبئة  استبانة (7862 –

لكافة أعداد  الفرز والترقيم والترميزالتأكد من صالحية جميع هذه االستبانات للتحليل ومن ثم القيام بأعمال  بأعمالالقيام 

لتحليل اعلى برنامج التحليل اإلحصائي الخاص بهذا النوع من  إدخالهااالستبانات جميعها ومن ثم فقد تم العمل على  ذهه

مهمة  كنتائجمن أجل إتمام عمليات التحليل وتحويل البيانات الخام الى معلومات يتم االعتماد عليها  SPSSوهو برنامج 

       حصائية جاء من أهمها: م عدد مهم من التقنيات اإلملية الخاصة بالتحليل استخداالع كان في مقدمة هذه في هذا البحث، وقد

 الفا اإلحصائية للتأكد من عملية الثبات لكافة فقرات االستبانة الخاصة بهذا البحث. كرو نباختقنية  – 4

 ة لهذا البحث.كعينة خاص المأخوذةالمئوية الستخراج سمات العينة  والنسبتقنية استخراج التكرارات  – 7

استخراج المتوسطات لحسابية واالنحرافات المعيارية لقيم كل من المتغير المستقل والمتغير التابع في هذا  تقنية – 2

 البحث.

تقنية استخراج معامل االرتباط واالنحدار ومستويات الداللة اإلحصائية الالزمة لفحص العالقات بين متغيرات هذا  – 1

  البحث.  

فيما يتعلق بجمع البيانات من خالل األداة الثانية وهي أداة المقابلة فقد تم إجرائها مع عينة البحث الثانية  أما          

( مديراً، وفيما يتعلق بعملية التحليل لهذه 41 – 4اإلضافية وهي مدراء المدارس بحيث تم تعبئة أسئلة هذه المقابلة من )

ة لخدمة موضوع هذا البحث ومن ثم تم القيام لم تم وضعاول خاصة بناء على سُ جد المقابالت فقد تم العمل على تفريغها في

تكتمل الصورة لعرض الموضوع المتناول في هذا  ىبعملية تحرير لهذه المقابالت بشكل يخدم ظاهرة البحث المدروسة حت

داول خاصة بها وهما الجداول رقم لبحث وهو الجرائم االلكترونية والمتغيرات المتعلقة بها وقد تم عرضها في النهاية في ج

 ( في متن هذا البحث. 6و  2)
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 عينة البحث:  خصائص – 26

 (0الجدول رقم )

 ، نسب مئوية:من سكان مدينة جنين الفلسطينية المأخوذة األولى العينةبيانات الدراسة حسب خصائص 

 :الصفات قيمة اإلجابة:

 :الجنس- 2 التكرار النسبة المئوية %

2  .52 %  3442  ذكر: 

9  .49 %  انثى: 2343 

222 %  المجموع: 0687 

 :العمر- 0 التكرار النسبة المئوية %

7  .36 %  صغير: 987 

0  .37 %  2222 
 متوسط:

2  .06 %  كبير: 722 

222 %  المجموع: 0687 

 االجتماعية: الحالة- 3 التكرار النسبة المئوية %

8  .09 %  :أعزب 822 

7  .44 % وج:متز 2022   

4  .24 %  مطلق: 387 

2  .22 % :أرمل 322   

222 %  المجموع: 0687 

 التعليمي: المستوى- 4 التكرار النسبة المئوية %

5  .32 %  قليل: 802 

7  .55 %  متوسط: 2493 

8  .23 %  مرتفع: 373 
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222 %  المجموع: 0687 

 العمل: مكان- 5 التكرار النسبة المئوية %

2  .58 %  في مؤسسات حكومية: موظف 2562 

5  .33 %  موظف في مؤسسات خاصة:  922 

4  .8 %  عمل أو أعمال حرة: 006 

222 %  المجموع: 0687 

 األبناء:  عدد- 6 التكرار النسبة المئوية %

7  .30 %  قليل: 879 

5  .50 %  متوسط: 2422 

8  .24 %  كبير: 397 

222 %  المجموع: 0687 

 التدين: درجة - 7 ارالتكر النسبة المئوية %

8  .00 %  قليلة: 623 

7  .62 %  متوسطة: 2658 

5  .25 %  كبيرة: 426 

222 %  المجموع: 0687 

 العمل: طبيعة- 8 التكرار النسبة المئوية %

4  .45 %  موظف بوظيفة عادية: 2002 

0  .37 %  موظف بوظيفة متوسطة: 999 

4  .27 %  موظف بوظيفة عالية: 468 

222 %  المجموع: 0687 

 الشهري لألسرة:  الدخل- 9 التكرار النسبة المئوية %

7  .39 %  قليل: 2266 

6  .40 %  متوسط:  2246 

7  .27 %  كبير: 475 
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222 %  المجموع: 0687 

 :الديانة- 22 التكرار النسبة المئوية %

0  .89 %  مسلم: 0397 

8  .22 %  مسيحي: 092 

222 %  المجموع: 0687 

 ".األولى الدراسةالمأخوذة من عينة  االستباناتصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل الم

( فيما يتعلق بخصائص عينة هذا البحث األساسية أن الجنس 7تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )             

 (% 11 .1)مقابل نسبة اإلناث والتي جاءت بقيمة  (% 51 .4) الذكور بقيمةقد جاء بشكل متقارب جداً فقد بلغت نسبة 

فقد تبين أن  التقارب النسبي في النوع االجتماعي في داخل المجتمع الفلسطيني. أما فيما يتعلق بفئات العمر وهذا يدل على

 78 .4) قيمةب ةوكبير( % 28 .2)بقيمة  ةصغيرو (% 22 .7)بقيمة : متوسطة جاءت على النحو التاليالفئات العمرية قد 

على أن المجتمع الفلسطيني ذلك ايضاً ( وهذا يدل على التقارب في الفئات العمرية الصغيرة والشابة مقابل الكبيرة ويدل %

( % 11 .2) متزوج بقيمة :الحالة االجتماعية فقد تبين أن النسبة قد توزعت كما يليمجتمع فتي وشاب. أما فيما يتعلق ب

(، وهذا يدل على أن غالبية المجتمع % 44 .4)بقيمة ارمل ( و% 41 .1) مطلق بقيمةو( % 71 .6)بقيمة  وأعزب

 الفلسطيني ما بين المتزوجين ومن ثم الُعزاب.

من  )اقلقليل و (% 55 .2) متوسط )بكالوريوس( بقيمةفقد جاء على النحو التالي: المستوى التعليمي فيما يتعلق بأما  

، وهذا يدل على أن غالبية فئات المجتمع (% 42 .6)بقيمة  مرتفع )ماجستير ودكتوراه(( و% 21 .5)بقيمة  البكالوريوس(

 مكانأما فيما يتعلق ب واألكبر ايضاً. التعليمية األقلالفلسطيني من حملة شهادة البكالوريوس مقارنةً بغيرها من المستويات 

 .5)بقيمة  موظف في مؤسسات خاصة( و% 56 .4)بقيمة  موظف في مؤسسات حكوميةالعمل فقد جاءت صفاته كما يلي: 

، وهذا يعني أن غالبية فئات المجمع الفلسطيني موظفين حكوميين ومن ثم (% 6 .1)بقيمة  عمل أو أعمال حرة( و% 22

 قليل( و% 57 .5)بقيمة متوسط كما يلي:  توزعتأما فيما يتعلق بعدد األبناء في االسر فقد موظفي القطاع الخاص.  ميليه

من نصف اسر المجتمع الفلسطيني هي من ذوي عدد  أكثروهذا يعني أن  ،(% 41 .6)بقيمة  كبير( و% 27 .2) بقيمة

الكبير من  الفلسطينية بالعددالسرة العربية ااألبناء المتوسط مقارنة بالفترات الزمنية الماضية التي كانت تتصف فيها 

 كبيرةو (% 77 .6)يمة قليلة بق( و% 84 .2)بقيمة  متوسطةيلي:  ما. وفيما يتعلق بدرجة التدين فقد توزعت قيمه كاالبناء

طبيعة . أما فيما يتعلق ب، وهذا يعني أن غالبية افراد المجتمع الفلسطيني من ذوي درجة التدين المتوسطة(% 45 .5)بقيمة 

 (% 22 .7)بقيمة  موظف بوظيفة متوسطةو (% 15 .1)بقيمة بوظيفة عادية  موظفيلي:  العمل فقد جاءت موزعة كما

، وهذا يعني أن غالبية العاملين في المجتمع الفلسطيني من ذوي درجة العمل (% 42 .1)بقيمة  موظف بوظيفة عاليةو

  العادية فالمتوسطة.
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كبير و (% 21 .2)بقيمة  قليلو (% 17 .8)بقيمة  متوسطيلي:  أما فيما يتعلق بالدخل الشهري لألسرة فقد جاءت قيمه كما

غالبية فئات الدخل الشهري في المجتمع الفلسطيني من ذوي الدخول المتوسطة ، وهذا يدل على أن (% 42 .2)بقيمة 

، وهذا يعني أن (% 41 .6)بقيمة مسيحي و (% 61 .7)بقيمة  مسلم. وفيما يتعلق بالديانة فقد جاءت فئاتها كما يلي: والقليلة

 غالبية فئات المجتمع الفلسطيني من المسلمين. 

 (3جدول رقم )ال

 المأخوذة من مدراء المدارس في محافظة جنين، نسب مئوية: العينة الثانيةبيانات الدراسة حسب خصائص 

 :اتالصف قيمة اإلجابة:

 الجنس:- 2 التكرار النسبة المئوية %

52 %  ذكر: 7 

52 %  انثى: 7 

222 %  المجموع: 24 

 سنوات الخبرة: – 0 التكرار النسبة المئوية %

 :ةصغير 0  % 24.  0

9  .40 %  6 
 :ةمتوسط

9  .40 %  :ةكبير 6 

222 %  المجموع: 24 

 :التخصص التعليمي– 3 التكرار النسبة المئوية %

52 %  :تخصص إنساني 7 

9  .40 % :تخصص تطبيقي 6   

2  .7 % :غير ذلك...  2   

222 %  المجموع: 24 

( فيما يتعلق بخصائص العينة الثانية من مدراء المدارس أن 2لجدول رقم )تبين من خالل البيانات الواردة في ا          

وهذا يدل على أن نسبة الذكور واإلناث  ،( منهم% 51قيمة النوع االجتماعي لكل فئة منهم جاءت بشكل متساوي وبنسبة )

 في التعليم بين الجنسين. اةويدل بذلك على نسبة المساو ،النوعين متساوية بالنسبة لمدراء المدارس الفلسطينية نم
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أما فيما يتعلق بسنوات الخبرة لفئة مدراء المدارس في فلسطين فقد جاءت موزعة بشكل متساوي بين سنوات الخبرة  

( %41 .7لذوي سنوات الخبرة الصغيرة والتي جاءت بقيمة ) وانخفضت( لكل منهم % 17 .1المتوسطة والكبيرة وبقيمة )

ويدل ذلك أيضاً  ،ت الخبرة لمدراء المدارس الفلسطينية ما بين المتوسطة والعالية في غالبيتهافقط، وهذا يدل على أن سنوا

على أن المناصب اإلدارية يتقلدها افراد من ذوي الخبرة المتوسطة والعالية وليس االقل منهم. أما فيما يتعلق بالتخصص 

( لذوي التخصص اإلنساني مقابل % 51)صل الى قيمة التخصص اإلنساني بشكل أكبر والذي و ازديادالتعليمي فقد تبين 

وهذا يدل على أن ذوي التخصصات اإلنسانية تفوق ذوي التخصصات  ،التطبيقي( من ذوي التخصص % 17 .1نسبة )

جاءت نسبة غير ذلك من بقية التخصصات ما بين والتطبيقية في داخل المجتمع الفلسطيني بما فيهم فئة مدراء المدارس، 

 . ( فقط لتُشكل بذلك أقل النسب في هذا التوزيع% 2 .4بقيمة ) والرياضية والتقنية وغيرهاالفنية 

 تحليل البيانات ونتائج البحث: – 27

             : العوامل المؤثرة على وجود الجرائم االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطينيب المتمثلةاإلجابة على السؤال األول: 

 (4الجدول رقم )

بالعوامل المؤثرة على وجود الجرائم االلكترونية في داخل قيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير المستقل والمتمثلة ال

 :األولى العينةحسب وجهة نظر افراد  ،المجتمع الفلسطيني

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير المستقل والمتمثلة 

لعوامل المؤثرة على وجود الجرائم االلكترونية في داخل المجتمع با

 والمتمثلة بكل من:  من وجهة نظر عينة البحثالفلسطيني 

معنى قيمة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

(  1)للخيار األعلى% 

. 

بالعوامل المؤثرة على وجود الجرائم  الخاصةمفردات القيم 

 وهي:  االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطيني

الً مرتفعة قلي  .721 2.62 %75.7 
 حللللزنال بللللالنقص،الشللللعور  ،االنتقللللام: تتمثللللل بنفسللللية عوامللللل- 2

 .  نتيجة للغيرة والحسد

 متوسطة
.729 2.55 %69.3 

، االخلللتالف بلللين طلللالقتتمثلللل بكلللل ملللن: الاجتماعيلللة:  عواملللل- 0

 .  لحةالمادية المت حاجاالاإلمكانيات والرغبات، 

منافسلللللة ال ،بطاللللللةال ،فقلللللرالتتمثلللللل فلللللي: اقتصلللللادية:  عواملللللل- 3 64.7% 2.51 731. متوسطة

                                                           
تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )مؤثر ومؤثر كثيراً( والذي يعني مدى التأثير على القيم الخاصة بأوضاع المجتمع (   1)

 ارتكاب الجرائم االلكترونية خالل هذا البحث.  الفلسطيني في الوقت الحاضر لدراسة مدى تأثيرها على
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 .تجاريةال

 متوسطة

.730 2.47 %61.7 

، تحقيلللللق يةجنسلللللالرغبلللللات التتمثلللللل فلللللي عاطفيلللللة:  عواملللللل- 4

شلللاذة بلللين بعلللض  ممارسلللاترغبلللات فرديلللة او جماعيلللة مؤقتلللة/ 

 .ئات... الخالف

 قمع.ال، االستغاللجسس، تتمثل في التسياسية:  عوامل- 5 58.6% 2.44 728. منخفضة

% 66 2.52 707. متوسطة  المجموع:  

 ". االولى الدراسةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة 

العوامل المؤثرة على وجود الجرائم االلكترونية قد وع م( أن مج1تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )          

نفسية المتمثلة الالعوامل  جاءت متوسطة في درجة وجودها وتأثيرها، وقد توزعت في هذه الدرجة من التأثير ما بين

ين االختالف بوالحزن نتيجة للغيرة والحسد، والعوامل االجتماعية المتمثلة بالطالق، و، والشعور بالنقصباالنتقام، 

تجارية، المنافسة والبطالة، والملحة، والعوامل االقتصادية المتمثلة بالفقر، المادية الحاجات والاإلمكانيات والرغبات، 

شاذة بين الممارسات وال مؤقتةالجماعية الفردية او الرغبات التحقيق وية، الجنسالرغبات والعوامل العاطفية المتمثلة ب

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ، وقمعوالستغالل، واالسياسية المتمثلة بالتجسس، بعض الفئات... الخ، والعوامل ال

لجرائم االلكترونية قد جاء متفاوت في تأثيرها على ارتكاب هذا السلوك ثرة على وجود اؤحجم الوجود للعوامل الم

 ازدياد ال سيما مع ،لمجتمعزيادته في هذا او تفاقمهحذر خشية وأنه بذلك ال بد من وجود الحيطة وال ،االجرامي االلكتروني

تيجة وذلك ن ،ا فيها المجتمع الفلسطينيفي مختلف مناطق العالم بم باستمرارترونية وتطورها االستخدام للوسائل االلك

 ألوضاع المذكورة والمختلفة على حياة االفراد فيه. للزيادة التردي 

االلكترونية الجرائم  ارتكابجود وتأثير أوضاع المجتمع الفلسطيني على مدى و: والمتمثلة بالثاني اإلجابة على السؤال

 في داخل هذا المجتمع:

العوامل المؤثرة على وجود الجرائم االلكترونية في داخل وهي  (القيم الخاصة)لقد ظهر فيما يتعلق بالمفردات           

أما فيما  ،( وهي نسبة متوسطة نوعاً ما% 88جاء بنسبة )أن مجموع القيم المتعلقة بهذه العوامل قد المجتمع الفلسطيني 

وجهة نظر افراد  ثرة على مرتكبي الجرائم االلكترونية منؤمتلف هذه القيم الخاصة بالعوامل اللمخ النسبييتعلق بالتوزيع 

مرتفعة  الى نسبة أعلى هذه القيم للعوامل النفسية والتي وصلت تممثلة عن المجتمع الفلسطيني فقد جاءعينة الدراسة ال

( تالها % 52.  2مقارنة بغيرها من العوامل االخرى وهي التي وصلت الى اعلى هذه القيم وجاءت بقيمة وصلت إلى )

التالي: القيم لجرائم والتي جاءت متدرجة بالشكل وبشكل مباشر واقل بقية القيم األخرى المؤثرة على ارتكاب هذه ا

( ثم % 84 .2والقيم العاطفية والتي جاءت بقيمة ) (% 81 .2ة )ببنس االقتصاديةلقيم ( ثم ا% 81 .2)االجتماعية بنسبة 

 (، % 56 .8آخر هذه النسب للقيم السياسية والتي وصلت الى نسبة ) تجاء
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الجرائم االلكترونية بشكل أكبر من غيرها والتي  ارتكابمؤثرة على الوهذا يدل على أنه يوجد بعض من النواحي الحياتية 

أنه على ويدل ذلك أيضاً  ،النفسية ثم العوامل االجتماعية فاالقتصادية والعاطفية والسياسية العواملدرها في البداية تص

نتيجة  حرض على ارتكاب مثل هذه الجرائم الحديثة في نوعهايوجد بعض من المعاناة في داخل المجتمع الفلسطيني تُ 

 . المتنوعة ةلصعوبة اوضاعه المعيشي

رونية في داخل المجتمع طبيعة الجو الخاص الذي تُرتكب فيه الجرائم االلكتب: المتمثلة الثالث لى السؤالاإلجابة ع

 :الفلسطيني

أنه قد  في داخل المجتمع الفلسطيني الجرائم االلكترونية بطبيعة الجو الخاص الذي تُرتكب فيهلقد تبين فيما يتعلق           

قد تعود  ون لدى افراد هذا المجتمع ألسبابوهذا يعني أنه يوجد كبت مخز ،من الغير اماالنتقتمثل ذلك الجو بالرغبة في 

والذي  الشعور بالنقصللكثير من النواحي األخرى المتمثلة بعدم القدرة على االشباع المعيشي وما يعزز هذا الرأي هو 

الحزن نتيجة للغيرة الى  باإلضافة ،ائمسر للعوامل النفسية في شدة تأثيرها على ارتكاب مثل هذه الجرظهر بشكل مفُ 

كرر تعزيز هذا التفسير المتمثل بالحرمان المعيشي للكثير من افراد المجتمع الفلسطيني مما يدفعهم الى والذي يُ  والحسد

االختالف بين اإلمكانيات كما ظهر أن هنالك درجة من ، المؤثرات النفسية وهذا يندرج ضمن ،مثل هذه الجرائم ارتكاب

في اآلونة  لعام الذي يسود هذا المجتمع خاصةً وهذا يعود للجو ا ،ارتكاب مثل هذه الجرائم أسباب كسبب من لرغباتوا

الجرائم االلكترونية هو  الرتكابنتيجة لمعاناته من ظروف مادية صعبة والذي عززها تفسير وجودها كدافع  األخيرة

منافسة والطالة، والبالمتمثلة بالفقر، الصعبة العوامل االقتصادية الى  افةباإلض ،ألفراد هذا المجتمع ملحةالمادية الحاجات ال

في الفترات األخيرة نتيجة لقلة فرص العمل في داخل هذا المجتمع. كما ظهر وجود جو آخر من  ازدادتي توال تجاريةال

ي ظل عزوف كثير من شباب خاصة ف العوامل العاطفية المتمثلة بالجنسمثل هذه الجرائم وهي  ارتكاب ياسباب ودواع

تعود لقلة األموال وصعوبة  سابقاً ألسباب كثيرة تم ذكرها  (بين الجنسين العنوسة ازدياد) المجتمع الفلسطيني عن الزواج

ها تحقيق فهذا ما أدى الى وجود رغبات تعمل بعض الفئات على ،حاالت البطالة الزديادنتيجةً تجميعها وقلة فرص العمل 

هؤالء االفراد او  شاذة بين بعضالممارسات تصب في معظمها ضمن الوماعي حتى ولو بشكل مؤقت بشكل فردي او ج

والتي  الممارساتخاصةً وأن هنالك العديد من مواقع األنترنت المشجعة على وجود مثل هذه  ،الممارسة لها الفئات تلك

لمثل  االرتكابعد على إيجاد جو خاص من أجواء وتسا لك دافعاً قوياً وتُشكل بذ ،بالصوت والصورة بتصفحهاتتيح للجميع 

 أساليبمن البعض وغير ذلك من  استدراجمن الغير أو  ابتزازهذه الممارسات الشاذة سواء كانت ممارسات جنسية أو 

بكثرة في  والمنتشرةصفحات مواقع شبكة االنترنت المستخدمة  علىلجرائم االلكترونية الدارجة والمعروفة لدى الجميع ا

 فة دول ومجتمعات العالم أجمع.كا

ستغالل، واالالتجسس، أجواء ارتكاب مثل هذه السلوكيات االجرامية ضمن حدود  كما ظهر أيضاً وجود جو خاص من 

ذ أكثر من أربعة دت فيه منالتي وجُ  االنقسامنتيجة لحالة  الفلسطيني المجتمعوهذا يعود ألسباب سياسية في داخل  ،قمعوال

 ،أجوائها ووجودها حتى وقت إجراء هذا البحثزالت مخيمة في عشرة عاماً وما 
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بشكل إلكتروني بهدف تعزيز موقف كل  اآلخرعلى الخصم  ءالقيام باالعتدا علىذلك ببعض االفراد والفئات مما دفع  

فية( وغيرها تكون مادية أو عملية )وظي ألسباب سياسية وما يلحق بها من اسباب أخرى قد منهما والعمل على تقوية مساره

 . موقف كل منهما من اجل تعزيز

 وجودة في داخل المجتمع الفلسطيني:بأنواع وأشكال الجرائم االلكترونية الم الرابع: المتمثلةاإلجابة على السؤال 

 (5الجدول رقم )

موجودة في داخل بأنواع وأشكال الجرائم االلكترونية ال القيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير التابع والمتمثلة

 :االولى العينة، حسب وجهة نظر افراد المجتمع الفلسطيني

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

بأنواع  المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلة

من وجهة  وأشكال الجرائم االلكترونية الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني

 كل من: والمتمثلة ب نظر العينة

معنلللللللللللللى 

قيملللللللللللللللة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسلللللللللللللللللللبة 

المئويلللللللللللللللللة 

للخيللللللللللللللللللللار 

 األعلى%

(2  ). 

بأنواع وأشكال الجرائم االلكترونية الموجودة في داخل مفردات القيم الخاصة 

 وهي:  المجتمع الفلسطيني

 ب مادية / جنسية / وغيرها: بالغير ومن ثم االبتزاز ألسبا التشهير- 2 55.1% 2.41 725. منخفضة

 منخفضة
.723 2.39 %53.7 

والحسللللابات للتجسللللس او  االلكترونيللللة اختللللراق بعللللض المواقللللع محاوللللة- 0

 لغيرها:

 منخفضة
.721 2.38 %52.3 

شخصلللليات بأسللللماء وهميللللة ومحاولللللة خلللللق عالقللللات ومللللن ثللللم  انتحللللال- 3

 االستدراج من خاللها:

 بكشف بعض االسرار الكترونياً: التهديد- 4 51.5% 2.37 720. منخفضة

 منخفضة
.718 2.37 %50.8 

جلللللل لشخصللللليات معروفلللللة للللللدى الجلللللاني ملللللن ا بعلللللض الصلللللور وضلللللع- 5

 تشويه سمعتها: 

مشللللروعة الكترونيللللاً بواسللللطة الصللللوت والصللللورة  عالقللللات غيللللر اقامللللة- 6 49.6% 2.35 716. منخفضة

                                                           
تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )موجود وموجود بكثرة( والذي يعني مدى الوجود للقيم الخاصة بحاالت وأنواع (   2)

 الجرائم االلكترونية داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر. 
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 مع افراد معينين بهدف االنتقام من الغير:  جداً 

 منخفضة

داً ج  .715 2.35 %49.3 
ق وضلللع يلللخللللق الفتنلللة بلللين اللللبعض والقيلللام بالبلبللللة علللن طر محاوللللة- 7

 اخبار مسيئة عن الغير: 

 منخفضة

 48.8% 2.35 714. جداً 
الغيللر بللبعض السلللع المهملللة للله كتجللارة الكترونيللة قابلللة للشلللراء  إوهللام- 8

 :  من خالل بعض المواقع االلكترونية الوهمية وغير الموجودة فعالً 

 منخفضة

 جداً 
.712 2.34 %47.7 

بالتعبئلللة والدعايلللة الموسلللعة ملللن قبلللل بعلللض االفلللراد المتضلللمن  القيلللام- 9

للسللللللوكيات غيلللللر الصلللللحيحة عبلللللر المواقلللللع االلكترونيلللللة خاصلللللة مواقلللللع 

السللللللوكيات اعي إليقلللللاع الغيلللللر فلللللي بعلللللض ملللللن هلللللذ  التواصلللللل االجتمللللل

 تدريجياً:

 منخفضة

 46.3% 2.32 708. جداً 

الصللللور والتعليقللللات بشللللكل غيللللر مباشللللر عللللن الغيللللر بهللللدف  اضللللافة- 22

االسللللاءة للللله نفسللللياً او اجتماعيللللاً او ماديللللاً او وطنيللللاً وسياسللللياً او عاطفيللللاً 

 .... . :   وغير

% 52.  5 2.36 707. منخفضة  المجموع:  

 ". لىاالو المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة الدراسة

( وفيما يتعلق بمفردات القيم الخاصة بأنواع وأشكال الجرائم 5في الجدول رقم )الواردة تبين من خالل البيانات           

 ،أن أنواع وأشكال هذه الجرائم قد جاءت في مجملها بشكل منخفض االلكترونية الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني

ألشكال الجرائم االلكترونية  الوجودرتكاب افيما يتعلق بدرجة أما  ،مجتمع الفلسطينيفي داخل البالخير  وهذا امر ُمبشر

 هذه نواع واالشكال مناالما يتعلق بدرجة التفصيل لكل نوع وشكل من هذه الى  باإلضافةمقارنة بالمجتمعات األخرى، 

وهو المتمثل  بشكل منخفض بوجوده تمثل لفالنوع االوبوجودها على نوعين  لسلوكيات االجرامية االلكترونية فقد تمثلتا

وك االجرامي لثم جاء الشكل اآلخر من اشكال الس جنسية وغيرهاو التشهير بالغير ومن ثم االبتزاز ألسباب مادية بكل من:

  ،محاولة اختراق بعض المواقع والحسابات للتجسس او لغيرهاوهو المتمثل ب ونياإللكتر

قات ومن ثم االستدراج من خاللها ومن ثم استخدام طرق ماء وهمية ومحاولة خلق عالانتحال شخصيات بأسالى  باإلضافة

 .لشخصيات معروفة لدى الجاني من اجل تشويه سمعتها وضع بعض الصورو التهديد بكشف بعض االسرار الكترونياً 

اقامة بكل من:  ثيرها فقد تمثلأتمن انواع هذه الجرائم االلكترونية من حيث طبيعة وجودها ودرجة  أما النوع الثاني       

محاولة خلق الفتنة و عالقات  غير مشروعة الكترونياً بواسطة الصوت والصورة مع افراد معينين بهدف االنتقام من الغير

إوهام الغير ببعض السلع المهمة له كتجارة ومن ثم  ق وضع اخبار مسيئة عن الغيريبين البعض والقيام بالبلبلة عن طر

القيام بالتعبئة والدعاية الموسعة و قابلة للشراء من خالل بعض المواقع االلكترونية الوهمية وغير الموجودة فعالً  الكترونية

من قبل بعض االفراد المتضمن للسلوكيات غير الصحيحة عبر المواقع االلكترونية خاصة مواقع التواصل االجتماعي 
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اضافة الصور والتعليقات بشكل غير مباشر عن الغير بهدف االساءة و إليقاع الغير في بعض من هذه السلوكيات تدريجياً 

 . ...هنياً وسياسياً او عاطفياً وغيرله نفسياً او اجتماعياً او مادياً او وط

ووجود الجرائم االلكترونية في  المتنوعة المتمثلة بطبيعة العالقة بين المجاالت المعيشية: السؤال الخامساإلجابة على 

 مع الفلسطيني:داخل المجت

 (6الجدول رقم )

 :الجرائم االلكترونية وبين مظاهرأوضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعة  العالقة بين

معنى 

الداللة 

 اإلحصائية

 مقدار قيمة الداللة

 اإلحصائية

 "قيم المتغير التابع / 

 مظاهر الجرائم االلكترونية:

 "المتغير المستقل"قيم 

 اوضاع المجتمع الفلسطيني:

دالة 

 إحصائياً 

قيمة الداللة 

 0.02اإلحصائية = 

   قيمة معامل االرتباط

0  =60 .  

 مظاهر الجرائم االلكترونية: جميع 

مادية / جنسية /  ألسبابالتشهير بالغير ومن ثم االبتزاز 

 االلكترونية ومحاولة اختراق بعض المواقع وغيرها

 اءبأسموالحسابات للتجسس او لغيرها، وانتحال شخصيات 

وهمية ومحاولة خلق عالقات ومن ثم االستدراج من خاللها، 

والتهديد بكشف بعض االسرار الكترونياً، ووضع بعض 

جل تشويه لشخصيات معروفة لدى الجاني من ا الصور

سمعتها، واقامة عالقات  غير مشروعة الكترونياً بواسطة 

الصوت والصورة مع افراد معينين بهدف االنتقام من الغير، 

ق يحاولة خلق الفتنة بين البعض والقيام بالبلبلة عن طروم

وضع اخبار مسيئة عن الغير، وإوهام الغير ببعض السلع 

ية قابلة للشراء من خالل بعض كتجارة الكترونالمهمة له 

الموجودة فعالً، والقيام لمواقع االلكترونية الوهمية وغير ا

المتضمن بالتعبئة والدعاية الموسعة من قبل بعض االفراد 

للسلوكيات غير الصحيحة عبر المواقع االلكترونية خاصة 

الغير في بعض من هذ   إليقاعمواقع التواصل االجتماعي 

تدريجياً، واضافة الصور والتعليقات بشكل غير  السلوكيات

مباشر عن الغير بهدف االساءة له نفسياً او اجتماعياً او مادياً 

 . ....  يراً وسياسياً او عاطفياً وغاو وطني

تتمثلللللللل  :نفسلللللللية عواملللللللل- 2

 بلللللالنقص،الشلللللعور  ،االنتقلللللامب

 حزن. وال

دالة 

 إحصائياً 

قيمة الداللة 

 0.02اإلحصائية = 

   قيمة معامل االرتباط 

0 . 50  = 

ل ثللللتتماجتماعيللللة:  عوامللللل- 0

واالحتياجللات  والبطالللةطالق بللال

   المتنوعة.

دالة 

 إحصائياً 

قيمة الداللة 

 0.02اإلحصائية = 

   قيمة معامل االرتباط

0  =40 .  

تتمثللللل اقتصللللادية:  عوامللللل- 3

منافسللللللة والبطالللللللة والفقر بللللللال

 .تجاريةال

دالة 

 إحصائياً 

قيمة الداللة 

 0.02اإلحصائية = 

   قيمة معامل االرتباط 

0  =30 .  

تتمثللللللل عاطفيللللللة:  عوامللللللل- 4

تحقيللق وجللنس، الالرغبللات فللي ب

جماعيلللة الفرديلللة او الرغبلللات ال

شلللاذة الممارسلللات تلللة أو الالمؤق

 .بين بعض الفئات

دالة 

 إحصائياً 

قيمة الداللة 

 0.02اإلحصائية = 

   قيمة معامل االرتباط 

تتمثللللللل  سياسللللللية: عواملللللل- 5

 قمع.والستغالل، واالتجسس، بال
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0  =30 .  

أوضاع المجتمع عالقة بين ( والذي تم وضعه لفحص طبيعة ال8تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )          

 ككل ما يلي: جميع مظاهر الجرائم االلكترونية في وجودها  وبين الفلسطيني المعيشية المتنوعة

 المرتكبة التحليل أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين جميع مظاهر الجرائم االلكترونيةهذا تبين من خالل نتائج  – 4

 بالنقص،الشعور و من: االنتقامالمتمثلة بكل  تعود للعوامل النفسية ينيفي وجودها ككل في داخل المجتمع الفلسط

 (،0.05ت بقيمة أقل من )ءالمجتمع، وظهر ذلك من خالل مستوى الداللة اإلحصائية التي جاهذا في داخل والحزن 

المتغيرين المذكورين،  بين هذه العالقةااليجابية والمرتفعة الدالة بذلك على وجود  االرتباطالى قيمة معامل  باإلضافة

العربي السلوك اإلجرامي االلكتروني في داخل المجتمع  ارتكابوهذا يعني أنه يوجد تأثير للعوامل النفسية على 

 هة نظر افراد هذا المجتمع. جالفلسطيني من و

لكترونية المرتكبة تبين من خالل نتائج هذا التحليل أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين جميع مظاهر الجرائم اال – 7

 في داخل هذا المجتمع،  االجتماعيةفي وجودها ككل في داخل المجتمع الفلسطيني تعود للعوامل 

 االرتباطالى قيمة معامل  باإلضافة(، 0.05وظهر ذلك من خالل مستوى الداللة اإلحصائية التي جاءت بقيمة أقل من )

بين المتغيرين المذكورين، وهذا يعني أنه يوجد تأثير للعوامل  لعالقةهذه الدالة بذلك على وجود االيجابية والمرتفعة ا

السلوك اإلجرامي االلكتروني في داخل  ارتكابعلى واالحتياجات المتنوعة  والبطالةالطالق المتمثلة بكل من  االجتماعية

 المجتمع العربي الفلسطيني من وجهة نظر افراد هذا المجتمع. 

التحليل أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين جميع مظاهر الجرائم االلكترونية المرتكبة  تبين من خالل نتائج هذا – 2

المتمثلة بكل من: الفقر والبطالة والمنافسة لسطيني تعود للعوامل االقتصادية في وجودها ككل في داخل المجتمع الف

،  (0.05صائية التي جاءت بقيمة أقل من )التجارية في داخل هذا المجتمع، وظهر ذلك من خالل مستوى الداللة اإلح

بين المتغيرين المذكورين،  لدالة بذلك على وجود هذه  العالقةااليجابية والمرتفعة ا االرتباطالى قيمة معامل  باإلضافة

السلوك اإلجرامي االلكتروني في داخل المجتمع العربي  ارتكابعلى  االقتصاديةوهذا يعني أنه يوجد تأثير للعوامل 

 لفلسطيني من وجهة نظر افراد هذا المجتمع. ا

تبين من خالل نتائج هذا التحليل أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين جميع مظاهر الجرائم االلكترونية المرتكبة  – 1

الرغبات في الفلسطيني تعود للعوامل العاطفية: والمتمثلة بكل من:  العربي في وجودها ككل في داخل المجتمع

وتحقيق الرغبات الفردية او الجماعية المؤقتة أو الممارسات الشاذة بين بعض الفئات في داخل هذا المجتمع، الجنس، 

 االرتباطالى قيمة معامل  باإلضافة(، 0.05وظهر ذلك من خالل مستوى الداللة اإلحصائية التي جاءت بقيمة أقل من )

 بين المتغيرين المذكورين، ةلدالة بذلك على وجود هذه  العالقااليجابية والمرتفعة ا
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السلوك اإلجرامي االلكتروني في داخل المجتمع العربي  ارتكابعلى  ي أنه يوجد تأثير للعوامل العاطفيةوهذا يعن 

 الفلسطيني من وجهة نظر افراد هذا المجتمع. 

رائم االلكترونية المرتكبة تبين من خالل نتائج هذا التحليل أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين جميع مظاهر الج – 5

في وجودها ككل في داخل المجتمع الفلسطيني تعود للعوامل السياسية: والمتمثلة بكل من: التجسس، واالستغالل، 

(، 0.05والقمع في داخل هذا المجتمع، وظهر ذلك من خالل مستوى الداللة اإلحصائية التي جاءت بقيمة أقل من )

بين المتغيرين المذكورين،  العالقةلدالة بذلك على وجود هذه االيجابية والمرتفعة ا باطاالرتالى قيمة معامل  باإلضافة

السلوك اإلجرامي االلكتروني في داخل المجتمع العربي  ارتكابعلى  ي أنه يوجد تأثير للعوامل السياسيةوهذا يعن

 الفلسطيني من وجهة نظر افراد هذا المجتمع.

 كترونية:نقطة البداية لالعتداءات اإللتمثلة بكيفية وجود الماإلجابة على السؤال السادس: 

 (7الجدول رقم )

المجتمع الفلسطيني من وجهة لنقطة البداية لالعتداءات اإللكترونية في  النوعية )الكيفية(بيانات الدراسة حسب القيم 

 :جنين الفلسطينيةنظر مدراء المدارس في محافظة 

  :الثانية عينة البحث المقدار االعلى لنوعية االجابة من

 (:3مقدار قيمة اإلجابة ) نقطة البداية لالعتداءات اإللكترونية:

  أوالً: ثانياً: غير ذلك ... .  

إلكتروني بين البعض  حدوث سوء تفاهم وجاهي وتحوله إلىأوالً:  موجود دائماً  ... .

  فردياً أو أسرياً أو جماعياً:

. ... 
 مؤثر كثيراً 

على مواقع التواصل  المباشرةتعليقات والتلميحات الثانياً: 

 االجتماعي:

. ... 
 ردود فعل بين االفراد ىيؤدي إل

على مواقع التواصل  غير المباشرةالتعليقات والتلميحات ثالثاً: 

 االجتماعي:

يؤدي إلى حدوث بعض اشكال  ... .

 العنف البدائي

صد اإلساءة إلى الحوار اإللكتروني المباشر بين أثنين بقرابعاً: 

 طرف آخر:

التحول إلى نوعاً من الجرائم  ... . وضع بعض الصور والرسومات التي تمثل أمر معين خامساً: 

                                                           
جابة عليها من عينة البحث الثانية وهي مدراء المدارس في مدينة جنين، حيث جاءت نسبة اإلجابة على هذه القيمة تتمثل هذه القيمة بأكبر قيمة تم اإل (1)

 من خالل إجراء أداة المقابلة. % 61بأكبر من 
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 بقصد االعتداء على الغير: اإللكترونية

 سادساً: غير ذلك ... .  ... . ... .

 ثين". المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل المقابالت المأخوذة من المبحو

حيث جاءت في  ،نقطة البداية لالعتداءات اإللكترونية قد تمثلت وبشكل تدريجي  ( أن2من بيانات الجدول رقم )تبين        

تالها  ،دائماً  هو موجودالبداية بأن حدوث سوء تفاهم وجاهي وتحوله إلى إلكتروني بين البعض فردياً أو أسرياً أو جماعياً 

، باإلضافة إلى ذلك فقد تبين بأن كل كبيرشرة على مواقع التواصل االجتماعي هي مؤثرة بشت المباالتعليقات والتلميحابأن 

الحوار ردود فعل بين االفراد، وأن  ىؤدي إلمواقع التواصل االجتماعي تالتعليقات والتلميحات غير المباشرة على 

وضع حدوث بعض اشكال العنف البدائي، وأن أثنين بقصد اإلساءة إلى طرف آخر يؤدي إلى  اإللكتروني المباشر بين

يؤدي إلى التحول إلى نوعاً من الجرائم الغير بعض الصور والرسومات التي تمثل أمر معين بقصد االعتداء على 

 . اإللكترونية

 الدالالتقد جاءت ُمعبرة عن بعض من  بانهايظهر من خالل ما جاء في نقطة البداية لالعتداءات اإللكترونية     

 لخاصة بالفئات التي تقوم بها مثل: ا

العمل على استفزاز فرد أو أفراد آخرين للدخول في صراعات متنوعة قد تتحول إلى مظاهر عنف إلكتروني مباشر  – 4

 . والجرائم ، وبذلك فمن الممكن أن تتحول تلقائياً إلى أشكال من العنفأو حتى وجاهي مباشر

خاصةً وأن الفرد في الغالب ال يعترف بالخطأ لنفسه  ضد أفكار آخرين، محاولة إثبات بعض األفكار لدى البعض – 7

 وهذا من الممكن أن يكون بداية لصراع إلكتروني أو غيره.  بسهولة،

او  ن بهذه البدايات اإللكترونية للتعبير عن فشلهم أحياناً والعمل على تحقيق بعض من الرغبات الخاصة بمن يقوم – 2

ن منه أو رغبة في االنتقام أو رد فعل غير مباشر نتيجة لعدم محبة الغير، أو التعبير عن تعبيراً عن نقص ما يُعانو

 ظلمهم من قبل الغير، وقد يكون ذلك فردياً أو جماعياً. 

سر عما كان يتم ئهم بسهولة ويُ رالنشر آ بغض النظر عن طبيعتها لفئات االجتماعيةا األفراد أو بعضتنفس لإيجاد مُ  – 1

ن ، بمعنى أوُمكلف لمقروءة والمسموعة والمرئية والذي كان يتم ذلك بشكل صعبافي وسائل االعالم  سابقاً كالنشر

  م الجميع للتعبير عن رأيه مجاناً وبسهولة. الفرصة أما اتاحتهذه المواقع االلكترونية 

والتي  االلكتروني فيسبوكموقع ال مثل يطبيعة بعض من المواقع االلكترونية وخاصة مواقع التواصل االجتماع – 5

كما هو حاصل االعمال والتي من الممكن أن تتحول إلى طرق سلبية في استخدامها  هذهعملت على سهولة مثل 

 وموجود في الوقت الحاضر في داخل المجتمع الفلسطيني،
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بشكل  ان يكون قد تم أخذها منهض من الصور عنه والتي من الممكن كالتشهير بالغير أو تشويه سمعته أو وضع بع 

في المجتمع الفلسطيني  ةلعربياخاصة وأن الثقافة بها  ابتزازهلضياعها منه ومن ثم العمل على  نتيجةغير مباشر او 

على الرد والخوف من  القدرةوتمنع مثل القيام بهذه األمور وتجعل ممن يتعرض لها ضعيف من حيث الموقف 

 . خاصةً إذا كان أنثى المعرفة له من قبل افراد المجتمع

 

 البداية لالعتداءات اإللكترونية:ث وحدالمتمثلة بأسباب  إلجابة على السؤال السابع:ا

 (8الجدول رقم )

داخل المجتمع  اإللكترونية فيسباب حدوث البداية لالعتداءات أل النوعية )الكيفية(بيانات الدراسة حسب القيم 

 لسطينية:الف ر مدراء المدارس في محافظة جنينالفلسطيني من وجهة نظ

  :الثانية المقدار االعلى لنوعية االجابة من عينة البحث

 (:4اإلجابة )مقدار قيمة  اإللكترونية:أسباب حدوث البداية لالعتداءات 

  أوالً: ثانياً: غير ذلك ... .  

برد وجاهي واالستعاضة عنه برد  والفشل وعدم القدرة الضعفأوالً:  أسباب اجتماعية ... .

 ي مباشر او غير مباشر: إلكترون

 متنوعة: تحقيق رغبة في االنتقام من فرد معين ألسباب ثانياً:  أسباب نفسية   ... .

. ... 
 أسباب متعددة

االدعاء بحرية التعبير عن الرأي من خالل بعض المواقع ثالثاً: 

 االلكترونية:

 أسباب سياسية )حزبية( ... .

 وغيرها. 

 الغير في بعض األحاديث:االدعاء بمشاركة رابعاً: 

 الغيرة والحسد لدى البعض من االفراد:خامساً:  أسباب ثقافية ... .

 سادساً: غير ذلك ... .  ... . ... .

 المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل المقابالت المأخوذة من المبحوثين". 

 

                                                           
اءت نسبة اإلجابة على هذه القيمة تتمثل هذه القيمة بأكبر قيمة تم اإلجابة عليها من عينة البحث الثانية وهي مدراء المدارس في مدينة جنين، حيث ج (5)

 من خالل إجراء أداة المقابلة. % 65بأكبر من 
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جاءت للعديد من ردود  اإللكترونية قدحدوث البداية لالعتداءات أسباب ( أن 6تبين من بيانات الجدول رقم )            

إلكتروني مباشر او برد وجاهي واالستعاضة عنه برد  والفشل وعدم القدرة الضعفبمن يقومون بها مثل: الفعل الخاصة 

االدعاء ، ويةمتنوعة تعود لدوافع نفستحقيق رغبة في االنتقام من فرد معين ألسباب ، وغير مباشر ألسباب اجتماعية

لغير في بعض األحاديث االدعاء بمشاركة ا، ومن خالل بعض المواقع االلكترونية ألسباب متعددةبحرية التعبير عن الرأي 

 .)تقاليد اجتماعية بالية( يرة والحسد لدى البعض من االفراد ألسباب ثقافيةالغ، وألسباب سياسية )حزبية( وغيرها

الدوافع التي قد جاءت ُمعبرة عن  أسباب حدوث البداية لالعتداءات اإللكترونية بانها منيظهر من خالل ما جاء        

 مثل: من اعتداءات إلكترونية أو األفراد  بعض الفئات توجد لدى البعض والمعبرة عما تقوم به

نكر أو بتغير المً  ،والتجريب من يقوم باالعتداءات االلكترونية بالنقص أو بحب الظهور والتقليدمالمعاناة من قبل  – 4

 .اعتقادهمبكلماتهم المكتوبة على صفحات بعض مواقع التواصل االجتماعي حسب 

، قد يكون ذلك لقناعات خاطئة سياسية أو دينية أو ثقافية أو لما يدور حوله بشكل مختلف عن الغير فهم البعض – 7

 . قومية وغيرها

عتدين على الغير بشكل بير والكشف عما يوجد في نفسية المُ تتيح المواقع االلكترونية فرصة أكبر للقدرة عن التع – 2

االلكترونية في داخل  االعتداءاتأن معظم بالمقابالت تحليل من خالل ذلك ، وقد ظهر قوي مقارنةً بالرد الوجاهي

 ، وذلكوهو موقع الفيسبوك امواقع التواصل االجتماعي االلكترونية دون غيره إحدىالمجتمع الفلسطيني هي على 

، فهذا ال يدل على ذكاء االلكترونية األخرى نظراً لسهولة استخدامه من مختلف النواحي مقارنة بغيره من المواقع

عانون من عزلة بإن غير المشتركين على هذا الموقع يُ  االدعاءما . أهذا الموقععتدين على صفحات وحنكة الم

االلكتروني على  باالعتداءلعدم قدرة بعض الفئات  االدعاءا ربما قد جاء هذ ؟!...االدعاء، فمن أين جاء هذا اجتماعية

حساب الُمفترض وأمنية المعتدين لو كان يوجد لخصمهم  ،على هذا الموقع لغيرهم غيرهم نتيجة لعدم وجود حسابات

لة الوهن يُثبت وبقوة حا ما وهذا على موقع الفيسبوك ليتيح لهم ذلك اضافة التعليقات والتلميحات الُمقللة من شأنه،

 . عتدين على صفحات مواقع التواصل االجتماعي على غيرهملمُ ا والكبت لرغبة واالنكسار والضعف

في داخل المجتمع العربي  وخاصةً موقع الفيسبوك كما أن سوء االستخدام لمواقع التواصل االجتماعي االلكترونية – 1

الدائم بين البعض والذي من شأنه أن يُشكل الفلسطيني وغيرة من المجتمعات األخرى جعلت منه حلبة للصراع 

وبشكل سهل للتحول إلى سلوك إجرامي، طبعاً ليس المقصود من هذا االمر هو تشويه  قابلةأرضية خصبة للعنف 

سن فلو أحُ ، خاطئفيمن يستغلونه بشكل  ُمشكلةالولكن  االلكتروني صورة هذا الموقع الخاص بالتواصل االجتماعي

 ممتازة ورائعة بشكل واضح وكبير. اتصال وتواصللة ألصبح وسي استخدامه

المسيئة لغيرة من  ياتلحياتية ومحاولته القيام ببعض السلوكافشل البعض من المعتدين في العديد من األمور  – 5

 الناجحين. 

 . ، قد تكون نفسية، اجتماعية، اقتصادية.... الخالغير ألسباب تنافسية بحته تشويهمحاولة  – 8
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 ج التفصيلية للبحث ومناقشتها:  النتائ – 28

وع العوامل المؤثرة على وجود الجرائم االلكترونية قد جاءت متوسطة في درجة وجودها وتأثيرها، متبين أن مج – 4

وقد توزعت في هذه الدرجة من التأثير ما بين العوامل النفسية والعوامل االجتماعية، والعوامل االقتصادية، والعوامل 

امل السياسية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن حجم الوجود للعوامل المؤثرة للجرائم العاطفية، والعو

االلكترونية قد جاء متفاوت في تأثيرها على ارتكاب هذا السلوك االجرامي االلكتروني، وأنه بذلك ال بد من وجود 

االستخدام للوسائل االلكترونية وتطورها  ازديادوزيادته في هذا المجتمع ال سيما مع  تفاقمهالحيطة والحذر خشية 

وذلك نتيجة لزيادة التردي لألوضاع المذكورة  ،في مختلف مناطق العالم بما فيها المجتمع الفلسطيني باستمرار

بأن مواقع  ىوالتي تر ،م(7141دراسة مرسيس سجية وآخرون... ) ، وهذا يتوافق معوالمختلفة على حياة االفراد فيه

، ويرى الباحث أنه كلما زاد استخدام الوسائل اعي لها أثر كبير في حدوث الجريمة اإللكترونيةالتواصل االجتم

     االلكترونية يزيد ذلك من الجرائم االلكترونية ألن جزء كبير من حياة االفراد يصبح مسيطراً عليه إلكترونياً. 

د الجرائم االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطيني المؤثرة على وجو( القيم الخاصة)لقد ظهر فيما يتعلق بالمفردات –  7

لمختلف هذه القيم  يأما فيما يتعلق بالتوزيع النسبمتوسطة. أن مجموع القيم المتعلقة بهذه العوامل قد جاء بنسبة 

مع الخاصة بالعوامل المؤثرة على مرتكبي الجرائم االلكترونية من وجهة نظر افراد عينة الدراسة الممثلة عن المجت

أعلى هذه القيم للنواحي النفسية تلتها القيم االجتماعية ثم القيم االقتصادية فالقيم العاطفية والقيم  تالفلسطيني فقد جاء

الجرائم االلكترونية بشكل أكبر  ارتكابالسياسية، وهذا يدل على أنه يوجد بعض من النواحي الحياتية المؤثرة على 

حرض على ارتكاب مثل يوجد بعض من المعاناة في داخل المجتمع الفلسطيني تُ  من غيرها، ويدل ذلك أيضاً على أنه

محمد الشاللدة   صعوبة اوضاعه المعيشية المتنوعة، وهذا يتوافق مع دراسةهذه الجرائم الحديثة في نوعها نتيجة ل

م االلكترونية فيه الى ع أسباب معاناة المجتمع الفلسطيني وزيادة الجرائرجّ والتي تُ  ،م(7145وعبد الفتاح ربعي )

ويرى ، لمختلف المناطق خاصةً من ناحية التطبيق لها فيه واالنقسام وعدم شمولية القوانين أوضاعه المتمثلة باالحتالل

وهذا يرجع الى اوضاع  ،ه يوجد تقصير من قبل المؤسسات الواجب عليها بالرد على مثل هذه الجرائمالباحث أن

زة األمن الفلسطينية الوصول الى كافة مناطق هذا أجه مقدرةتتمثل بعدم والتي  الصعبة المجتمع الفلسطيني السياسية

السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي منذ  اتفاقيةنتيجة لعدم سيطرتها عليها من البداية حسب تقسيمات  المجتمع،

      م وحتى الوقت الحاضر. 4112العام 

الجو الخاص الذي تُرتكب فيه الجرائم االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطيني أنه قد لقد تبين فيما يتعلق بطبيعة –  2

وهذا يعني أنه يوجد كبت مخزون لدى افراد هذا المجتمع ألسباب قد  ،تمثل ذلك الجو بالرغبة في االنتقام من الغير

وما يعزز هذا الرأي هو الشعور بالنقص  ،تعود للكثير من النواحي األخرى المتمثلة بعدم القدرة على االشباع المعيشي

زن نتيجة الى الحُ  باإلضافة ،فسر للعوامل النفسية في شدة تأثيرها على ارتكاب مثل هذه الجرائموالذي ظهر بشكل مُ 

كرر تعزيز هذا التفسير المتمثل بالحرمان المعيشي للكثير من افراد المجتمع الفلسطيني مما للغيرة والحسد والذي يُ 

 ،العوامل النفسية وهذا يندرج ضمن ،الى ارتكاب مثل هذه الجرائم يدفعهم
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وهذا  ،كما ظهر أن هنالك درجة من االختالف بين اإلمكانيات والرغبات كسبب من أسباب ارتكاب مثل هذه الجرائم 

ة والذي نتيجة لمعاناته من ظروف مادية صعب األخيرةيعود للجو العام الذي يسود هذا المجتمع خاصةً في اآلونة 

 باإلضافة ،لحة ألفراد هذا المجتمعالجرائم االلكترونية هو الحاجات المادية المُ  الرتكابعززها تفسير وجودها كدافع 

في الفترات األخيرة  ازدادتي تالى العوامل االقتصادية الصعبة المتمثلة بالفقر، والبطالة، والمنافسة التجارية وال

مثل هذه الجرائم  ارتكاب يا المجتمع. كما ظهر وجود جو آخر من اسباب ودواعنتيجة لقلة فرص العمل في داخل هذ

وهي العوامل العاطفية المتمثلة بالجنس خاصة في ظل عزوف كثير من شباب المجتمع الفلسطيني عن الزواج ألسباب 

فهذا ما أدى الى  ،بطالةحاالت ال الزديادتعود لقلة األموال وصعوبة تجميعها وقلة فرص العمل  سابقاكثيرة تم ذكرها 

تصب في وهي بذلك  ،وجود رغبات تعمل بعض الفئات على تحقيقها بشكل فردي او جماعي حتى ولو بشكل مؤقت

معظمها ضمن الممارسات الشاذة بين بعض هؤالء االفراد او تلك الفئات الممارسة لها خاصةً وأن هنالك العديد من 

بالصوت والصورة وتُشكل  بتصفحهاوالتي تتيح للجميع  الممارساتذه مواقع األنترنت المشجعة على وجود مثل ه

لمثل هذه الممارسات الشاذة سواء كانت ممارسات  االرتكابلك دافعاً قوياً وتساعد على إيجاد جو خاص من أجواء بذ

والمعروفة لدى  الجرائم االلكترونية الدارجة أساليبمن البعض وغير ذلك من  استدراجمن الغير أو  ابتزازجنسية أو 

ع. كما بكثرة في كافة دول ومجتمعات العالم أجم والمنتشرةصفحات مواقع شبكة االنترنت المستخدمة  علىالجميع 

أجواء ارتكاب مثل هذه السلوكيات االجرامية ضمن حدود التجسس، واالستغالل،  وجود جو خاص منظهر أيضاً 

ذ أكثر من التي وجدت فيه من االنقسامنتيجة لحالة  الفلسطيني عالمجتموالقمع وهذا يعود ألسباب سياسية في داخل 

مما دفع بذلك ببعض االفراد  ،أجوائها ووجودها حتى وقت إجراء هذا البحثأربعة عشرة عاماً وما زالت مخيمة في 

تقوية بشكل إلكتروني بهدف تعزيز موقف كل منهما والعمل على  اآلخرالقيام باالعتداء على الخصم  علىوالفئات 

 موقف كل منهما، ن اجل تعزيزمساره ألسباب سياسية وما يلحق بها من اسباب أخرى قد تكون مادية وغيرها م

مصطفى  وهذا يتوافق مع دراسة باإلضافة الى ضعف التشريع القانوني في هذا المجتمع خاصةً من الناحية التطبيقية

ويرى الباحث أن ، ي في فلسطين يعاني من الفراغ التشريعيوالتي ترى بأن التحقيق اإللكترون ،م(7146عبد الباقي )

ووجود جمود شبه تام للمجلس التشريعي الفلسطيني عمل على عدم سن قوانين جديدة تختص بمثل هذه  االنقسامحالة 

     الجرائم.

قد جاءت في  نيالفلسطي تبين أن القيم الخاصة بأنواع وأشكال الجرائم االلكترونية الموجودة في داخل المجتمع–  1

 الوجودوهذا امر ُمبشر بالخير في داخل المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بدرجة ارتكاب  ،مجملها بشكل منخفض

وفيما يتعلق بدرجة التفصيل لكل نوع وشكل من هذه االنواع  ،ألشكال الجرائم االلكترونية مقارنة بالمجتمعات األخرى

 بوجوده تمثل األول:النوع فقد تمثلت بوجودها على نوعين  ،اللكترونيةواالشكال من هذه السلوكيات االجرامية ا

 ونياإللكتروك االجرامي لبشكل منخفض وهو المتمثل بكل من: التشهير بالغير ثم جاء الشكل اآلخر من اشكال الس

يات بأسماء الى انتحال شخص باإلضافة ،وهو المتمثل بمحاولة اختراق بعض المواقع والحسابات للتجسس او لغيرها

  ،وهمية ومحاولة خلق عالقات ومن ثم االستدراج من خاللها
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ومن ثم استخدام طرق التهديد بكشف بعض االسرار الكترونياً ووضع بعض الصور لشخصيات معروفة لدى الجاني 

ة تأثيرها من انواع هذه الجرائم االلكترونية من حيث طبيعة وجودها ودرج :النوع الثاني أما سمعتها.من اجل تشويه 

بهدف االنتقام  غير مشروعة الكترونياً بواسطة الصوت والصورة مع افراد معينينفقد تمثلت بكل من: اقامة عالقات 

ق وضع اخبار مسيئة عن الغير ومن ثم إوهام الغير يومحاولة خلق الفتنة بين البعض والقيام بالبلبلة عن طرمن الغير 

ية قابلة للشراء من خالل بعض المواقع االلكترونية الوهمية وغير الموجودة ببعض السلع المهمة له كتجارة الكترون

فعالً والقيام بالتعبئة والدعاية الموسعة من قبل بعض االفراد المتضمن للسلوكيات غير الصحيحة عبر المواقع 

واضافة الصور  ،السلوكيات تدريجياً هذه  االلكترونية خاصة مواقع التواصل االجتماعي إليقاع الغير في بعض من

والتعليقات بشكل غير مباشر عن الغير بهدف االساءة له نفسياً او اجتماعياً او مادياً او وطنياً وسياسياً او عاطفياً 

صغير يوسف  وهذا يتوافق مع دراسة وهذا عمل على التغير في النظرة الى الجرائم بشكل عام، ،... هوغير

ويرى ، كترونية غيرت نظرة الناس الى الجرائم الموجودة في المجتمعاتالجريمة اإللوالتي ترى بأن  ،م(7142)

العولمة المتمثلة بالنظام العالمي الجديد هي احدى االسباب االساسية وراء وجود مثل هذه السلوكيات  الباحث أن

 بقية على حسابقدمة حتى ولو كانت االلكترونية الحديثة والتي نقلت مختلف مجتمعات العالم الى هذه الصورة المت

      . األخرى المجتمعات

تبين من خالل فحص طبيعة العالقة بين أوضاع المجتمع الفلسطيني المعيشية المتنوعة وبين جميع مظاهر الجرائم  – 5

االلكترونية في وجودها أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين جميع مظاهر الجرائم االلكترونية المرتكبة في 

داخل المجتمع الفلسطيني تعود للعوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية والعاطفية والسياسية في وجودها ككل في 

االيجابية  االرتباطالى قيمة معامل  باإلضافة، داخل هذا المجتمع، وظهر ذلك من خالل مستوى الداللة اإلحصائية

لكافة  واضح كورة، وهذا يعني أنه يوجد تأثيربين المتغيرات المذ لدالة بذلك على وجود هذه  العالقةوالمرتفعة ا

السلوك اإلجرامي االلكتروني في داخل المجتمع العربي الفلسطيني من وجهة  ارتكابالعوامل المعيشية المتنوعة على 

والتي ترى بأن الجرائم االلكترونية ظاهرة  ،م(7147محمد خليفة ) ، وهذا يتوافق مع دراسةنظر افراد هذا المجتمع

، ة في األراضي الفلسطينية بشكل واضح وأن انتشارها يرتبط بالعديد من العوامل من أهمها زيادة االنترنتمنتشر

وما تبعها من قلة القدرات الحياتية  حالة الفشل في القدرة على التحرر من االحتالل االسرائيلي ويرى الباحث أن

المواطن الفلسطيني  لدىولدت  . ألخ لدى الجميع،األخرى سواء كانت سياسية او اجتماعية او مادية او عملية..

االجرامية االلكترونية هي احدى وسائل هذا  السلوكياتمخزون من الكبت اصبح يحاول تفريغه ضد الغير وان 

      كان او وجاهياً.  التفريغ المتمثلة في الغالب بالعنف بغض النظر عن طبيعة اشكاله الكترونياً 

قدمات التي تسبق أنه يوجد العديد من المُ  النوعية )الكيفية(البيانات ئج هذا البحث وخاصة من خالل نتا لقد تبين من – 8

ية العدائية قدمات والتي تُشكل دافعاً أساسيا لهذه المظاهر السلوككما ظهر وجود أسباب لهذه المُ  .الجرائم االلكترونية

وبشكل عام فلقد ظهر أن  ،داخل المجتمع الفلسطيني من قبل الكثير من الفئات االجتماعية فيالتي يتم استخدامها 

 ،االلكترونية للجرائمالبدائية السابقة  ياتبهذه السلوك باب تكون سلبية لدى جميع من يقومونمختلف هذه األس
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اليها بأشكال إيجابية خاصة  النظرال يمكن  ووضيعة إلى أن هذه المظاهر نفسها هي مظاهر عدائية سيئة باإلضافة 

الجميع من المتصفحين للمواقع االلكترونية وخاصة مواقع  مين عليها وأحياناً تظهر بهذا الشكل القبيح أماللمطلع

وأن ابسط سبب لممارستها هو السهولة في ذلك من حيث الوجود لشبكة  ،االجتماعي القديمة والحديثة منهاالتواصل 

 وهذا ،عدم القدرة على الرد الوجاهي على الغير فيالُمتمثل  ياالنترنت لدى الجميع خاصة في ظل الضعف الحقيق

التي ، م(7142أحمد حسنية ) وهذا يتوافق مع دراسة من شأن من يقومون بها ويجعلهم ُمعتدين عن بُعد.يقلل بحد ذاته 

سهولة االتصال والتواصل واستخدام الشبكات االلكترونية عمل على سهولة القيام بهذه الجرائم وجعل من  ترى بأن

 لمواقع التواصل االجتماعي االلكترونية وتحديداً  سوء االستخدام ويرى الباحث أن ،الجريمة عابرة للحدود هذه

     الوجود للجرائم االلكترونية. ازديادهو السبب في  (سهل االستخدام في المجتمعات العربية)الفيسبوك 

 لتوصيات: ا – 29

 : ما يليوهي ينية الفلسط باألفراد واالسر الً: التوصيات الخاصةأو

ضرورة أخذ الحذر من أي أمر قد يساهم في تعرض الفرد أو االسرة لمثل هذه السلوكيات االجرامية وذلك  – 4

 بالمحافظة على أجهزة االستخدام الخاصة بكل فرد وأسرة.

ا يتم عادة وضع ارقام سرية يصعب على أي فرد التوصل اليها وعدم وضع مثل هذه األرقام كتواريخ الميالد مثلم – 7

ية التي يمكن اختراقها أو رقم الهاتف الثابت او النقال وغير ذلك من األرقام السر لألسرةمعينة للفرد او  تواريخو أ

 بعض االفراد ذوي المستويات الوضيعة في التعامل. بسهولة من قبل

ن عليها بعض الملفات عدم إعطاء األجهزة الخاصة بالفرد أو االسرة ألي طرف خارج عنها خاصة عندما يكو – 2

تسليم بعض من هذه األجهزة للصيانة أو ألي امر آخر ال بد من نقل جميع الفرد او االسرة وإذا لزم االمر الخاصة ب

 الملفات الخاصة عليها ووضعها في جهاز آخر.

 اعيواصل االجتمتتنبه من االفراد المضافين على حسابات الفرد او االسرة من خالل مواقع اللضرورة ا – 1

طلقون يُ  األفرادوعدم إضافة فرد غير معروف أو مشكوك فيه بأسماء غير معروفة خاصة وأن بعض  االلكترونية،

وغيره  الفيسبوكأسماء وهمية مثلما يظهر ذلك على منصات التواصل االجتماعي االلكترونية مثل موقع  أنفسهمعلى 

 حالياً. 

ى الفرد على جهاز داخل االسرة وليس ها من بعض االسرار لدكالصور وغير ةباألمور الخاص االحتفاظضرورة  – 5

على جهاز الهاتف النقال خشية ضياع هذا الجهاز بسهولة مثلما يحصل مع الكثير من الناس والذي من الممكن أن يقع 

 لسلوك االجرامي مثلما تم اإلشارة اليه في اإلطار النظري لهذ البحث. لديهم نوعاً من ا أفرادفي ايدي 
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 :ما يليوهي للمؤسسات المسؤولة في المجتمع الفلسطيني نياً: التوصيات العامة اث

العمل على تقوية الوازع الديني لدى االفراد وذلك بتعزيز ثقافة نصيب كل فرد سواء كان ذلك بالمنافع الحسنة او  – 4

ُ  :﴿السيئة، وذلك نظراً لقوله تعالى ِل اْلُمْؤِمنُونَ قُْل لَْن يُِصيبَنَا إاِلا َما َكتََب هللاا ِ فَْليَتََوكا  القرآن .﴾  لَنَا هَُو َمْواَلنَا َوَعلَى هللاا

     54 التوبة، آيةالكريم، سورة 

و التهديد االلكتروني أ االبتزازبتعزيز ثقافة عدم الخوف من  الفلسطيني قيام المؤسسات المسؤولة في داخل المجتمع – 7

او الحسابات األخرى على مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية  كترونيةوما شابه ذلك من خالل الحسابات االل

 المتنوعة. 

االنتظار لبعض الوقت عندما يتعرضون لمثل هذه السلوكيات  بعدمالفلسطيني في داخل المجتمع  المواطنين تشجيع – 2

 لجرائم. اوالمتعلقة بهذا النوع من منية المتواجدة حالياً بالغ االجهزة األالخطيرة في المجتمع وإنما عليهم ضرورة إ

بشكل في داخل المجتمع الفلسطيني التابعة ألجهزة األمن الفلسطينية دعم وتعزيز وحدة مكافحة الجرائم االلكترونية  – 1

 . مؤخراً  وذلك نظراً لزيادة مثل هذه لسلوكيات الخاصة بالسلوك االجرامي االلكتروني ،أكبر مما هو عليه الحال حالياً 

 ،مثل هذه السلوكيات في حال تعرضهما لهارورة التنبيه لكافة المواطنين من م وسائل االعالم والعمل على ضدع – 5

في حال  يحدث مع بعض االفراد خاصة مع اإلناثوعدم إغفالها أو التعامل معها بشكل فردي خاصة وأن ذلك 

 واالدعاءالمحافظة نوعاً ما في التوجه  سطينيالفلوذلك تبعاً لثقافة المجتمع العربي  تهديدألي ابتزاز أو  هنتعرض

 بالتعرض لمثل هذه السلوكيات.

، وتوكيله للغير ضرور التيقن بالتغير المبني على اساس فردي في البداية، وعدم اإلستهانة أو التأخير من هذا األمر – 8

 44الرعد: آية  القرآن الكريم، سورة ". ا بِأَْنفُِسِهمْ إِنا هللّاَ الَ يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتاى يَُغيُِّروْا مَ " لقولة تعالى:

  المراجعقائمة المصادر و  –  02

 القرآن الكريم. – 4

الجرائم اإللكترونية في دولة فلسطين المحتلة في ضوء التشريعات  ،م(7145) ،تاحفعبد الربعي و ،محمدالشاللدة،  – 7

   جامعة جرش، جرش، األردن. الوطنية والدولية،

ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر ، "واقع وتحديات"في دولة فلسطين  اإللكترونيةالجرائم ، م(7141) ،الرب، نبيل أبو – 2

 فلسطين. ،، رام هللا(التكنولوجيا والقانونعشر )يوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثالث 

 م هللا، فلسطين.م، را7174الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، عدد السكان لمحافظة جنين،  – 1

دراسة تحليلية مقارنة، الجامعة  –م(، الجرائم االلكترونية في التشريع الفلسطيني 7142العفيفي، يوسف، ) – 5

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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واألسباب، كلية العلوم االستراتيجية،  المفهوم- م(، ورقة علمية بعنوان: الجرائم االلكترونية7141البداينة، ذياب، ) – 8

 األردن.عمان، 

م(، المسؤولية الجزائية عن التهديد عبر الوسائل اإللكترونية، )دراسة مقارنة(، جامعة الشرق 7171حنش، سارة، ) – 2

 األوسط، عمان، األردن.

م(، الجريمة اإللكترونية بين الشرعية الجنائية واإلجرائية، مجلة جامعة األزهر، عدد خاص 7142أحمد، ) حسني، – 6

كم، المجلد الخامس المُ  بمؤتمر كلية الحقوق  ، غزة، فلسطين.14حا

م(، دراسة نقدية لإلطار القانوني للجرائم االلكترونية في األراضي الفلسطينية، معهد أبحاث 7147خليفة، محمد، ) – 1

 السياسات االقتصادية الفلسطيني، )ماس(، القدس ورام هللا، فلسطين. 

  –مة اإللكترونية يام مواقع التواصل االجتماعي في انتشار الجرم(، أثر استخد7141سجية، مرسيس وآخرون...، ) – 41

 دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة المسيلة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر.    –الفيسبوك نموذجا 

كز العربي م(، الجرائم اإللكترونية، الواقع الحالي والمستقبل، ورقة عمل مقدمة إلى المر7146ظاهر، أيمن، ) – 44

 للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر.

م(، التحقيق في الجريمة اإللكترونية وثباتها في فلسطين: دراسة مقارنة، مجلة 7146عبد الباقي، مصطفى، ) – 47

 ألردن.، الجامعة األردنية، عمان، ا7، ملحق 1، عدد 15دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

م(، جهود مؤسسة الحق في مواجهة قرار بقانون الجرائم اإللكترونية، مؤسسة الحق، رام 7146عابدين، عصام، ) – 42

 هللا، فلسطين.

م(، التجربة الفلسطينية في التأمين والحماية للفضاء السيبراني )االنترنت(، المركز العربي 7146موسى، معالي، ) – 41

 امعة الدول العربية، بيروت، لبنان.للبحوث القانونية والقضائية، ج

م، رام هللا 7171/  7141 م، قاعدة بيانات مسح التعليم لألعوام الدراسية7171وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،  – 45

 فلسطين.  –

تيزي وزو، –جامعة مولود معمري كبة عبر االنترنت، رتالجريمة االلكترونية المُ م(، 7142، )يوسف، صغير – 48
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 )دراسة تاريخية فقهية( سالميإلفقه االفي  الخراجمفهوم 

The concept of kharaj in Islamic jurisprudence (jurisprudential historical study( 
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 باكستان ،سالم آبادإ ،سالمية العالميةإلالجامعة ابكلية الشريعة والقانون  ،أستاذ مساعد
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Mobile: 0092-3333044219  

   

   ملخص البحث

أصله ما يخرج من األرض ويطلق على األجرة،ويطلق على اإلتاوة أو الضريبة التي تؤخذ من أموال  الخراج

أن من اشترى عيناً فاستغلها، ثم وجد بها عيباً،  الناس على الغلة الحاصلة من الشيء، كغلة الدار أو الدابة. ومعناه

وتبين أن العيب كان موجوداً قبل البيع فله رد العين وأخذ ثمنها، وال يرد للبائع الغلة التي استغلها من العين، ألنه 

الضريبة وهي نوع من  فما أخذه منها من خراج هو في مقابل ما كان يلزمه من ضمانها ،كان ضامناً لها لو هلكت

ج إلى ضريبة األرض التي ايشير الخر ،اإلسالمية الفردية على األراضي المزروعة فيما بعد وبشكل أعم

يهدف هذا البحث إلى إعطاء القارئ  بناًء على ذلك، .يفرضها الحكام المسلمون على رعاياهم من غير المسلمين

في المبحث األول تعريف الخراج لغة وشرًعا والفرق فبين  ،تصوراً شامالً عن مفهوم الخراج في الفقه اإلسالمي.

، ويختم الخراج في اإلسالمبينه وبين الجزية ومشروعيته من الكتاب والسنة وحكمه،وذكر في المبحث الثاني 

و بعض المسائل التي يتعرض لها المسلم  المبحث الثالث، األراضي الخراجية،أنواع الخراج،ومقداره،ومسقطاتهب

آراء العلماء في هذه وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة ف التي تتعلق بهذا الموضوع. في بعض المواق

 ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه.القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها 

 سالمي.إلفقه اال ،الخراج ،مفهوم :الكلمات المفتاحية
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The concept of kharaj in Islamic jurisprudence (jurisprudential historical study( 

 

 

 ABSRACT 

This research paper aims to give the reader a comprehensive vision of the concept of 

Kharāj in Islamic Law. Kharāj is a type of individual Islamic tax on cultivated land 

and its produce established in Islamic law With the first Muslim invasions in the 7th 

century, kharaj initially symbolized a lump-sum duty imposed upon the lands of 

occupied provinces, which was collected by hold-over officials of the defeated 

Byzantine Kingdom in the west and the Sassanid Empire in the east; later and more 

generally, 

 kharaj refers to the land tax imposed by Muslim rulers on their non-Muslim subjects, 

cooperatively named as dhimmi. At that time, kharaj was identical with jizyah, which 

later appeared as a per head tax paid by the dhimmi. Muslim property-owners, on the 

other hand, paid only ushr, a religious tax on land, which carried a much minor rate of 

levy. In the first section, clarified  the Kharāj literaly and technically and  its 

legitimacy from the Qur,an and the Sunnah, and the dissimilarity between Kharāj and 

tribute. In the second section it mentioned the Kharāj in Islam, and concludes with the 

third section: Kharāj land, types of Kharāj, and it quantity, and projections. And some 

of the issues faced by the Muslim in some positions related to this subject. . The 

researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and 

presented their opinions, compare and discuss them from  what Allah opens to him. 

The modern world has witnessed many phenomena, which are very important,to 

muslim to know the shariah ruling regarding them. At the end conclusion drawn from 

variant views of the scholars,and the main findings and recommendations have been 

given. 

Keywords: concept, Kharāj, Islamic  Law. 
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ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  من يهده هللا فال  إن الحمد هلل،  نحمده ونستعينه ونستهديه،

ورسوله،  ه أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  وأشهد أن محمداً عبدمضل له،  ومن يضلل فال هادي له،  وأشهد 

 وبعد:

ويحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي نعرف الحكم فتثور في كل زمان قضايا وتُستَحّدث نوازل في حياة الناس، 

ي حلها واإلجابة وفي زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلماء ف الشرعي من خاللها،

عليها، وهم وإن اختلفت منازعهم ومناهجهم في االجتهاد، إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها 

آراء العلماء  وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة  وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه المسألة أو تلك.

 .يهومناقشتها بما يفتح هللا به عل ا وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينهافي هذه القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيه

 سالميإلفقه االفي  الخراج  فقد شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر مما ال تخفى على كل عاقل أال وهو مفهوم

النبوية   والسنةتحتاج إلى دراسٍة وتأصيٍل شرعي،   -في نفس الوقت-لها غاية األهمية،وهي   من األمور التي

وترجيٍح لبعض المصالذح غير المعتبرة شرعاً،   في المفاهيم، نظراً لما قد يشوب هذا األمر من اختالطٍ  المطهرة

والذي يضبط ذلك كله هو الرجوع إلى  وكثرة االجتهادات المتضاربة بين الموسعين والمضيقين في هذا األمر.

 حكم الشرع،

)والقرآن الكريم والسنة  سبحانه وتعالى في عباداته ومعامالته وعقيدته وأخالقه،فالمسلم مأموٌر بطاعة ربه  

النبوية المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام االسالم،  ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلٍف 

أهمية هذا البحث المتواضع،   وال تعسٍف،  ويرجع في فهم الّسنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات(، ولذلك تأتي

مفهوم الخراج لتحديد  –وذلك  –والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم  كمحاولٍة لبيان هذه األحكام في الشريعة،

 وهللا الموفق،  وهو الهادي إلى سواء السبيل. في الفقه اإلسالمي

 أوالً:أسباب اختيار البحث:

حماس ال هللبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة، في بعض غير اإلسالمية ممن يأخذ لقد شدَّ الباحث

.مفهوم الخراج في الفقه اإلسالميالديني المفرط،  والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة   

 أما بالنسبة ألسباب اختيار الموضوع، فأهمها ما يلى: 

 الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية. .1

 لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم العالم اإلسالمي في زمننا هذا. .2

 ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها واالستفادة منها.. .3

ور وإصالحها لمعاش الناس الف العصإظهار كمال الشريعة اإلسالمية واستيعابها ألحوال الناس على اخت .4

  .وحياتهم

 

 ثانيًا: :أهداف البحث: 
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 يهدف هذا البحث إلى:

 .لخراجالتعرف على ماهية ا-1

 مفهوم الخراج في اإلسالم.التعرف على -2

 سالمية.إلبيان شمولية الشريعة ا-3

 بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين. -4

 في ضوء الشريعة اإلسالمية. الخراجإبراز حقيقة 5-

 سالمي.إلفقه االفي  الخراجراء العلماء القدامى و المعاصرين في  أحكام آبيان  -6

 المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا. معرفة بعض األحكام الشرعيىة7-

 ثالثاً: مشكلة البحث وأسئلته:

 مفهوم الخراج في الفقه اإلسالميلقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قديًما وحديثًا حول -1

 واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟؟؟ وكيف أثر

 غير اإلسالمية ؟ هل هذا البحث يعالج مشكلة التعامل التي تكون غالبًا بين الناس في الدول-2

 وموضوعه حضور لدي فقهاء اإلسالم قديًما وحديثًا؟مفهوم الخراج في الفقه اإلسالمي هل لمفهوم -3

 

  رابعاً: أهمية البحث:

والفرق بينه وبين الجزية،ومشروعيته من الكتاب والسنة،  ،الخراجتبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية  

 .وأنواعه،ومقداره،ومسقطاته

 ومعالجة موضوعه:خامساً: منهج كتابة البحث 

 في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي: انتهج الباحث

المنهج التحليلي والوصفي  في هذه الدراسة: وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين،وذكر أسباب  اعتمد الباحث

 الخالف في أقوالهم،وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين.

 ضوابط البحث المنهجي عزًوا وتخريًجا وضبطًا وتحريًرا. زم الباحثالت

 اوين البحث أن تكون بارزة وشاملة.في استخراج عن الباحث  حاول-1

أدلة كل  تحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها، وذكر األقوال في المسألة، مع نسبة كل قول لقائله،وذكر-2

وترجيح ما يظهر رجحانه بناًء على  ،قول وما ورد عليها من مناقشات واعتراضات، وذكر األجوبة عنها

 المرجحات الظاهرة.

عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين  -3

 المستقيمين.
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والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن إن لم تخريج الحديث من مصادره األصيلة،  -4

 .يكن في الصحيحين

 توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب، وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة.. -5

 شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.-6

 من األدلة واألقوال في المسألة مرجًحا ما أراه راجًحا بالحجة والدليل. مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة-7

في البحث اإللتزام بقواعد البحث العلمي وأصوله الثابتة، من حيث التقيد بالمنهج العلمي  وقد توخى الباحث

 قصدتواإلستدالل بالحديث الصحيح والحسن دون الضعيف، والتوثيق العلمي المنهجي ألقوال العلماء، كما 

يكن ما وصلت إليه  البحث بموضوعية وإنصاف، مجرًدا عن النزعة والتحيُّز، والقول بالهوى والعصبية، فإن

صوابًا فذاك الفضل منه سبحانه، وأحمد تعالى على توفيقه، وإال فمني ومن الشيطان ودوام النجاح والسداد، 

وحسن القبول والرشاد. وصلى هللا وسلم وبارك على نبِّينا محمد، وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان،والحمد هلل 

 رب العالمين.

  سابعاً:خطة البحث:

 مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة:من لدراسة تتألف ا

 فيه. اب اختياره، والخطة التي اتبعتهاأهمية الموضوع، وأسب ،فيها: أما المقدمة، فعرض الباحث

المبحث األول تعريف الخراج لغة وشرًعا والفرق بينه وبين الجزية ومشروعيته من الكتاب المبحث األول: 

 والسنة وحكمه.

 .المبحث الثاني الخراج في اإلسالمالمبحث الثاني: 

 .الثالث: األراضي الخراجية،أنواع الخراج،ومقداره،ومسقطاتهالمبحث 

 الخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

 المبحث األول: 

 والفرق بينه وبين الجزية ومشروعيته من الكتاب والسنة وحكمه. ماهية الخراج

 الخراج في اللغة: تعريف  أوالً:

الخراج: ِمْن َخَرَج يَْخُرُج ُخُروًجا أَْي: بََرَز...، وأصله: ما يخرج من األرض، والجمع: أَْخَراٌج،  الخراج لغة:

: أن يجعل شيئاً معيناً من وهو ونظيره األجرة(1)َوأََخاِريُج، َوأَْخِرَجةٌ ....قال الزجاج:الخراج الضريبة والجزية

مساحة معينة، وهذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه األرض بيده، سواء انتقلت بالميراث أو الدراهم مقابل 

 ببيع أو بغير ذلك.

                                                           

املصباح املنري يف غريب الشرح  ،الفيوميو ، 5/515تاج العروس، الزبيدي ، و 2/252لسان العرب، حممد بن مكرم بن على،،ابن منظور(1)
 .1/111الكبري، 
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قال األزهري: الخراج يقع على الضريبة ويقع على  ويطلق على الغلة الحاصلة من الشيء؛ كغلة الدار، والدابة،

م لما يخرج من الفوائض في األموال والخرج مال الفيء ويقع على الجزية وعلى الغلة، والخراج أيضاً اس

المصدر، وقال قطرب: الخرج الجزية والخراج في األرض وقيل: الخرج ما يخرجه كل أحد من ماله والخراج 

ومنه  (2) .ما يجبيه السلطان، وقيل: هما بمعنى واحد قال ابن عباس خرجاً أي أجراً عظيماً وجعالً من األموال

َماِن": " ()قول رسول هللا   (3)اْلَخَراُج بِالضَّ

ا  ﴿ويطلق على األجرة، أو الكراء، ومنه قوله تعالى:   4)﴾فََهْل نَْجَعُل لََك َخْرًجا َعلَى أَْن تَْجَعَل بَْينَنَا َوبَْينَهُْم َسد ً

جعال. استفهام على جهة حسن األدب." خرجا" أي " في تفسيره لهذه اآلية: رحمه هللا قال القرطبي[ 39]الكهف: (

وقرى:" خراجا" والخرج أخص من الخراج. يقال: أد خرج رأسك وخراج مدينتك. وقال األزهري: الخراج يقع 

على الضريبة، ويقع على ]مال[ الفيء، ويقع على الجزية وعلى الغلة. والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في 

أم تسأل  [27المؤمنون:] ﴾ْم َخْرجا فََخَراُج َربَِّك َخْيٌر أَْم تَْسأَلُهُ  ﴿وقوله تعالى:  )5(."األموال. والخرج: المصدر

 ﴿هؤالء المشركين يا محمد من قومك خراجا، يعني أجرا على ما جئتهم به من عند هللا من النصيحة والحق؛ 

 (6)فأجر ربك على نفاذك ألمره، وابتغاء مرضاته خير لك من ذلك.. ﴾فََخَراُج َربَِّك َخْيٌر 

أو هو: ما فرض من ضريبة على ما تخرجه  (،7)والخراج هو: شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم

 األرض.

ق بينهما، فقال: الُخْرج ما تبرعت أو تصدقت  ومن العلماء َمن جعل الُخْرج والخراج بمعنى واحد، ومنهم َمن فرَّ

الخراج ما يؤخذ عن األرض من الضريبة أو األجرة  والخرج فتبين مما سبق أن   (8)به، والخراج، ما لزمك أداؤه

 .عن األرض ما يؤخذ عن الرقاب الناس، أو مايؤخذ دفعة واحدة  والخراج ما كان ثابتاً حقيقياً يؤخذ كل سنة

                                                           

عام النشر: ،111 /8 ،فتُح البيان يف مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد صديق خان ،الِقنَّوجي ،و1/111ملصباح املنري، ا الفيومي(ينظر:2)
كتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا  ،م 1992 -هـ  1112

َ
 .َبريوت –الناشر: امل

حديث رقم  ،وأما حديث إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري،باب كتاب البيوع  ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه(3)
، والبيهقي يف 8/111، ج/2119وقال صحيح، والبغوي يف شرح السنة، باب فيمن اشرتى عبدا فاستغله، حديث رقم  ،2/18، 2111

شعيب األرنؤوط، باب اخلراج بالضمان، حديث  ، وأبو داود يف سننه حتقيق5/521السنن الكربى، باب مجاع ابواب اخلراج بالضمان والرد، 
 .1/151، 2212رقم 

 .:18:93( القرآن 4)

 1911 -هـ 1181،حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،الطبعة: الثانية، ،ألحكام القرآن  اجلامع،حممد بن أمحد بن أيب بكر  ،القرطيب (5)
 .59|11،القاهرة –م،الناشر: دار الكتب املصرية 

، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن جامع البيان عن تأويل آي القرآنحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،  ،( الطربي  6)
م،  2551 -هـ  1122الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة، الطبعة: األوىل، 

 .95|11: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،الناشر
 .2/251لسان العرب،  ،ابن منظور(7)
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 ثانيًا: الخراج في االصطالح:

 للخراج في اصطالح الفقهاء معنيان عام وخاص.

 -هو األموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها. وأما الخراج  - بالمعنى العام -فالخراج 

 (9) فهو الوظيفة أو )الضريبة( التي يفرضها اإلمام على األرض الخراجية النامية. -بالمعنى الخاص 

شرح وفي (10):، ما وضع على رقاب االرضين من حقوق تؤدي عنهاوعرفه كل من الماوردي وأبي يعلى بأنه

 (11)"الخراج ما ضرب على اراضي الكفار المغنومة عنوة التي تركت بيد أهلها"االزهار في فقه الزيدية:

كما ثبت ذلك في أكثر من موضع من ألسنة الفقهاء فعلى سبيل المثال ما قاله  ويأتي الخراج أحيانا بمعنى الجزية

 (12)ج رأسه"أبو حنيفة رحمه هللا"وال يترك ذمي في دار االسالم بغير خرا

على أهل هجر على كل محتلم ذكرا كان أو ():"اول من فرض الخراج رسول هللا وأيًضا ما قاله الشعبي

ولكن المعنى المتداول المشهور لدى الفقهاء مو كلمة الخراج الذي هو ما يفرض على األرض من (13)انثى"

 (14)الجزية إال مقيدا بخراج الرأسضريبة مالية.فإذا أطلقت فالمراد به ضريبة األرض وال يطلق على 

لما فتح والخراج في األصل تكليف مالي على أهل الذمة في أرضهم، كما ثبت من فعل عمر بن الخطاب 

العراق حيث إنه ترك األرض حينئذ بأيدي أصحابها وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج وذلك 

 (15)ن وموافقتهمبعد مشاورة الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعي

 ثالثًا:الفرق بين الجزية والخراج:

المسلمين إليهما من المشركين: يجتمعان من ثالثة أوجه،  -سبحانه وتعالى-والجزية والخراج حقان أوصل هللا 

 ويفترقان من ثالثة أوجه، ثم تتفرع أحكامهما

                                                                                                                                                                             

 ،: عبد الرزاق املهديحتقيق .1/159زاد املسري يف علم التفسري، ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ،اجلوزي ابن (ينظر:8)
 .بريوت –الناشر: دار الكتاب العريب  ،هـ 1122 -الطبعة: األوىل 

 هـ( 1121 - 1151الطبعة: )من  ،19/51املوسوعة الفقهية الكويتية،  ،الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (9)
السلطانية ، أحكام يعلى احلنبلي  أبو ، و11حكام السلطانية ، ص:أ علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، ،ملاورديا (10 )

 .111ص:
 .1/511(شرح االزهار يف فقه الزيدية، 11)
حتقيق : طه عبد الرءوف سعد ، سعد  .112اخلراج ، ص:،  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري أبو يوسف، (12)

 .الناشر : املكتبة األزهرية للرتاث ،حسن حممد
 .129(املرجع السابق، ص:13)
الناشر: دار ابن كثري، دار الكلم  ،هـ 1111 -الطبعة: األوىل  .1/111فتح القدير،  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ،الشوكاين (14)

 .دمشق، بريوت -الطيب 
الطبعة: األوىل،  ،احملقق: عبد السالم حممد علي شاهني ،1/115، أحكام القرآن، اجلصاص أمحد بن علي أبو بكر الرازي (ينظر:15)

 .لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بريوت  ،م1991هـ/1115
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 فأما األوجه التي يجتمعان فيها فأحدها: 

 مشرك صغارا له وذمةإن كل واحد منهما مأخوذ عن 

 إنهما ماال فيء؛ يصرفان في أهل الفيء. والثاني:

 إنهما يجبان بحلول الحول وال يستحقان قبله. والثالث:

 وأما األوجه التي يفترقان فيها:

 إن الجزية نص، وإن الخراج اجتهاد. فأحدها:

 قله وأكثره مقدر باالجتهاد.إن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر باالجتهاد، والخراج أ والثاني:

إن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر، وتقسط بحدوث اإلسالم؛ والخراج يؤخذ مع الكفر واإلسالم، فأما الجزية  والثالث:

فهي موضوعة على الرءوس واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم؛ ألخذها منهم صغارا، وإما جزاء 

من خالل ما سبق يتبين لنا أن الخراج هو ما يوضع على األرض من حقوق (16)ا على أماننا لهم؛ ألخذها منهم رفق

تؤدى عنها إلى بيت المال المسلمين بخالف الجزية فإنها توضع على األشخاص مقابل حمايتهم ورعايتهم في 

ر ديار المسلمين. ووجه الصلة بينهما أنهما يجبان على أهل الذمة، ويصرفان في المصالح العامة في ديا

 المسلمين، والجزية تسقط باإلسالم، فإذا أسلم الذمي تسقط عليه الجزية بال خالف ولكن الخراج ال يسقط باإلسالم.

 رابعاً:المشروعية الخراج من الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

 .أوالً:من القرآن الكريم

عندما ذكر حكم وقف االشارة إليها التي احتج بها عمر بن الخطاب  فقدا استدل جميع اآليات القرآنية التي سبقة

 أرض السواد على جميع المسلمين.

]األعراف:  ﴾َوإِْذ تَأَذََّن َربَُّك لَيَْبَعثَنَّ َعلَْيِهْم إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َمن يَُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب  ﴿" وقوله تبارك وتعالى:

[ قال: هم أهل الكتاب، بعث هللا عليهم العرب يجبونهم الخراج إلى يوم القيامة، فهو سوء العذاب، ولم يجب 762

  (17)"()ثالث عشرة سنة ثم أمسك، وإال النبي ()نبي الخراج قط إال موسى 

َجاَء َوْعُد أُوالهَُما بََعْثنَا َعلَْيُكْم ِعبَاًدا لَنَا أُولِي بَأٍْس َشِديٍد  فَإَِذا﴿: تبارك وتعالى قوله في ابن عباس،وما روي أيضا 

يَاِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفعُوال  [ قال: بعث هللا عليهم جالوت فجاس خالل ديارهم، 5]اإلسراء:  ﴾فََجاُسوا ِخالَل الدِّ

في سبيل هللا، فبعث هللا طالوت، فقاتلوا  وضرب عليهم الخراج والذل، فسألوا هللا أن يبعث لهم ملكا يقاتلون

 (18)جالوت، فنصر هللا بني إسرائيل، وقتل جالوت بيدي داود، ورجع هللا إلى بني إسرائيل ملكهم

                                                           

 .1/221األحكام السلطانية ، ملاوردي ا(16)
حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن  ،512 /15، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،الطربي ( 17)

 -هـ  1122الطبعة: األوىل،  ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة ،عبد احملسن الرتكي
 .الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،م 2551

 .15/111املرجع السابق،  ( 18)
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 منها ما يلي: النبوية المطهرة ثانيًا:من السنة

َمنََعِت اْلِعَراُق ِدْرهََمهَا َوقَفِيَزهَا، »: ()قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هَُرْيَرةَ،

أُْم ُمْديَهَا َوِدينَاَرهَا، َوَمنََعْت ِمْصُر إِْرَدبَّهَا َوِدينَاَرهَا، َوُعْدتُْم ِمْن َحْيُث بََدْأتُمْ  ، َوُعْدتُْم ِمْن َحْيُث بََدْأتُْم، َوَمنََعِت الشَّ

وجه الداللة من هذا الحديث الشريف أن الخراج ، )19(«َذلَِك لَْحُم أَبِي هَُرْيَرةَ َوَدُمهُ َوُعْدتُْم ِمْن َحْيُث بََدْأتُْم َشِهَد َعلَى 

معناه أنهم يرجعون عن الطاعة "معناه أنهم يُسلمون فيسقط عنهم الخراج، وقيل:  وقيل  في العراق قفيز ودرهم،

ورجعتم إلى ما كنتم عليه قبل وال يؤدون الخراج المضروب عليهم، ولهذا قال: "وعدتم من حيث بدأتم" أي 

 (20)"ذلك.

  ِ ْرهََم قَْبَل أَْن يََضَعهُ ُعَمُر َعلَى اأْلَْرضِ ()قَاَل يَْحيَى بن آدم: يُِريُد ِمْن هََذا اْلَحِديِث أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  «َذَكَر اْلقَفِيَز َوالدِّ

بما سيكون من ملك المسلمين هذه ()يقول الشوكاني رحمه هللا: وهذا الحديث من أعالم النبوة، إلخباره (21)

األقاليم، وو ضعهم الجزية والخراج، ثم بطالن ذلك إما بتّغلبهم )وهو أصح التأويلين، وفي البخاري ما يدل عليه، 

تدالل المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب ولفظ المنع في الحديث يرشد إلى ذلك(وإما بإسالمهم، ووجه اس

قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على األرض، ولم يرشدهم ()به من حكم األرضين المغنومة، أن النبي 

 (22) «إلى خالف ذلك، بل قرره وحكاه لهم

َخْيبََر  ()قََسَم َرُسوُل هللاِ »:قال: فيما رواه أبو داود  في سننه من حديث سهل بن أبي حثمة ()وقوله 

ِتِه، َونِْصٌف بَْيَن اْلُمْسلِِميَن، فَقََسَمهَا بَْينَهُْم َعلَى ثََماِنيَةَ َعَشرَ  دل الحديث  (23) «  َسْهًمانِْصفَْيِن، نِْصٌف لِنََوائِبِِه َوَخاصَّ

عض العلماء  يرون أن يسهم لهم وخاصة  إذا على أنه ال سهم ألهل الذمة، وإن قاتلوا مع المسلمين العدو،إال أن ب

                                                           

كتاب الفنت   ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري(19)
، والبيهقي يف السنن الكربى، يف 1/2225، 11، حديث رقم  باب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهبيف  ،وأشراط الساعة

، والبغوي يف شرح السنة، باب سقوط اجلزية عن الذمي إذا أسلم، 9/211، 18185باب قدر اخلراج الذي وضع على السواد، حديث رقم 
ة مكاكيك واملكوك صاع ونصف ]ش )وقفيزها( القفيز مكيال معروف ألهل العراق قال األزهري هو مثاني .11/111، 2151حديث رقم 

وهو مخس كيلجات )مديها( على وزن قفل مكيال معروف ألهل الشام قال العلماء يسع مخس عشر مكوكا )إردهبا( مكيال معروف ألهل مصر 
 قال األزهري وآخرون يسع أربعة وعشرين صاعا[

خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين  ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى ،العيىن ( 20)
 .9/59، قطر –الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،م 2558 -هـ  1129الطبعة: األوىل،  ،احملقق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،اآلثار

، 1181، الطبعة: الثانية، 1181، الطبعة: الثانية، 11زكرياء حيىي بن آدم بن سليمان القرشي بالوالء، الكويف األحول، ص: (اخلراج أليب21)
 .الناشر: املطبعة السلفية ومكتبتها

 -هـ 1111 الطبعة: األوىل، ،حتقيق: عصام الدين الصبابطي .8/25نيل األوطار ،  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ،الشوكاين(22)
 .الناشر: دار احلديث، مصر ،م1991

باب ما جاء يف حكم أرض خيرب، حديث  ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي(23)
ما حصل من الغنيمة ، والبيهقي يف السنن الكربى، باب قسمة 11/111والبغوي يف شرح السنة، باب حكم الفيء، ، 1/159، 1515رقم 

 ، إسناده صحيح.1/511من دار وأرض، 
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وهناك أحاديث آخرى تدل على كراهة الدخول فيه وهو ما رواه أبو داود في سننه  شهدوا القتال مع المسلمين.

ا »باب الدخول في أرض الخراج... عن معاذ أنه قال َعْن ُمَعاٍذ، أَنَّهُ قَاَل:  َمْن َعقََد اْلِجْزيَةَ ِفي ُعنُقِِه، فَقَْد بَِرَئ ِممَّ

 ِ على أن الرجل إذا اشترى أرًضا خراجية من كافر لم يسقط  دل الحديث الشريف ،(24«)()َعلَْيِه َرُسوُل هللاَّ

َمْن أخَذ : »-()-قال: قال رسوُل هللا وما رواه أيًضا أبو داود في سننه من حديث أبي الدَّْرداء،  الخراج عنه.

 «عنِقِه فقد ولَّى اإلسالم ظهرهأْرضاً بِِجْزيَتِها فَقَِد استَقاَل هَْجرتَه، وَمْن نزع َصَغاَر كافٍِر من ُعنُقِِه فَجَعلهُ في 

ففي هذا الحديث الشريف بيان صريح واضح على مشروعية الخراج ولكن مع الكراهة. وما أخرجه ابن (25)

 ِ ، َعْن َرُجٍل، ِمْن ُجهَْينَةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ بَْيِر ْبِن َعِديٍّ َمْن أَقَرَّ بِاْلَخَراِج بَْعَد إِْذ : »()زنجويه من حديث الزُّ

ُ ِمْنهُ، فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللاَِّ  وجه الداللة من هذا الحديث (26)« َواْلَماَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ »قَاَل ُسْفيَاُن: َوأَُراهُ قَاَل: « أَْنقََذهُ هللاَّ

 .لى كراهية الدخول فيهنفسه يدل ع مشروعية الخراج وفي الوقتالشريف أنه يدل على 

 

 

 

 ثالثًا: هناك ما تقتضيه مصلحة المسلمين، وأهم ما تقضي به المصلحة في ذلك ما يلي:

 أ.تأمين مورد مالي ثابت لألمة اإلسالمية بأجيالها المتعاقبة ومؤسستها المختلفة.

بقوله: وقد رأيت أن أحبِس األرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وهذا ما أشار إليه عمر بن الخطاب 

 (27)وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين، المقاتلة والذرية ولمن يأتيهم ِمن بعدهم

                                                           

باب ما  كتاب اخلراج واإلمارة والفيء  ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ( 24)
اهلل، أبو عبد اهلل اختُلف يف تعيينه،  سناده حسن إن شاء: وقال األرنؤوط  ،1/195، 1581جاء يف الدخول يف أرض اخلراج ، حديث رقم 

( إىل أنه أبو عبد اهلل األشعري، وإىل ذلك ذهب املزي يف 1222(، ويف "مسند الشاميني" )191/ )25فذهب الطرباين يف "املعجم الكبري"
امسه مسلم اخلزاعي موالهم  "حتفة األشراف"، و "هتديب الكمال"، ولكن أبا القاسم ابن عساكر ذهب إىل أنه رجل آخر غري األشعري، وأن

صاحب حرس معاوية، وهو أول من ويل احلرس، ومال إىل قوله ابن حجر يف "هتذيب التهذيب"، قلنا: وال يبعد أن يكون هو مسلم بن ِمشَكم 
د ذكر املزي وتبعه ( فقال: مسلم بن ِمشَكم، وق8211اخلزاعي الدمشقي كاتب أيب الدرداء، فقد روى احلديث الطرباين يف "املعجم األوسط" )

 ابن حجر أن يف الرواة عنه زيد بن واقد، وذكر ابن حجر أن يف شيوخه معاذ بن جبل. قلنا: وسواء كان هذا أو هذا أو ذاك، فالثالثة ثقات،
 .فهذا اختالف ال يضر إن شاء اهلل.

 ،باب ما جاء يف الدخول يف أرض اخلراج ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي(25)
من  119/ 9وأخرجه البيهقي  وجهالة شيخه عمارة. -وهو ابن الوليد-إسناده ضعيف لضعف بقية وسنده " ،1/191، 1512حديث رقم 

 طريق أيب داود، هبذا اإلسناد.
باب يف شراء  ،كتاب فتوح األرضني وسننها وأحكامها األموال، يف يهابن زجنو  ،أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين(26)

 .1/211، 112أرض العنوة اليت أقر، حديث رقم 
 .11اخلراج ، ص:يوسف أبو (ينظر:27 )

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  والعشرون ث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثاالمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                     848  

ISSN: 2706-6495 

 
 ﴾نْْغنِيَاِء ِمْنُكْم َكْي اَل يَُكوَن ُدولَةً بَْيَن اأْلَ  ﴿: .قال هللا تبارك وتعالىب. توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معينة

 (28)أي يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به من الفقراء في المجتمع[ 2]الحشر: 

وهذا يكون عن طريق الخليفة هللا تعالى كما ج.تعمير األرض أو عمارتها بالزراعة وعدم تعطيلها وتهميشها:

َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخلِيفَةً قَالُوا أَتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إِنِّي قال هللا عز وجل: ﴿ 

ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُمونَ  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُقَدِّ المراد بالخليفة أي خليفة عن هللا [93]البقرة:  ﴾ الدِّ

وهذا هو مقصد وغرض رئيسي من ضرب الخراج، لتكون  (29)الناس في هذه البسيطة في تنفيذ أوامره بين

 (30)األرض عامرة بالزراعة

 خامساً:الحكم التكليفي للخراج.

الخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلما، أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، عاقال، أم 

 (31)خراج مئونة األرض النامية، وهم في حصول النماء سواء. مجنونا، رجال، أم امرأة، وذلك ألن ال

 :الثاني المبحث 

 الخراج في اإلسالم

 .سالمإلالخراج في ا

وازدادت الفتوحات اإلسالمية، واتسععت رقععة الدولعة، وزادت نفقاتهعا،  ،لما آلت الخالفة إلى عمر بن الخطاب 

رأى عمر رضي هللا عنه أن ال يقسم األرض المفتوحة عنوة بين الفعاتحين، بعل يجعلهعا وقفعا علعى جميعع المسعلمين 

 ويضرب على من يقوم بزراعتها خراجا معلوما. فوافقه بعض الصحابة، وخالفه آخرون في بداية األمر.

 

ل أبو يوسف : وشاورهم في قسمة األرضعين التعي أفعاء هللا علعى المسعلمين معن أرض الععراق والشعام فعتكلم قعوم قا

فكيععف بمععن يععأتي مععن المسععلمين فيجععدون األرض  :فيهععا، وأرادوا أن يقسععم لهععم حقععوقهم ومععا فتحععوا. فقععال عمععر 

: فمعا العرأي؟ معا بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن اآلباء وحيزت، ما هذا برأي. فقال له عبد الرحمن بعن ععوف 

األرض والعلوج إال مما أفاء هللا عليهم. فقال عمر: ما هو إال كما تقعول، ولسعت أرى ذلعك، وهللا ال يفعتح بععدي بلعد 

                                                           

 .بريوت –الناشر: دار الكتب العلميه  ،احملقق: حممد باسل عيون السود ،9/185 ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد ،القامسي(ينظر: 28)
دار النشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده  .1/11: ،املراغي فسريت،الشيخ / أمحد مصطفى املراغى،املراغي(ينظر:29)

 .مبصر
 .11(ينظر:حقوق غري املسلمني يف جمتمع اإلسالمي حبث مقدم لرابطة العامل االسالمي، 30)
الفتاوى  ،جلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،19/51املوسوعة الفقهية الكويتية،  ،الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (31)

 .الناشر: دار الفكر ،هـ 1115الطبعة: الثانية،  - ، 219/  2اهلندية 
كام السلطانية ص ، أبو يعلى الفراء: األح112دار املعرفة ببريوت، املاوردي: األحكام السلطانية ص  - 111/  5، ابن جنيم: البحر الرائق  

 مطبعة النصر احلديثة بالرياض. - 91/  1، البهويت: كشاف القناع 151
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وأرض الشعام  (32)ر نيل، بل عسى أن يكون كال على المسلمين. فإذا قسمت أرض العراق بعلوجهعا، فيكون فيه كبي

بعلوجها، فما يسد بعه الثغعور، ومعا يكعون للذريعة واألرامعل بهعذا وبغيعره معن أرض الشعام والععراق؟ فعأكثروا علعى 

وألبنعاء القعوم وآلبعاء أبنعائهم ولعم ، وقالوا: أتقف معا أفعاء هللا بأسعيافنا علعى قعوم لعم يحضعروا ولعم يشعهدوا، عمر 

 يحضروا؟.

وقد ذكر أبو يوسف رحمه هللا أن بالل بن رباح كان من أشد الصحابة وأكثرهم تمسكا بالرأي المخالف، حتعى قعال 

يحاجهم إلى أن وجعد : اللهم اكفني بالال وأصحابه " ومكثوا في ذلك يومين أو ثالثة أو دون ذلك وعمر عمر 

ُ َعلَى َرُسولِِه ِمْنهُْم فََما  ﴿كتاب هللا تعالى، فقال: قد وجدت حجة، قال تعالى في كتابه:  ما يؤيد رأيه في َوَما أَفَاَء هللاَّ

ُ َعلَلى ُكللِّ  ُ ُرُسللَهُ َعلَلى َملْن يََشلاُء َوهللاَّ َ يَُسللُِّ [ 6]الحشعر: ﴾ َشلْيٍء قَلِديرٌ أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍل َوال ِرَكلاٍب َولَِكلنَّ هللاَّ

ُ َعلَلى َرُسلولِِه ِملْن أَْهلِل  ﴿حتى فرغ من شأن بنعي النضعير فهعذه عامعة فعي القعرى كلهعا. ثعم قعال تععالى:  َملا أَفَلاَء هللاَّ

لللبِيِل َكلللْي اَل يَُكلللوَن ُدولَلللةً  ُسلللوِل َولِلللِذي اْلقُْربَلللى َواْليَتَلللاَمى َواْلَمَسلللاِكيِن َواْبلللِن السَّ َن اأْلنَْْغنِيَلللاِء بَللليْ  اْلقُلللَرَ فَلِلَّلللِه َولِلرَّ

ِ  ﴿ثم قال  [2]الحشر:  ﴾...اآليةِمْنُكمْ  لِْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم يَْبتَغُلوَن فَْضلاًل ِملَن هللاَّ

لاِدقُونَ  َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك هُُم الصَّ يعنعي بالمهعاجرين معن هعاجر ععن وطنعه  [8]الحشعر:  ﴾... َوِرْضَوانًا َويَْنُصُروَن هللاَّ

فعي دار هجرتعه وهعي المدينعة خوفعاً معن أذى قومعه ورغبعة فعي نصعرة نبيّعه فهعم  ()من المسليمن إلى رسعول هللا 

يَملاَن  ﴿ثم لم يرض حتى خلعط بهعم غيعرهم فقعال:  .المقدمون في اإلسالم على جميع أهله اَر َواإْلِ ُءوا اللدَّ َوالَّلِذيَن تَبَلوَّ

لألنصععار  -وهللا أعلععم  -فهععذا فيمععا بلغنععا   توطنععوا المدينععة ،أي[3]الحشععر:  ﴾ِمللْن قَللْبلِِهْم يُِحبُّللوَن َمللْن َهللاَجَر إِلَللْيِهْم 

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا انْْغفِْر لَنَا َوإِلْخَوانِنَا الَِّذيَن  ﴿خاصة، ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: 

جعاءوا معن بععدهم:  [73]الحشعر:  ﴾َسبَقُونَا بِاإليَماِن َوالَ تَْجَعل فِي قُلُوبِنَا نِْغال ً لِلَّلِذيَن آَمنُلوا َربَّنَلا إِنَّلَك َرُءوٌف َرِحليٌم 

فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم، فقد صار الفيء بين هؤالء جميعا فكيعف الذين أسلموا من بعد الذين تبّوءوا الدار 

نقسمه لهؤالء، وندع من تخلف بعدهم بغير قسم؟. قالوا: فاستشر. فاستشار المهاجرين األولعين فعاختلفوا، فأمعا عبعد 

م لهم حقوقهم. ورأي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رضي هللا ععنهم رأي فكان رأيه أن يقسالرحمن بن عوف 

 .عمر. فأرسل إلى عشرة من األنصار: خمسة

 

 الثالث:المبحث 

 .،ومقداره،ومسقطاتهوأنواعهاألراضي الخراجية، 

 ::ما هي األراضي الخراجيةأوالً 

                                                           

قال البن عباس: قد  »يريد بالعلج الرجل من كفار العجم وغريهم، واألعالج: مجعه، وجيمع على علوج، أيضا. ومنه حديث قتل عمر (32)
اْلَوْحِش اِلْسِتْعاَلِج َخْلِقِه َوِغَلِظِه؛ َويـَُقاُل للَعرْيِ اْلَوْحِشيِّ ِإذا مسَِن وَقِوَي: ِعْلج. وكلُّ  ، وقيل مِحَارُ «كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثر العلوج باملدينة
 .2/121، لسان العرب، 2/281ُصْلب َشِديٌد:النهاية يف غريب احلديث واألثر، 
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فهي كما هو معروف لدينا األراضي التي يضرب ويجعل عليها الخراج فعي أول األمعر إذا كانعت تحعت يعد العذمي  

 فقد قسمها الحنفية على نحو التالي:

، وهعذا غالبًعا يعأتي حينمعا أ معّن االمعام أو أميعر المعؤمنين أصعحابها وتركهعا فعي أ.األراضي المفتوحلة عنلوة وقهلرا

بعأرض مصععر ع عليهعا الخعراج، والشعاهد علععى ذلعك معا فعلعه عمعر بعن الخطعاب أيعديهم، فحينئعذ يضعرب ويوضع

من األوس، وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم فلمعا اجتمععوا حمعد هللا وأثنعى عليعه  ثعم  وأرض السواد في

م تقعرون قال: إني لم أزعجكم إال ألن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أمعوركم، فعإني واحعد كأحعدكم، وأنعتم اليعو

بالحق، خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أريعد أن تتبععوا هعذا العذي هعو هعواي، معكعم معن هللا كتعاب 

ينطق بالحق، فوهللا لعئن كنعت نطقعت بعأمر أريعده معا أريعد بعه إال الحعق ". قعالوا: نسعمع يعا أميعر المعؤمنين. قعال: قعد 

م حقوقهم. وإني أعوذ باهلل أن أركب ظلما، لئن كنت ظلمعتهم شعيئا سمعتم كالم هؤالء القوم الذين زعموا أني أظلمه

هععو لهععم وأعطيتععه غيععرهم لقععد شععقيت ولكععن رأيععت أنععه لععم يبععق شععيء يفععتح بعععد كسععرى، وقععد غنمنععا هللا أمععوالهم، 

وأرضععهم، وعلععوجهم، فقسععمت مععا غنمععوا مععن أمععوال بععين أهلععه وأخرجععت الخمععس فوجهتععه علععى وجهععه وأنععا فععي 

ت أن أحبس األرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وفعي رقعابهم الجزيعة يؤدونهعا فتكعون توجيهه، وقد رأي

فيئا للمسلمين، المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم. أرأيتم هذه الثغور ال بد لها معن رجعال يلزمونهعا، أرأيعتم هعذه 

ها من أن تشعحن بعالجيوش، وإدرار العطعاء ال بد ل -كالشام، والجزيرة والكوفة، والبصرة، ومصر  -المدن العظام 

عليهم، فمن أين يعطى هؤالء إذا قسمت األرضون والعلوج؟ فقالوا جميعا: الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيعت إن 

لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم فقال: قد بعان لعي 

له جزالعة، وعقعل، يضعع األرض مواضععها، ويضعع علعى العلعوج معا يحتملعون؟ فعاجتمعوا علعى األمر، فمن رجل 

عثمان بن حنيف وقعالوا: تبعثعه إلعى أهعم معن ذلعك، فعإن لعه بصعرا وعقعال وتجربعة فأسعرع إليعه عمعر فعواله مسعاحة 

هنا أن أرض الحجاز واليمن وأرض العرب كلها تعتبر من  ويالحظ(34)العراق وغيرها من المدن(33)أرض السواد

 (35)لم يضع عليها الخراج، وعلى هذا جرى العمل()فتح بعضها ألنه ()األراضي العشرية ولو أن النبي 

على وظيفعة معلومعة فإنهعا فعي هعذه الحالعة تكعون خراجيعة ومسعتند ذلعك معا ب.األرض التي تركت إلى أهلها صلحا 

أنه صالح نصارى نجران على جزية رؤوسهم وخراج اراضيهم علعى الفعيء حلعة، وري علعى ()ثبت عن النبي 

 (36)أكثر من هذا المقدار

                                                           

 .21-21يوسف، اخلراج ص: أبو(33 ) 
 .1/159 ، اهلداية،11يوسف، اخلراج ، ص: أبو (ينظر:34)
 .15-58يوسف، اخلراج ، ص: أبو (ينظر:35)
 -هـ 1151الطبعة: الثانية،  ،2/51،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،الكاساين (ينظر:36)

 .الناشر: دار الكتب العلمية ،م1981
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صعالحهم علعى أن يأخعذ معن أراضعيهم العشعر مضعاعفا،  ، ألن عمعر بعن الخطعاب ج.أراضي نصارَ بني تغلل 

 (37)وذلك خراج في الحقيقة

، أو أرض التي غنمها بسبب مشاركته في القتال إلى بستانا د.أرض الموات التي أحياها ذمي أو داره التي حولها

مع جماعة المسلمين، ففي هذه الحالة فالذمي يفرض عليه أن يدفع الخراج وذلك لما في العشر من معنى التقرب 

 (38)إلى هللا والعبادة، وهو ليس من أهل ذلك

 على أنها تصير خراجية كما كانت ، ذهب أبو حنيفة رحمه هللاه.األرض العشرية التي وقعت تحت ملك الذمي

وذلك أن العشرية فيها معنى التعبد والعبادة فالذمي ليس من أهل وجوبها، وخالفاه أبو يوسف ومحمد بن حسن 

بأنها تبقى على عشريتها وال تتغير إلى خراجية، إال أن على الذمي عشرين، واستدل على ذلك أنه لما وجب 

عليه باسم العشر أن يكون مضاعفا كما هو الحال بالنسبة لنصارى بني تغلب،  العشر على غير المسلم، فالواجب

وقال محمد أن عليه عشرا واحد وذلك أن األصل بقاء ما فرض على األرض كما هي فال يتغير بتغير المالك، 

ميل إليه .والذي ي(39)كالخراج ال يتدبل بتدل المالك، والجامع بينهما أن كال من العشر والخراج مؤونة األرض

الباحث وهللا أعلم هو أن الراجح قول أبي حنيفة وذلك أن العشر زكاة ما تخرجه األرض، والزكاة كما هو 

معروف ال تؤخذ من الذمي، لوجود مانع في ذلك وهو الكفر فالعشر ليس ضريبة معروفة معهودة محضة مثل 

 رضا عشرية.الخراج حتى يمكننا أن نقول بعدم تغيره وتحوله إذا تملك الذمي أ

 :أنواع الخراج:ثانياً 

 قسم الفقهاء الخراج باعتبار المأخوذ من األرض إلى: خراج وظيفة، وخراج مقاسمة.

 خراج الوظيفة: -أ 

ويسمى هذا النوع خراج المقاطعة وخراج المساحة؛ ألن اإلمام ينظر إلى مساحة األرض ونوع ما يزرع عند 

 توظيف الخراج عليها.

وهو أن يكون الواجب شيئاً في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى لو لم يقع الزرع بالفعل فيجب الخراج على 

ر في تحصيله، فيتحمل نتيجة تقصيره.   مالك األرض؛ ألن التمكن من االنتفاع قائم وهو الذي قَصَّ

لى أرض السواد بالعراق، ومصر، عوهذا النوع من الخراج هو الذي وظفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

والشام حيث تركها بيد أهلها وفرض على كل جريب ارض بيضاء تصلح للزراعة قفيزا مما يزرع فيها 

ورودهما، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وذلك بمحضر الصحابة 

ض التى اشجار مثمرة بحيث ال يمكن زراعتها رضوان هللا عليهم أجمعين بدون إنكار من أحد وأما جريب االر

                                                           

 .(ينظر:املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة37)
 .السابق نفس اجلزء والصفحة(املرجع 38)
 .55-2/51(املرجع السابق، 39)
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فقد روى عن أبي يوسف انه قال:إذا كانت النخيل واألشجار ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما تطيق وال أزيد 

 (40)على ما يوظف على جريب الكرم أي عشرة دراهم

 .خراج المقاسمة -ب 

 .(41)هو: أن يكون الواجب جزءاً شائعاً من الخارج من األرض؛ كالربع، والخمس وما أشبه ذلك

وهعععذا النعععوع معععن الخعععراج يتعلعععق بالخعععارج معععن األرض ال بعععالتمكن منهعععا؛ فلعععو عطعععل المالعععُك األرَض ال يجعععب 

 (43)فعله مع أهل خيبر لما فتححها()وهو جائز ومقبول حيث إنه ثبت أنه (42)الخراج

هعـ ـ حيعث قعرره بعدالً معن خعراج الوظيفعة  763وقد حدث هذا النوع في عهد المهدي بن المنصور العباسي ـ ععام 

 .الذي كان معموالً به منذ زمن عمر بن الخطاب 

: "أما مقاسمة السعواد فعإن النعاس سعألوها السعلطان فعي آخعر خالفعة المنصعور ـ قال يحيى بن آدم في كتاب الخراج

أمعا المعاوردي وأبعو  (44) فقبض قبل أن يقاسموا، ثم أمر المهدي بها فقوسموا فيها دون عقبة حلوان"هـ ـ  758عام 

إلعى خععراج يعلعى الفعراء فقعد ذكعرا وجهعا آخعر فعي سعبب تغييعر خعراج الوظيفعة العذي فرضعه عمعر بعن الخطعاب 

المنصور في الدولعة العباسعية مقاسمة حيث قاال: "ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن عدل بهم الخليفة 

عن الخراج إلى المقاسمة؛ ألن السعر نقعص، فلعم تعف الغعالت بخراجهعا، وَخعِرب السعواد، فجعلعه مقاسعمة، وأشعار 

 (45) وزير المهدي أن يجعل أرض الخراج مقاسمة"

 :مقدار الخراج:وأما مقداره فقد.ثالثاً 

ودرهم، وفي جريب الرطبة )الفصفصة( خمسة  ذهب الحنفية إلى أنه يجب في كل جريب يصلح للزراعة قفيز

دراهم، وفي جريب الكرم )العنب( عشرة دراهم، وما سوى ذلك من األصناف كالزعفران، والقطن وغيرها، 

ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج، وال يزاد عليه؛ ألن التنصيف عين  يوضع عليها بحسب الطاقة.

 .(46)اإلنصاف

                                                           

 .15/19، املبسوط، 2/12، بدائع الصنائع، 1/181، حاشية ابن عابدين، 2/111الفتاوى اهلندية، البلخي، (ينظر:40)
 .2/211، الفتاوى اهلندية، 2/11بدائع الصنائع، الكاساين (ينظر:41)
 .2/11، بدائع الصنائع الكاساين (42)
 ، الطبعة األوىل: دار مكتبة اهلالل، بريوت لبنان.185فتوح البلدان:ص،  ،الذريال(43)
 .185، وأحكام السلطانية أليب يعلى ص:111أحكام السلطانية ص:ملاوردي ا(44)
 .11اخلراج ، ص:يوسف  أبو(45)
الناشر: دار  ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 1/115، فتح القدير ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي  ،بن اهلماما (ينظر:46)

 الفكر
 .98، األموال أليب عبيد، ص:1/181، تبيني احلقائق للزيلعىي، 1/118، الفتاوى اهلندية، 2/151اهلداية للمرغيناين،  
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.وذهب مالك إلى عدم التقيد بتقدير إمام من (47)ي عبيد عن محمد بن عبد هللا الثقفي السابقةواستدلوا برواية أب

األئمة السابقين، فلم يأخذ بأي رواية من الروايات، وإنما قال: المرجع فيه إلى قدر ما تحتمله األرض من ذلك؛ 

لخبرة. واستدلوا برواية أبي عبيد أيضا الختالفها في حواصلها، ويجتهد اإلمام في تقدير ذلك مستعينا عليه بأهل ا

ز الخراج فوضع على جريب القصب ستة دراهم،  من حديث الشعبي أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد فطَرَّ

وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الزيتون اثني عشر، ووضع 

 (48)على الرجل الدرهم والدرهمين في الشهر

وذهب الشافعية إلى أن قدر الخراج في كل سنة، ما فرضه عثمان بن حنيف لما بََعثَه عمر ماسحاً، وهو: على كل 

جريب شعير درهمان، وعلى كل جريب حنطة أربعة دراهم، وعلى كل جريب شجر وقصب سكر ستة دراهم، 

كل جريب زيتون اثنا عشر  وعلى كل جريب نخل ثمانية دراهم، وعلى كل جريب َكْرم عشرة دراهم، وعلى

 .(49)درهماً 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب في كل جريب درهم وقفيز، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب 

وأتاه ابن  -واحتجوا بما رواه عمرو بن ميمون حيث قال: شهدت عمر بن الخطاب  ستة دراهم. (50)الَرْطبة

َوَضْعُت على كل جريب من األرض درهماً وقفيزاً من طعام، ال يَُشقُّ ذلك "فجعل يكلمه، فسمعته يقول:  -حنيف 

 .(51) "عليهم وال يُْجِهُدهُمْ 

 

 مسقطات الخراج واإلعفاء منه. رابعاً:

 (52): انعدام صالحية األرض للزراعة1

                                                           

حتقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض األستاذ  .98األموال،ص:،أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين ،بن زجنويها (ينظر:47)
 .الناشر: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية ،م 1981 -هـ  1151الطبعة: األوىل،  ،جبامعة امللك سعود -املساعد 

، األموال أليب عبيد، 2/18، رمحة األئمة على هامش امليزان، 1985، مطبعة الكيالين بالقاهرة 2/281االفصاح ،  ابن هبرية ينظر: )48 (
 .91ص: 

 .1/111، حاشية البجريمي، 1/115، مغىن احملتاج يف شرح املنهاج للشربيين، 15/211الطالبني ،  روضة النووي ينظر: )49 (
 املطلع. طريا فأكل اقتضب نبات كل وهي نبت، كالقضبة ُجزَّ  كلما سنينا   األرض يف يقيم نبات( الطاء وسكون الراء بفتح: )الرطبة)50 (

 .111 /1 للفيومي املنري ، املصباح211 ص: للبعلي
 ،م 1991 -هـ  1118الطبعة: األوىل،  ،1/181، املبدع يف شرح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ،ابن مفلح ينظر: (51)

 .لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 .151، األموال أليب عبيد ص: 115-121اخلراج والنظم املالية للريس، ص:  
 ،م1992 -هـ 1112الطبعة: الثانية،  ،1/195 املختار الدر على احملتار رد ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ،ابن عابدين: يـُْنَظر )52(

 املوطأ، الباجي شرح ، املنتقى1/211الدقائق  كنز شرح احلقائق ، تبيني5/281 اهلداية على القدير فتح شرح ،بريوت-الناشر: دار الفكر
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االنتفعاع والمقصود بذلك هو أن يطرأ على األرض الخراجية طارئ خارج ععن فععل اإلنسعان، يمنعع صعاحبها معن 

بها؛ كانقطاع الماء عنها، أو غلبة الماء عليها بحيث تصبح غير صالحة للزراعة. فإذا تعرضت األرض الخراجية 

لذلك سقط عنها الخراج، سعواء أكعان الخعراج الواجعب مقاسعمة، أم وظيفعة. فيسعقط خعراج المقاسعمة؛ ألن الوجعوب 

   متعلق بالخارج من األرض حقيقة وهو غير موجود.

خراج الوظيفة؛ ألن الوجوب متعلق بالتمكن معن االنتفعاع بعاألرض وهعو غيعر موجعود. هعذا فعي حالعة ععدم ويسقط 

إمكانية إصالحها وإعمارها. أما إذا أمكن إصالحها وإعمارها فيجب علعى اإلمعام أن يعمعر األرض ويصعلحها معن 

لهم. فعإن سعألهم أن يعمروهعا معن بيت مال المسلمين من سعهم المصعالح، وال يجعوز إلعزام أهلهعا بعمارتهعا معن أمعوا

أموالهم، ويعتد لهم بما أنفقوا عليها من خراجها فرضوا بذلك؛ جاز. وإذا كان سهم المصالح عاجزاً عن سعد نفقعات 

إصععالح هععذه األرض أجبععر أهلهععا عليععه؛ ألن فععي ذلععك مصععلحة لهععم وألصععحاب الفععيء. وإن أمكععن االنتفععاع بتلععك 

كعالرعي والصعيد وغيعر ذلعك، فإنعه يوضعع عليهعا خعراج جديعد بحسعب معا  األرض بعد أن بارت في غير الزراععة

 تحتمله.

 (53): تعطيل األرض عن الزراعة2

إن كان التعطيل من غير جهة صاحب األرض، كعأن يعدهم العبالد ععدو يمنعع أهعل األرض معن زراعتهعا واالنتفعاع 

الخعراج ععنهم حتعى تععود األرض كمعا كانعت، بها، أو يلحقهم جور من الوالة لم تمكعنهم اإلقامعة عليعه؛ فهعذا يُْسعقِط 

 ويتمكنوا من االنتفاع بها.

 وإن كان التعطيل من جهة صاحب األرض؛ فإما أن يكون ذلك بتفريط منه، أو بغير تفريط.

فإذا عطلها بتفريط منه؛ كأن يتركها بال زراعة واستغالل وهو متمكن من االنتفاع بها، وقادر على زراعتهعا سعقط 

قاسمة اتفاقاً، وذلك ألن خعراج المقاسعمة يتعلعق بالخعارج معن األرض حقيقعة وهعو غيعر موجعود، وال عنه خراج الم

 يُقَرُّ المفرط على عدم استغالله لألرض الخراجية، بل يؤمر بزراعتها واستغاللها؛ لئال يتضرر أصحاب الفيء.

حنابلة؛ ألنه يتعلق بالتمكن معن االنتفعاع وأما خراج الوظيفة فال يسقط عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وال

 باألرض وهو موجود، وألن الخراج بمنزلة اإلجارة فإذا عطل المستأجر االنتفاع بالمؤجر لم تسقط األجرة.

وذهب المالكية إلى سقوط خعراج الوظيفعة بتعطيعل األرض ععن الزراععة، سعواء عطلهعا مختعاراً أم مععذوراً؛ لععدم 

 تحقق االنتفاع باألرض.

ذا عطلها بال تفريط منعه؛ كعأن تعرك زراعتهعا لععدم قوتهعا وقدرتعه الجسعمية، أو لععدم قدرتعه علعى تحمعل تكعاليف وإ

 الزراعة ونفقاتها يسقط خراج المقاسمة اتفاقاً؛ ألنه يتعلق بالخارج من األرض حقيقة.

                                                                                                                                                                             

 أهل ، أحكام2/119 اإلرادات منتهى شرح ،118 ص: يعلى أليب السلطانية ، األحكام188 ص: للماوردي السلطانية ، األحكام1/222
 .1/111 الذمة

 ،املوطأ، الباجي شرح ، املنتقى1/211 ،الدقائق كنز شرح احلقائق ، تبيني1/191 ،املختار الدر على احملتار رد ،ابن عابدين: يـُْنَظر)53 (
 .1/121 الذمة أهل ، أحكام112 ص: يعلى أليب السلطانية ، األحكام188 ص: للماوردي السلطانية األحكام ،1/221
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 وأما خراج الوظيفة فيسقط عند المالكية لعدم تحقق االنتفاع باألرض.

هعاء معن الحنفيعة والشعافعية والحنابلعة إلعى ععدم سعقوط الخعراج،  وعلعى اإلمعام أن يتصعرف فعي وذهب جمهور الفق

 تصرفاً يحقق المصلحة ألهل الفيء، ولصاحب األرض. (54)األرض

 

 وفيها أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. الخاتمة:

 التالية:أوالً:النتائج ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج 

أن الخراج هو ما يوضع على األرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال المسلمين بخالف الجزية فإنها  -1

توضع على األشخاص مقابل حمايتهم ورعايتهم في ديار المسلمين. ووجه الصلة بينهما أنهما يجبان على أهل 

ة تسقط باإلسالم، فإذا أسلم الذمي تسقط عليه الذمة، ويصرفان في المصالح العامة في ديار المسلمين، والجزي

  الجزية بال خالف ولكن الخراج ال يسقط باإلسالم.

الخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلما، أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، عاقال، أم  -2      

  وهم في حصول النماء سواء مجنونا، رجال، أم امرأة، وذلك ألن الخراج مئونة األرض النامية،

أن العشر زكاة ما تخرجه األرض، والزكاة كما هو معروف ال تؤخذ من الذمي، لوجود مانع في ذلك وهو  -3

الكفر فالعشر ليس ضريبة معروفة معهودة محضة مثل الخراج حتى يمكننا أن نقول بعدم تغيره وتحوله إذا تملك 

  الذمي أرضا عشرية.

 .المقترحةأهم التوصيات 

تنشيط البحث العلمي في مجال فقه الخالف، وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية  .1

 في مثل هذه القضايا.

االهتمام بتدريس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية، من خالل تأصيل ففه الخالف وذلك  . 2

 ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص، وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.لتحقيق إبراز 

ترك الفتاوى ألهلها المختصين من أهل العلم المعروفين، وذلك حرًصا على السالمة في الدين، وبعًدا عن القول   .3

أنيًا في الفتوى وذلك بغير علم، فقد كان جواب اإلمام مالك رحمه عن كثير من المسائل:)ال أعلم(، ورًعا وت

 لخطورتها.

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن 

 الحمد هلل رب العالمين.

 

 المصادر والمراجع البحث: أهم قائمة 
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 أوالً: القرآن الكريم

 

 المتوفى:محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ) ،يعلى، القاضي أبو : الفراءتأليفاألحكام السلطانية -1

دار الكتب  الناشر:م،  7333 -هـ  7877 ،الثانية الطبعة:محمد حامد الفقي،  عليه:صححه وعلق  ،(هـ858

 لبنان ،بيروت -العلمية 

البغدادي، الشهير بالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ، تأليف: حكام السلطانيةاأل-2

 القاهرة. –هـ(، الناشر: دار الحديث 853)المتوفى: 

هـ(، المحقق: محمد 923تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  أحكام القرآن،-3

دار إحياء  الناشر: ،هـ 7835عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف، تاريخ الطبع:  -صادق القمحاوي 

 بيروت -التراث العربي 

تأليف: شمس الدين أبي عبدهللا محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية تحقيق أبي يوسف بن  أحكام أهل الذمة،-4

 .م7338ه/7878أحمد البكري و أبي أحمد شاكرين توفيق العاروري رمادي للنشر الطبعة األولى 

 ، رحمة األئمة على هامش الميزان، 7383قاهرة ،  مطبعة الكيالني بالاألفصاح البن هبيرة-5

تأليف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد هللا الخرساني المعروف بابن زنجويه  األموال، البن زنجويه،-6

بجامعة الملك سعود، الطبعة: األولى،  -هـ(، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد 757)المتوفى: 

 م، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية 7386 -هـ  7836

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري تأليف:، البحر الرائق شرح كنز الدقائق-7

 بدون تاريخ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي -هـ(، الطبعة: الثانية 323)المتوفى: 

/ 9 ،هـ 7877 -تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد الطبعة: األولى  ،تأليف: كاساني بدائع الصنائع،-8

 بيروت. –الناشر: دار الكتب العلمية ،89

سليمان بن محمد بن عمر  تأليف: تحفة الحبي  على شرح الخطي  = حاشية البجيرمي على الخطي ،-9

م، 7335 -هـ 7875الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: هـ(، 7777البَُجْيَرِمّي المصري الشافعي )المتوفى: 

 الناشر: دار الفكر

هـ(، 787، تأليف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )المتوفى : الخراج-11

أصح  ،محققة ومفهرسة -سعد حسن محمد، الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة  ،تحقيق : طه عبد الرءوف سعد

 عات وأكثرها شموال، الناشر : المكتبة األزهرية للتراثالطب

تأليف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  رد المحتار على الدر المخنار،-11

 بيروت-م، الناشر: دار الفكر7337 -هـ 7877الحنفي، الطبعة: الثانية، 
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هـ(، 626زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  أبو تأليف: ،روضة الطالبين وعمدة المفتين-12

 عمان -دمشق -م، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت7337هـ / 7877الطبعة: الثالثة، 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  تأليف: سنن أبي داود،-13

ِجْستاني، المحقق: شَعيب األرنؤوط  د كاِمل قره بللي، الطبعة: األولى،  -السِّ م، الطبعة:  7333 -هـ  7893مَحمَّ

 م، الناشر: دار الرسالة العالمية. 7333 -هـ  7893األولى، 

أحمد بن حسين بن على بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبوبكر البيهقي  تأليف: سنن الكبرَ،-14

 م تحقيق عبدالقادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.7339-ه7878ه، الطبعة الثانية:858المتوفى:

يق: ، تأليف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقشرح السنة-15

دمشق،  -م، الناشر: المكتب اإلسالمي 7389 -هـ 7839محمد زهير الشاويش، الطبعة: الثانية، -شعيب األرنؤوط

 بيروت،

 ه، الناشر: دار الفكر 7973لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،الطبعة: الثانية،  تأليف: الفتاوَ الهندية،-16

الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الطبعة: بدون طبعة  كمالتأليف:، فتح القدير-17

 وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر

، تأليف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى لسان العرب-18

 هـ. 7878 -هـ(، الطبعة: الثالثة 277اإلفريقى )المتوفى: 

إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  تأليف: ،لمبدع في شرح المقنعا-19

 لبنان، –م الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  7332 -هـ  7878هـ(، الطبعة: األولى، 888)المتوفى: 

هـ(، الطبعة: بدون 889محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:  تأليف: المبسوط،-21

 بيروت -الناشر: دار المعرفة  ،م7339 -هـ 7878طبعة، تاريخ النشر: 

هـ(، 278تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:   تأليف:مجموع الفتاوَ، -21

بن محمد بن قاسم، من منشورات: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  تحقيق: عبد الرحمن

 النبوية، المملكة العربية السعودية.

 ( طبعة دار الشهاب.786تأليف: اإلمام حسن البنا،  صفحة ) مجموعة رسائل،-22

مسلم بن  تأليف: ،:لمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وس-23

هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء 767الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت -التراث العربي 
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 ح المتعة ومخالفته لألصول العامةنسخ نكا

Abrogation of the temporary marriage and its contravention of general principles 

 بن سرَكند محمد إبراهيم حنيف/ الدكتور

 أفغانستان ،بكلية الشريعة، جامعة ننجرهار ،األستاذ المساعد

 الرحمن شيرزاد عبد /الدكتور   

  أفغانستان ،بكلية الشريعة، جامعة ننجرهار ،األستاذ المشارك

 :خالصة

موضوع مهم جدا ألنه يتعلق بالحالل والحرام وهو  ،العامةنسخ نكاح المتعة ومخالفته لألصول  :عنوانهذا المقال تحت 

نكاح المتعة ثبات کون في قضية الفروج وهي قضية خطيرة يجب االحتياط فيها، والهدف من كتابة هذا المقال: هو إ

وقد تحدثنا في هذا المقال عن  .لألصول العامة المقررة شرعا بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع، وأنه مخالف امنسوخ

صلى هللا عليه ثم نسخه بعد ذلك بأدلة صحيحة ثابتة عن رسول هللا ى نكاح المتعة وأدلة مشروعيته في صدر اإلسالم معن

واختالف العلماء في تاريخ نسخه ثم ذكرنا كيفية مخالفة نكاح المتعة لألصول والرد عليها  ذلك وسلم ومناقشة أدلة من أجاز

 أن نكاح المتعة منسوخ بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع، وأنه مخالفبتوصلنا إلى النتيجة  شرعا، وقدالعامة المقررة 

 .لميراثالنكاح الشرعي والطالق والعدة واوهو  لألصول العامة المقررة شرعا

 .الطالق، المتعة، ، األصول العامةالمتعة، النكاح، النسخ المفتاحية:الكلمات 
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Abrogation of the temporary marriage and its contravention of general principles 

 

Abstract 

This article which is entitled " The rejection of Amta wedlock and its contradiction with the 

general principles" is an extremely important topic which is related with the halalness and 

forbiddance of Wedlock. It is an extremely delicate issue and should be dealt with utter 

cautiousness. 

The main objective of this article is to verify that Amta wedlock has been rejected in the 

Quran, Ahadith and the consensus of scholars and it is also contradictory to some general 

shariah principles and rules. 

This article encompasses the nature of Mata wedlock and its allowance in the early days of 

Islam along with its rejection in the authenctic Ahadith. It also includes the arguments of 

those scholars who have allowed Mata wedlock and then we have denied their arguments, 

and similarly this article also mentions the contradictio of scholars regarding the date of 

rejection of Mata wedlock. 

In the findings we have proved and verified that Mata wedlock is rejected in the holy quran, 

ahadith and the consensus of scholars and that is contradictory to the general rules of shariah 

like valid wedlock, divorce and inheritance. 

Key words: rejection, Amta wedlock, contradiction, general principles, divorce. 
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 المقدمة

هللا فال  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده

 مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

َ َحقَّ تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِموَن(]آل عمران:  نَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم [.)يَا أَيُّهَا ال201)يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

َ الَِّذي تَسَ  َ َكاَن َعلَْيُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجااًل َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّقُوا هللاَّ اَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

َ َوقُولُوا قَْواًل َسِديًدا )( يُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم ذُ [.)يَا 2َرقِيبًا(]النساء: َ أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَّ نُوبَُكْم َوَمْن يُِطِع هللاَّ

صلی هللا ر الهدي هدي محمد [. أما بعد: فإن خير الحديث كتاب هللا، وخي02-00َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما( ]األحزاب: 

 :ثم أما بعد وشر األمور محدثاتها، وكل بدعة ضاللة(. عليه وسلم

 تجاهال منه لنصوص الكتاب والسنة أو سكا بهممقالة علمية في نكاح المتعة الذي مازال البعض من الفئة الضالة مت هذهف

 مخالفأنه ، وفيها نسخ نكاح المتعة بدليل من الكتاب والسنة ألغراض شهوانية؛ لذلك أردنا أن نكتب هذه المقالة مبينين امعرضا عنه

 للعديد من األصول العامة في الشريعة اإلسالمية.

 مشكلة البحث

القول بجواز ذلك عنه هناك فرق منحرفة تثير الشبهات حول تحريم نكاح المتعة بزعم أن ابن عباس رضي هللا عنه نقل 

فهذا المقال بين القول الحق في ذلك مدعما بأدلة من الكتاب  إلى آخرحياته وأن هناك من العلماء من أخذوا بقوله،

 والسنة واإلجماع وإزالة الغبار عن نسخ نكاح المتعة.

 أسئلة البحث:

 ماهو نكاح المتعة، وهل كان مباحا في صدر اإلسالم؟ .2

 المتعة من الكتاب والسنة؟ما أدلة نسخ نكاح  .1

 ؟ما هي األصول التي تخالف نكاح المتعة .3

 هدف البحث:

 .لألصول العامة المقررة شرعا بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع، وأنه مخالف انكاح المتعة منسوخثبات کون هو إ 

 الدراسات السابقة :

العربي في كتابه الناسخ أحكام القرآن وابن  لقد تحدث الفقهاء والمفسرون عن نكاح المتعة كالجصاص في تفسيره

  ،والمنسوخ

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  والعشرون الثاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالمجلة األكاديمية لألبح  

 
  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                      861  

   ISSN: 2706-6495 

والقرطبي في تفسيره الجامع ألحكام القرآن كما تكلم الفقهاء عنه في كتبهم لكن هذه المعلومات مشتتة في أمهات تلك 

حيث جمعنا كل  تحدثنا عنه نحن بهذا التفصيل العلمي الذي تجدونه في هذا المقال حو التيالكتب وليست على الن

 دلة بطريقة علمية ومنصفة.قوال واألقوال العلماء فيها ومناقشة األأالنصوص النبوية بهذا الصدد و

 منهجية الدراسة

هو: كتابة اآليات القرآنية حسب الرسم العثماني، وعزو كل آية إلى مكانها في المصحف  عداد هذا البحثفي إ هوالمنهج الذي سلكنا

 الشريف بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

من المصادر  أحدهما، وإن كان في غيرهما خرجناه بالتخريج منهما أو من أو أحدهما اكتفينا نالصحيحيحديث في إذا كان ال

 الحديثية المتعددة مع الحكم عليه.

 من المصادر األصلية.  كل قول لقائله مع توثيق ذلك نسبنا 

 تعريف النسخ ونكاح المتعة 

على معنيين: األول: اإلزالة التي يراد بها: االنعدام، واإلبطال، والمحو. والثاني: النقل، يطلق  النسخ لغة:: تعريف النسخ

(1)والتحويل والتبديل
. 

أوالً  -إن شاء هللا تعالى-، ونسخ في الشريعة اإلسالمية. وسنذكر(2)للشرائعالنسخ نوعان: نسخ تعريف النسخ شرعاً:   

 تعريف نسخ الشرائع، ثم بعض التعريفات االصطالحية للنسخ في الشريعة اإلسالمية.

(3)نسخ الشرائع هو: ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة أوالً: تعريف نسخ الشرائع: 
. 

: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. وليس المراد أن الشريعة السابقة تُنسخ بكاملها بحيث ال والمراد

يبقى منها شيء؛ وذلك ألنه قد يوجد أشياء مشتركة بين جميع الشرائع ال يمكن القول بنسخها كأصول العقائد واإليمانيات. كما أن 

ها أحكام موافقة لسابقتها، وقد يوجد في السابقة أشياء ال يكون لها ذكر في الشريعة المتأخرة. فهذه الشريعة المتأخرة قد تُشرع في

(4)األمور ال يقال بأنها نُسخت بالشريعة المتأخرة 
.  

 بعض التعريفات االصطالحية للنسخ في الشريعة اإلسالمية: ثانيا:

النسخ له إطالقان: إطالق عند السلف، وإطالق عند المتأخرين، فهو في اصطالح السلف يختلف عن النسخ في اصطالح 

المتأخرين؛ ألن النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين، أعم من النسخ عند من بعدهم؛ حيث إنهم يطلقون النسخ على تخصيص 

ح المبهم، ونحو ذلك، كما كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه المعروف عند المتأخرين العام، وتقييد المطلق، وتفصيل المجمل، وإيضا

(5)من األصوليين وغيرهم بعد تحديد المصطلحات العلمية.
 . 

فقد تعددت تعريفاتهم له، والغرض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ في اصطالح الشرع،  أما النسخ عند المتأخرين

 ثم نذكر التعريف المختار: وسنكتفي بذكر بعض منها،

(6)، هو: )الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لواله لكان ثابتاً به، مع تراخيه عنه(لنسخا-أ
. 
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(7)، هو: )أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خالف حكمه(النسخ-ب
. 

(8)مع تراخيه عنه(، هو: )رفع حكم شرعي بمثله النسخ -ج
.  

 وهذا التعريف األخير لعله يكون أولى من سابقيه؛ لكونه مختصراً، وأكثر جامعية.

جميع هذه التعريفات المذكورة ينقصها عدم شمولها لجميع أنواع النسخ، لذلك بعد البحث والقراءة لتعريفات النسخ  لكن

 ا يلي:وأنواعه، يظهر لنا أن األولى أن يعرف النسخ اصطالحاً بم

 رفع حكم دليل أحد الوحيين، أو لفظ دليل الوحي المتلُّو، أو لفظه وحكمه معاً، بدليل من الوحيين، مع تراخيه عنه.النسخ: 

: )رفع( هذا تعريف للنسخ على أنه فعل الشارع، وهذا التعبير أولى من التعريف بأنه الخطاب، أو اللفظ، أو الطريق؛ قولـه

 بدليله.ألنه تعريف للنسخ 

 وخرج بهذا القيد ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه ال يرفع الحكم، وإنما يقـصره على بعض أفراده. 

 : )حكم أحد الوحيين( هذا قيد مخرج لرفع حكم البراءة األصلية، فهو ال يسمى نسخاً.قولـه

 ر المتلو.والمراد )بالوحيين( الكتاب والسنة، ويسمى األول الوحي المتلو، والثاني الوحي غي

: )أو لفظ دليل الوحي المتلو( قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ التالوة؛ ألن النسخ إما أن يكون للحكم، أو للفظ، أو لهما قولـه

 معاً.

 : )أو لفظه وحكمه معاً( قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ وحكم دليل الوحي المتلو معاً، ألن ذلك أحد أنواع نسخ القرآن.قولـه

 )بدليل( يخرج به رفع الحكم بالموت أو الجنون، ونحوهما. : قوله

 والقياس ،  فال ينسخ بهما. : )من الوحيين( أي الكتاب والسنة، ويخرج به ما عداهما من األدلـة،  كاإلجماعقـولـه

لك ال يكون نسخاً، بل : )مع تراخيه عنه( قيد يحترز به عن الدليل المتصل، كاالستثناء، والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذقولـه

 بياناً لمدة العبادة.      

 فهذا التعريف لعله يكون أولى؛ لشموله لجميع أنواع النسخ ولكونه جامعاً مانعاً في نظرنا. وهللا أعلم.

 .(9): نكاح المتعة: أن يقول المرأة: أتمتع بك كذا، مدة كذا، بكذا من المالتعريف نكاح المتعة

 .(10)أو هو: تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة

 :من قال بنسخ نكاح المتعة مع التصريح بأسماء بعضهم  

إلى عدم جواز نكاح المتعة، وأن المتعة كانت مباحة في صدر  -ومنهم أصحاب المذاهب األربعة-ذهب جمهور أهل العلم 

 .(11)يوم القيامةاإلسالم وفي بعض األوقات، ثم نُسخت وحرمت إلى 

 .(12)وقد صرح بعض أهل العلم بأن نسخها مجمع عليه

رضي هللا عنه ، وابن مسعود (13)رضي هللا عنه علي بن أبي طالب  وممن روي عنه القول بنسخها أو صرح به:

، (20)شاهين، وابن (19)، وأبو بكر الجصاص(18)، والطحاوي(17)، وأبو عبيد(16)، واإلمام الشافعي(15)، وسعيد بن المسيب(14)

 ،(26)، وأبو حامد الرازي(25)، والنووي(24)، وابن قدامة(23)، وابن العربي(22)، والحازمي(21)وابن حزم
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 .(27)وأبو إسحاق الجعبري 

 أدلة نسخ نكاح المتعة: 

هللا صلى هللا عليه  قاال: كنا في جيش فأتانا رسول رسول-رضي هللا عنهما-: عن جابر بن عبد هللا، وسلمة بن األكوعأواًل    

 .(28)((وسلم فقال: ))إنه قد أُذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا

، في (29)عام أوطاس صلى هللا عليه وسلمقال: ))َرخَّص رسول هللا  رضي هللا عنهعن سلمة بن األكوع  وفي رواية

 . (30)، ثم نهى عنها((المتعة ثالثاً 

 

ليس لنا نساء، فقلنا: أال  صلى هللا عليه وسلميقول: )كنا نغزو مع رسول هللا  رضي هللا عنه: عن عبد هللا ثانيًا

ُموا  ) يَا. ثم قرأ عبد هللا: نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَُحرِّ

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن ( ]سورة المائدة:  ُ لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا إِنَّ هللاَّ  .(31)[(70طَيِّبَاِت َما أََحلَّ هللاَّ

، فقلنا: أال نختصي يا (32)عنه رضي هللا عنه قال: )كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتطول عزبتنا وفي رواية

 .(33)إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر اإلنسية( رسول هللا! فنهانا، ثم َرخَّص لنا أن نتزوج المرأة

: )إن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن -ي هللا عنهمارض-: عن علي رضي هللا عنه أنه قال البن عباسثالثًا

 .(34)(لحوم الحمر األهلية زمن خيبر

أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: )مهالً يا ابن عباس! فإن رسول هللا  رضي هللا عنهعنه  وفي رواية

 .(35)، وعن لحوم الحمر اإلنسية(نهى عنها يوم خيبر صلى هللا عليه وسلم

، ))إن (36)أخرى عنه رضي هللا عنه أنه قال البن عباس رضي هللا عنه لما كلمه في متعة النساء: إنك امرؤ تائه وفي رواية

 .(37)((رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع

رابعة عنه رضي هللا عنه أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم ينهى عن متعة النساء، ويقول: ))هي حرام إلى يوم  وفي رواية

 . (38)((القيامة

((، وقال: )إنما كانت لمن لم خامسة عنه رضي هللا عنه قال: ))نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن المتعة وفي رواية

 . (39)يجد، فلما أنزل هللا عز وجل النكاح، والطالق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت(

فقال: ))يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت  : عن سبرة الجهني رضي هللا عنه أنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،رابعًا

النساء، وإن هللا قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخّل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهّن  لكم في االستمتاع من

 .(40)شيئاً((

 هللا عنه قال: )أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج عنه رضي وفي رواية

 .(41)منها حتى نهانا عنها(

 .(42)((أخرى عنه رضي هللا عنه أنه حدث: ))أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع وفي رواية
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: عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد هللا بن الزبير قام بمكة فقـال: )إن ناساً أعمى هللا خامًسا

جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على  (43)فناداه فقال: إنك لجلف قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرِّض برجل،

 هللا لئن فعلتها ألرجمنك بأحجارك. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فو -ى هللا عليه وسلم يريد رسول هللا صل-عهد إمام المتقين 

، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، (45)، أنه بينا هو جالس عند رجل(44)قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف هللا

. قال ابن أبي عمرة: )إنها ا هي؟ وهللا لقد فُعلت في عهد إمام المتقين: مهالً. قال: م(46)فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة األنصاري

 .(47)كانت رخصة في أول اإلسالم لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم هللا الدين ونهى عنها(

لما ولَي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه خطب الناس، فقال: )إن رسول هللا قال:  -رضي هللا عنهما-: عن ابن عمرسادًسا

ي ال أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إال رجمته بالحجارة، إال أن يأتين صلى هللا عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثالثاً، ثم حرمها، وهللا

َمها(  .(48)بأربعة يشهدون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحلها بعد إذ َحرَّ

قال: )نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم عام غزوة خيبر عن -رضي هللا عنهما-: عن ابن عمرسابعًا

 . (50)((49)، وعن متعة النساء، وما كنا مسافحينلحوم الحمر األهلية

، (51): عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة تبوك، فنـزل ثنية الوداعثامنًا

بهن أزواجهن وفارقوهن. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: ))ما هذا؟(( فقيل: نساء تمتع 

 .(53)((( المتعة بالطالق والنكاح والعدة والميراث(52)))إن هللا حرم )أو هدم

صلى هللا عليه وسلم إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة : عن جابر رضي هللا عنه يقول: )خرجنا مع رسول هللا تاسعًا

مما يلي الشام، جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلنا في رحالنا، أو قال: يطفن في رحالنا، فجاءنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

هللا نسوة تمتعنا منهّن، فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى  (( فقلنا: يا رسولفنظر إليهن، فقال: ))من هؤالء النسوة؟

احمرت وجنتاه، وتمعر لونه، واشتد غضبه، فقام فينا فحمد هللا وأثنى عليه، ثم نهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم 

 . (54)نعد وال نعود لها أبداً، فبها سميت يومئذ ثنية الوداع(

(. ]سورة النساء: فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً ابن عباس رضي هللا عنه في قوله تعالى: ): عن عاشًرا

تِِهنَّ [. قال: نسختها: )12  .(55)[2( ]سورة الطالق: يَا أَيُّهَا النَِّبيُّ إَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِِعدَّ

بسلعته البلد، ليس له من يحفظ  عنه رضي هللا عنه قال: )كانت في أول اإلسالم متعة النساء، فكان الرجل يقدم روايةوفي 

إلى -فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنهُنَّ عليه ضيعته، ويضم إليه متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تُقرأ )

هَاتُُكْم َوبَنَاتُُكمْ (.اآلية، حتى نزلت: )فَآَتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً -أجل مسمى َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر (إلى قولـه: )ُحرِّ

طلق وإذا شاء أمسك، ويتوارثان، وليس لهما من األمر  [. فتركت المتعة، وكان اإلحصان إذا شاء12-13(]سورة النساء: ُمَسافِِحينَ 

 .(56)شيء(

من هذه األدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل بمجموعها على أن المتعة كانت مباحة في صدر اإلسالم،  ووجه االستدالل

عنها، وحرمها بعد فتح مكة تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة،  صلى هللا عليه وسلموأبيحت في بعض الغزوات، ثم نهى النبي 

 وأكد على تحريمها عند الخروج لغزوة تبوك، ثم في حجة الوداع. فكان هذا النهي والتحريم ناسخاً لإلباحة السابقة؛
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 . (57)لذلك يحرم نكاح المتعة وال يباح في حال من األحوال 

 تكرر نسخه؟تاريخ نسخ نكاح المتعة وهل نسخ مرة أم  

اختلف بعض أهل العلم القائلين بنسخ نكاح المتعة في موضعين منه: األول: في تاريخ نسخ المتعة، وهل نسخت مرة أم تكرر 

 نسخها. والثاني: هل هي من ناسخ القرآن ومنسوخه أي بأنها كانت مباحة بالقرآن ثم نسخت به، أم هي من ناسخ الحديث ومنسوخه.

 نسخ المتعة، فقد اختلف فيه أهل العلم على ثالثة أقوال، وهي: : وهو تاريخأما األول

: أن المتعة نسخت مرتين؛ حيث إنها كانت مباحة قبل خيبر، ثم نسخت و حرمت يوم خيبر، كما يدل القول األول

ة نسخت . ثم أبيحت عام فتح مكة، وهو عام أوطاس أيضاً، ثم بعد أيام من اإلباحعليه بعض األحاديث منه حديث علّي 

 .-رضي هللا عنهما-وحرمت تحريماً مؤبداً، كما يدل عليه بعض األحاديث منه حديث سلمة بن األكوع، وسبرة

 . (58)اختاره بعض أهل العلم منهم: اإلمام الشافعي، وابن العربي، والنووي وهذا القول

ثم عام الفتح بعد اإلذن بها أياماً  : إن المتعة نسخت مرة واحدة؛ حيث إنها كانت مباحة قبل عام الفتحالقول الثاني

 .رضي هللا عنه نسخت وحرمت إلى يوم القيامة، كما يدل عليه بعض األحاديث منه حديث سبرة

قالوا: وحديث علّي الذي يدل على تحريمها، فإنه روي بألفاظ مختلفة، والصحيح منه هو الرواية األولى وهي: )إن 

عة، وعن لحوم الحمر األهلية زمن خيبر(. فقوله: )نهى عن المتعة( كالم مكتفياً بما نهى عن المت صلى هللا عليه وسلمالنبي 

فيه، وزمن خيبر يتعلق بلحوم الحمر األهلية، فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه بغيره من األلفاظ؛ 

بل النهي عنها كان عام فتح مكة، فيكون  داللة على نسخ المتعة يوم خيبر، رضي هللا عنهلذلك فال يكون في حديث علّي 

 .رضي هللا عنه موافقاً لحديث سبرة رضي هللا عنهحديث علي 

 . (59)ذهب بعض أهل العلم، منهم: سفيان بن عيينة، وأبو عبيد، واختاره ابن القيم وإلى هذا

ا كذلك صحيحة، كما أنه مع أنه رضي هللا عنهويعكر على هذا القول: بأنه ال يساعده جميع الروايات لحديث علي 

تدل على أن النهي عنها كان يوم   رضي هللا عنه غير عليّ  -رضي هللا عنهم-جاءت روايات أخرى عن بعض الصحابة

 . (60)خيبر

: إن المتعة كانت مشروعة في صدر اإلسالم وفي حاالت أسفارهم؛ لذلك نهاهم عنها غير مرة، ثم القول الثالث

وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد  صلى هللا عليه وسلمحتى حرمها عليهم في آخر أيامه  أباحها لهم في أوقات مختلفة

 ال تأقيت، فكان ذلك ناسخاً لما سبقه من اإلباحة.

 .(61)وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، منهم الحازمي

 له وجه؛ ألن األحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ تدل على ما يلي:  وهذا القول

أن المتعة كانت مباحة، ثم نهى عنها النبي صلى هللا عليه وسلم في غزوة خيبر، وهذا يدل عليه حديث علي، وابن مسعود،  -1

 . وهي أحاديث صحيحة.-رضي هللا عنهم-وابن عمر

أذن عام فتح مكة في المتعة، ثم نهي عنها قبل الخروج منها. وهذا يدل عليه حديث سبرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم  -2

 رضي هللا عنه ، وهو كذلك حديث صحيح. 
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أن النبي صلى هللا عليه وسلم أذن عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها بعد ثالثة أيام. وهذا يدل عليه حديث سلمة بن  -3

 صحيح.  األكوع رضي هللا عنه ، وهو كذلك

أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن المتعة وحرمها عند الخروج لغزوة تبوك. وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة،  -4

 ، وليس فيهما ما يدل على اإلذن فيها. وفي إسناد الحديثين كالم، لكن يقوي بعضهما بعًضا. -رضي هللا عنهما-وجابر

المتعة في حجة الوداع، وهذا يدل عليه إحدى رواية كل من حديث علي، وحديث  أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن -5

 . وهما حديثان صحيحا اإلسناد.-رضي هللا عنهما-سبرة 

فجاء في بعض طرقه  رضي هللا عنهليس فيه ما يدل على اإلذن بها. أما حديث سبرة  رضي هللا عنه ثم حديث علي

 . (62)ه بعض أهل العلماإلذن بها ثم النهي عنها. وقد تكلم علي

أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: )هي حرام إلى يوم القيامة(. وهذا يدل عليه إحدى رواية كل من  -6

 .-رضي هللا عنهما-حديث علي، وحديث سبرة

رضي هللا عنه ليس فيه ما يدل على تعين تاريخه. أما حديث سبرة رضي هللا عنه فجاء في بعـض طرقه أن  ثم حديث علي

 .(64)، وفي بعضه أنه صلى هللا عليه وسلم قاله عـام فتح مكة(63)النبي صلى هللا عليه وسلم قال ذلك في حجـة الوداع

 . (65)ا ونسخها وقع عدة مراتفظاهر هذه األحاديث يدل على أن اإلذن بالمتعة ثم النهي عنه

لكن قوله صلى هللا عليه وسلم ))هي حرام إلى يوم القيامة(( إن كان قاله صلى هللا عليه وسلم عام فتح مكة فال يصح اإلذن 

 .(66)بالمتعة بعد ذلك؛ ألنه يدل على تأبيد التحريم إلى يوم القيامة، لذلك فال يكون بعد ذلك إباحة لها

أما إن كان صلى هللا عليه وسلم قاله في حجة الوداع، ولم يقله قبل ذلك فليس ما يمنع من اإلذن بها بعد ذلك، ومجرد النهي 

عنها ليس دليالً على المنع التأبيدي؛ ألن النهي عنها قد ثبت يوم خيبر ثم ثبت اإلذن بها عام فتح مكة، ثم نهى عنها صلى هللا عليه 

 وسلم بعد ذلك.

 هل نسخ نكاح المتعة من ناسخ القرآن ومنسوخه أم من ناسخ الحديث ومنسوخه؟ 

 اختلف فيه أهل العلم كذلك على ثالثة أقوال: 

فإن  (67) (فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً : أن المتعة كانت مباحة بالقرآن، وذلك في قوله تعالى: )القول األول

إلى أجل -فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنهُنَّ وسـعيد بن جبير: ) -رضي هللا عنهم-المراد به نكاح المتعة؛ لذلك قرأه أبي بن كعب، وابن عباس 

، ثم نسخت بالقرآن، فروي عن علّي رضي هللا عنه أنه قال: ))نهى رسول هللا صلى هللا (68) (أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً فَآَتُوهُنَّ  -مسمى

عليه وسلم عن المتعة((، وقال: )إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل هللا عز وجل النكاح، والطالق، والميراث بين الزوج والمرأة، 

 .(69)نُسخت(

 .(70)رضي هللا عنه مرفوعاً: ))إن هللا حرم )أو هدم( المتعة بالطالق والنكاح والعدة والميراث((وفي حديث أبي هريرة 

 .(71)(وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: )نسخها الطالق والعدة والميراث

 .(72)(وقال سعيد بن المسيب: )نسخها الميراث
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والقاسم بن محمد، وسالم، وعروة. ونسبه  -رضي هللا عنهم-وروي كذلك نسخ المتعة بالقرآن عن: عائشة، وابن عباس

 . (73)القرطبي إلى الجمهور

: أن المتعة دل على إباحتها ثم نسخها سنة النبي صلى هللا عليه وسلم ، فهي من ناسخ الحديث ومنسوخه، وليست القول الثاني

 رآن ومنسوخه.من ناسخ الق

 وقد سبق جملة من األحاديث الدالة على إباحتها ثم نسخها.

[ فليس المراد به نكاح المتعة، بل 12]النساء:  (فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً ) ا: وأما قوله تعالى:قالو

المراد به عقدة النكاح، وهو النكاح الشرعي الذي يكون بإذن الولي وشاهدين، والمراد بأجورهن الصدقات والمهور، وسياق اآلية 

 الكريمة يدل على هذا المعنى.

 . (74)نسبه ابن الجوزي إلى الجمهورروي هذا عن ابن عباس رضي هللا عنه ، وهو قول الحسن، ومجاهد، و

( فهي قراءة شاذة ال فَآَتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً  -إلى أجل مسمى-فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنهُنَّ قالوا: أما القراءة التي جاء فيها: )

 .(75)اعتبار لها وال ينبني عليها حكم

 حرمت ونسخت بالقرآن والسنة.: أن المتعة كانت مباحة بالسنة، ثم القول الثالث

وقد سبق في دليل القول بالنسخ ما يدل على نسخها بالكتاب والسنة، من حديث علي، وابن مسعود، وأبي 

 .-رضي هللا عنهم-هريـرة، وسبرة، وغيرهم

 . (76)وإلى هذا ذهب اإلمام الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وأبو جعفر النحاس

 نسخ، ودليله.هذا كان قول من قال بال

 بعض أهل العلم إلى إباحة المتعة. وقد ذهب

 .(77)روي ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم رجعوا عن قولهم ذلك إال من شذ منهم، فكان كاإلجماع على تحريمها

: )فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، ثم نسخها الكتاب قال أبو عبيد

والسنة، على ما ذكرناه في هذه األحاديث، وال نعلم أحداً من الصحابة كان يترخص فيها، إال ما كان من ابن عباس فإنه 

وأما قول أهل العلم اليوم جميعاً من أهل العراق، وأهل -إلى أن قال:-كان ذلك معروفاً من رأيه، ثم بلغنا أنه رجع عنه

الحجاز، وأهل الشام، وأصحاب األثر، وأصحاب الرأي وغيرهم: أنه ال رخصة فيها لمضطر وال لغيره، وأنها منسوخة 

قوله وأصحابه، مع أنه قد روي عن ابن عباس شيء شبيه بالرجوع عن  صلى هللا عليه وسلمحرام على ما ذكرنا من النبي 

 .(78)األول(

 ما هو قول ابن عباس رضي هللا عنه في نكاح المتعة؟ 

 عن ابن عباس رضي هللا عنه في ذلك ثالثة أقوال على النحو التالي:  روي 

 : أن المتعة مباحة مطلقاً.القول األول

وهذا قد ثبت عنه وصح، فقد سبق في أدلة القول بالنسخ في رواية الزهري أنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، 

 .(79)وقال: )وهللا لقد فُعلت في عهد إمام المتقين(
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 : أنها تباح عند الضرورة.القول الثاني

يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال  هللا عنهرضي ، فعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس (80)وهذا ثابت عنه كذلك

 .(81)ابن عباس: نعم( له مولًى له: )إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال

 وال تجوز مطلقاً. : أنها محرمةالقول الثالث

 .(82)عنه ما يدل على هذا، لكنه لم يثبت عنه صراحة وقد روي عنه رضي هللا

.قال:  (فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً ومما يدل على قولـه هذا ما روي عنه أنه قـال في قولـه تعالى: )

تِِهنَّ نسختها: )  .(83)(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِِعدَّ

 مخالفة نكاح المتعة لألصول العامة المقررة شرعا: 

المتعة؛ لذلك هذه األصول قاضية هناك في الشريعة اإلسالمية أصول عامة قررتها الشريعة وهي تعارض وتخالف نكاح 

ومبطلة وهادمة لنكاح المتعة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً: ))إن هللا حرم )أو هدم( المتعة بالطالق والنكاح 

 .(84)والعدة والميراث((

 ووجه مخالفتها وهدمها بهذه األمور نوضحها في المطالب األربعة اآلتية:  

  معرفة النكاح ومخالفته وهدمه للمتعة: المطلب األول: 

  .(85)النكاح لغة: يطلق النكاح على الوطء وعلى العقد دون الوطء، وأصله الضم والجمع

 .(86) واصطالحا: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا.

 .(87)وقيل: هو عقد التزويج.

 وأركانه التي بها قوامه ووجوده هي: 

 من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ النكاح أو التزويج أو بكل لفظ يدل عليه عرفا. االيجاب، وهو اللفظ الصادر-2

 .(88) القبول، وهو الفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج.-1

 وشروطه:

 تعيين كل من الزوجين. -2

 رضا كل من الزوجين باآلخر. -1

 .(89)الوالية في النكاح فال يعقد على المرأة إال وليها لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: )ال نكاح إال بولي(-3

 .(90)الشهادة على النكاح فال يصح إال بشاهدي عدل مسلمين لحديث: )ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل(-2

 .(91) خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج من نسب أو سبب-5

 ونكاح المتعة خالية من الوالية والشهادة؛ لذلك تكون باطلة بالنكاح الشرعي.

أبي هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً: ))إن هللا حرم )أو هدم( المتعة بالطالق ودليل هدمه بالنكاح الشرعي هو حديث 

 .(92)والنكاح والعدة والميراث((

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ  والعشرون الثاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالمجلة األكاديمية لألبح  

 
  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                      869  

   ISSN: 2706-6495 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم عن المتعة((، وقال: )إنما كانت لمن لم يجد، فلما وما روي عن علّي رضي هللا عنه أنه قال: ))نهى رس

 .(93)أنزل هللا عز وجل النكاح، والطالق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت(

 المطلب الثاني: معرفة الطالق ومخالفته وهدمه للمتعة.

 .(94)الطالق لغة: الحل واالنحالل والتخلية واالرسال

 .(95) إزالة القيد الثابت بالنكاح. واصطالحا:

 .(96)أو هو: حل قيد النكاح أو بعضه، فإن كان بائنا فهو حل لقيد النكاح كله، وإن كان رجعيا فهو حل بعضه.

 .(97)والطالق صريح وكناية ويكون باختيار الزوج وإرادته

المتفق عليها بدون اختيار من الزوج وإرادته، وال والطالق أصل شرعي لحل قيد النكاح، أما المتعة فإنها تنتهي بانتهاء المدة 

يترتب عليه ما يترتب على الطالق؛ لذلك تكون المتعة باطلة بالطالق؛ ألن الطالق أصل شرعي لحل قيد النكاح وهو معدوم في 

 المتعة.

 ودليل هدم المتعة بالطالق حديث أبي هريرة وعلي رضي هللا عنهما وقد سبق ذكرهما. 

 ث: معرفة العدة ومخالفتها وهدمها للمتعة:المطلب الثال

 .(98)العدة هي: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه

 .(99) أو هي: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبدا هلل عز وجل، أو تفجعا على زوج، أو تأكدا من براءة رحم.

زوجها، فإن كانت حامال فعدتها تنتهي بوضع الحمل،  والعدة نوعان: عدة وفاة، وهي عدة تجب على من مات عنها

(، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر 2( )الطالق: َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُهُنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَهُنَّ لقوله تعالى : )

 وعشرة أيام، وهذه تعتد مطلقا سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل.

ي العدة التي تدب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ أو طالق أو خلع بعد الوطء، فإن كانت الثاني: عدة الفراق، وه

حامال فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها بمرور ثالثة أطهار بعد 

ثة أشهر على فراقها، وإن فارق الفراق، وإن كانت ال ترى الحيض لصغر سنها أو لكبر سنها فعدتها تنتهي بمرور ثال

 .(100) الزوج زوجته بفسخ أو طالق قبل الدخول بها فال عدة عليها

 ثم إن كان طالقها رجعيا فيترتب عليه: 

 وجوب السكنى لها مع الزوج.-2

 وجوب النفقه لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك.-1

 يجب عليها مالزمة المسكن وال تفارقه إال لضرورة.-3

 التعرض لخطبة الرجال؛ ألنها في حكم الزوجة. يحرم عليها-2

 وإن كان طالقها بائنا فإن كانت حامال فيترتب لها ما يلي:

 مالزمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه إال لحاجة.-3النفقة. -1وجوب السكنى على الزوج.-2

 .(101) وإن كانت غير حامل فيثبت لها ما يثبت للحامل إال النفقة.
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كام المذكورة يترتب على النكاح، فإذا كان النكاح شرعيا فإنه يترتب عليه العدة بالصفات المذكور، أما نكاح هذه األح

المتعة فال يترتب عليها شيئا من هذه األحكام؛ لذلك تكون العدة هادمة ومبطلة للمتعة؛ ودليل كونها مبطلة للمتعة ما قد 

 هما. سبق ذكره من حديث أبي هريرة وعلي رضي هللا عن

 المطلب الرابع: معرفة الميراث ومخالفته وهدمه للمتعة:

 هذا العلم يسمى بالفرائض، وهي جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير.

 .(102) واصطالحا: نصيب مقدر شرعا لمستحقه.

 والميراث هو الحق المخلف عن الميت المنقول إلى الوارث.

 .(103) إلى حيٍّ حسبما جاء  في كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.واإلرث: هو انتقال مال الميت من بعده 

 وأسباب اإلرث ثالثة وهي:

 النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين عدلين وولي.-2

النسب، أي القرابة من الميت، وهي االتصال العضوي بين إنسان وآخرين بوالدة قريبة أو بعيدة، وتشتمل األصول -1

 والحواشي. والفروع

 .(104) الوالء، وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق-3

 ويمنع من االرث ثالثة أشياء:

 القتل، فال يرث القاتل ممن قتله ظلما.-2

 الرق، فال يرث العبد قريبه.-1

 .(105) اختالف الدارين بين المورث والوارث، لحديث )ال يرث الكافر المسلم وال المسلم الكافر(-3

والزوج والزوجة كل منهما يرث اآلخر فرضا، فإن ماتت الزوجة فلزوجها النصف إن لم يكن لها ولد، وله الربع إن 

 كان لها ولد.

 .(106) وإن مات الزوج فللزوجة الربع إن لم يكن له ولد، ولها الثمن إن كان له ولد

ح الشرعي، وهو مما ال خالف فيه بين فالميراث أصل ثابت في الشريعة ويرث كل من الزوجين عن اآلخر في النكا

 أهل العلم.

أما في نكاح المتعة فال يرث أحدهما اآلخر وال يترتب عليه ما يترتب على النكاح الشرعي؛ لذلك تعيين الفروض 

والميراث أصل ثابت فيكون ذلك قاضيا ومبطال للمتعة، ودليل كونه هادما ومبطال للمتعة ما قد سبق ذكره من حديث 

 أبي هريرة وعلي رضي هللا عنهما. 

  تائجالن   

 : ما يليأهمها  ةن دراسة هذا الموضوع إلى نتائج عديدم توصلنا

وخة؛ ألن كل مرة ثبت اإلذن بإباحة المتعة فإنه جاء بعده النهي عنها، كما ذكر ذلك : ال شك أن نكاح المتعة محرمة ومنسأواًل 

 وتحريمها.. وهو دليل صريح على نسخها -رضي هللا عنهم-في حديث ابن مسعود، وسلمة بن األكوع، وسبرة
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جاء فيهما قوله: ))إن هللا حرم ذلك إلى يوم القيامة((، فهما يدالن على نسخ -رضي هللا عنهما-: إن حديث سبرة، وعليثانيًا

 المتعة وتأبيد تحريمها إلى يوم القيامة. 

اإلجماع على  : إن تحريم المتعة وإن كان فيه شيء من الخالف في الصدر األول إال أنه انقرض بعد مدة، وحصلثالثًا

 تحريمها، كما صرح به غير واحد من أهل العلم.

 عباس رضي هللا عنه ، : إن عمر رضي هللا عنه لما نهى عن المتعة وبين نسخها وحرمتها، لم ينكر عليه أحد حتى ابن رابعًا

هللا عنه، فلو كان عند أحد  وقد نهى عنها عمر على المنبر وبيَّن ُحْرَمتها ونَْسَخها، كما سبق ذكره في حديث ابن عمر رضي

 دليل على إباحتها بعد النهي األخير لذكره وألنكر على عمر رضي هللا عنه قوله ذلك.

)َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن )( إاِلَّ َعلَى  : إن كتاب هللا تعالى يدل على تحريم المتعة، وذلك في قوله تعالى:خامًسا

 .[0-5 لََكْت أَْيَمانُهُْم فَإِنَّهُْم َغْيُر َملُوِميَن )( فََمِن اْبتََغى َوَراَء َذلَِك فَأُولَئَِك هُُم اْلَعاُدوَن( ]المؤمنون:أَْزَواِجِهْم أْو َما مَ 

َجه هللا أو ملَّكه فقد عدا، ونكاح المتعة ليست واحدة منهما.  فإن من ابتغى غير ما زوَّ

 باطلة بالنكاح الشرعي.نكاح المتعة خالية من الوالية والشهادة؛ لذلك تكون : إن سادسا   

 : إن المتعة باطلة بالطالق؛ ألن الطالق أصل شرعي لحل قيد النكاح وهو معدوم في المتعة. سابعا

إذا كان النكاح شرعيا فإنه يترتب عليه العدة بالصفات المذكورة سابقا، أما نكاح المتعة فال يترتب عليها شيئا  :ثامنا

  دمة ومبطال للمتعة.من هذه األحكام؛ لذلك تكون العدة ها

في نكاح المتعة ال يرث أحد الزوجين عن اآلخر وال يترتب عليه ما يترتب على النكاح الشرعي؛ لذلك تعيين  :تاسعا

 وهللا أعلم.الفروض والميراث أصل ثابت فيكون ذلك قاضيا ومبطال للمتعة. 

 :التوصيات

يسع لجميع التفصيالت  ال بتفصيل أكثر ألن هذا المقال الصغيرمازال هذا الموضوع بحاجة إلى أن يكتب فيه الباحثون  -2

 بهذا الصدد.

 هذا الموضوع خطير فلذا يحتاج أن يكتب فيه المتخصصون في هذا المجال. -1
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 والمراجع فهرس المصادر

                                                           
؛ لسان العرب البن 2/233؛ الصحاح للجوهري 271-0/272انظر تعريف النسخ لغة في: تهذيب اللغة ألبي منصور األزهري  (1)

 .137؛ القاموس المحيط للفيروز أبادي ص293؛ المصباح المنير للفيومي ص22/212منظور 

، وبمعنى مورد اإلبل على الماء الجاري. انظر: النهاية في الشرائع جمع شريعة، وهي لغة تأتي بمعنى الطريقة العظيمة الواضحة (2)

 .152؛ المصباح المنير ص192؛ مختار الصحاح ص2/750غريب الحديث 

؛ مختار 2/750وفي االصطالح: ما شرع هللا لعباده من الدين، على لسان رسول من الرسل. انظر: النهاية في غريب الحديث      

 . 10يف بالفقه اإلسالمي، لمحمد مصطفى شلبي ص؛ المدخل في التعر192الصحاح ص

 .230انظر: رسوخ األحبار ص (3)

؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 2/319؛ البحر المحيط للزركشي 2/232؛ روضة الناظر 1/59انظر: أصول السرخسي  (4)

 . 2/353؛ إرشاد الفحول 1/99

 .  1/09؛ الموافقات في أصول الشريعة 2/19ين عن رب العالمين ؛ إعالم الموقع22/202.؛ 23/101مجموع الفتاوى  (5)

هذا هو تعريف القاضي الباقالني، والصيرفي، وأبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، وغيرهم، وذكر الحازمي أن المتأخرين أطبقوا  (6)

؛ 2/220ر: قواطع األدلة عليه، وأنه حد صحيح. وقد أورد على التعريف بعض االشكاالت، لكن أجاب عنها اآلمدي. انظ

 . 1/50؛ إرشاد الفحول 1/97؛ اإلحكام لآلمدي 51؛ االعتبار للحازمي ص79المستصفى ص

؛ كشاف اصطالحات الفنون 120بهذا عرف النسخ جماعة ممن ألف في المصطلحات من الحنفية. انظر: التعريفات للجرجاني ص (7)

 .110؛ التعريفات الفقهية ص3/129الفنون ؛ جامع العلوم في اصطالحات 2/279لمحمد التهانوي 

؛ 1/51عرفه بهذا الشوكاني، وذكر معنى ذلك: ابن الجاجب، وابن النجار الحنبلي، وقال: )هو قول األكثر( انظر:  إرشاد الفحول  (8)

 .3/519؛ شرح الكوكب المنير 2/19مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب

 .131التعريفات الفقهية ص (9)

 .9/70فتح الباري  (10)

؛ التمهيد 1/057"؛ المعونة 5/227؛ المبسوط 10-3/12؛ شرح معاني اآلثار 250-2/220انظر: "اآلثار لمحمد بن الحسن  (11)

زني ؛ مختصر الم5/77"؛ األم 259؛ القوانين الفقهية ص2/379؛ أحكام القرآن البن العربي 2/252؛ االستذكار 22/205

؛" المحلى 3/125؛ شرح الزركشي 229-10/222؛ الشرح الكبير 27، 20/29"؛ المغني 0/509؛ العزيز 135ص

  .292-9/270؛ نيل األوطار 5/215؛ الجامع ألحكام القرآن 9/210

على هذا القول: أن  : )فالمسلمون اليوم مجمعون70قال أبو عبيد القاسم بن سالم في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص (12)

، بعد ذكر االختالف واألدلة والمناقشة ونهي 1/292متعة النساء قد نسخت بالتحريم(. وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 

عمر رضي هللا عنه عن المتعة وعدم إنكار أحد الصحابة عليه: )وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة، إذ غير جائز حظر 
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، بعد ذكر رجوع ابن عباس رضي 5/227إال من طريق النسخ(. وقال السرخسي في المبسوط  النبي صلى هللا عليه وسلمما أباحه 

 (. -رضي هللا عنهم-هللا عنه عن القول بالمتعة: )فثبت النسخ باتفاق الصحابة 

 .9/70؛ فتح الباري 22/203؛ التمهيد 293؛ ناسخ الحديث ومنسوخه البن شاهين ص2222انظر: صحيح البخاري ص (13)

 .22/203؛ التمهيد 259انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه البن شاهين ص (14)

 .0/330انظر: السنن الكبرى للبيهقي  (15)

 .9/72ري ؛ فتح البا135؛ مختصر المزني ص2/129انظر: اختالف الحديث  (16)

 .03انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ألبي عبيد ص (17)

 .3/19انظر: شرح معاني اآلثار  (18)

 .1/290انظر: أحكام القرآن ( 19)

 .252انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص (20)

 .9/210انظر: المحلى ( 21)

 .210، 219انظر: االعتبار ص (22)

 .235انظر: الناسخ والمنسوخ له ص (23)

 .20/27انظر: المغني  (24)

 .5/90انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم  (25)

 .39انظر: الناسخ والمنسوخ في األحاديث ص (26)

 .220انظر: رسوخ األحبار ص (27)

 (. 23( )2205(، ومسلم في صحيحه ح)5220،5227أخرجه البخاري في صحيحه ح) (28)

هي غزوة حنين، وكان فتح مكة في رمضان وغزوة حنين وأوطاس في شوال،  عام أوطاس هو عام فتح مكة، وغزوة أوطاس (29)

؛ 2/112وأوطاس واد في ديار هوازن، وفيه عسكرت هوازن وثقيف لحرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. انظر: معجم البلدان 

 .55؛ أطلس الحديث النبوي ص223الرحيق المختوم ص

  (.27( )2205أخرجه مسلم في صحيحه ح) (30)

 (. 22( )2202ح) -واللفظ له-(، ومسلم في صحيحه2925أخرجه البخاري في صحيحه ح) (31)

 .1/299، هو من العزب والعزوبة، وهوالبعيد عن النكاح. انظر: النهاية في غريب الحديث عزبتنا (32)

 . ورجاله رجال الصحيح.0/337برى ، وأشار إليه البيهقي في السنن الك0/509أخرجه عبد الرزاق في المصنف  (33)

 (. 19( )2200(، ومسلم في صحيحه ح)5225أخرجه البخاري في صحيحه ح) (34)

 (. 32( )2200أخرجه مسلم في صحيحه ح) (35)

 .2/102، من تاه يتيه تيهاً: إذا تحير وضل، وإذا تكبر. انظر: النهاية في غريب الحديث تائه (36)

 : )رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح(. 2/197قال الهيثمي في مجمع الزوائد  (37)
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 .291أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص (38)

، 0/337، والبيهقي في السنن الكبرى 3/190، والدارقطني في سننه 293أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص (39)

لحازمي: )هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صح الحديث عن علّي في هذا الباب . قال ا217والحازمي في االعتبار ص

من غير وجه، وروى عنه الكوفيون من طرق، وهو أشهر من أن ينكر، وأكثر من أن يحصر(. وقال الهيثمي في مجمع 

 (.: )رواه الطبراني في األوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات2/197الزوائد 

 (. 12( )2209أخرجه مسلم في صحيحه ) (40)

 (. 11( )2209أخرجه مسلم في صحيحه ح)( 41)

، والحازمي في 0/331، والبيهقي في السنن الكبرى 12/52(، وأحمد في المسند 1001أخرجه أبو داود في سننه ح) (42)

؛ 22/99. ونقل ابن عبد البر وغيره عن أبي داود أن هذا الحديث أصح ما روي في ذلك. انظر: التمهيد 217االعتبار ص

اية سبرة والتي فيها ذكر التحريم عام الفتح: )ورواه إسماعيل . وقال البيهقي بعد ذكر رو5/302المنهاج شرح صحيح مسلم 

كذا قال، ورواية الجماعة عن الزهري أولى(. -، ثم ذكر هذه الرواية، ثم قال:-بن أمية عن الزهري، فقال: في حجة الوداع

 : )شاذ بهذا اللفظ(. 9/323وقال الشيخ األلباني في إرواء الغليل 

ب لبعده عن أهل ذلك. انظر: النهاية في األحمق. وقيل: الجلف هو الجافي، وهو: الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم واألد :الجلف (43)

 .5/300؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 2/170غريب الحديث 

، روى عن ابن عباس، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وغيرهما، وروى هو: خالد بن مهاجر بن خالد بن الوليد، المخزومي القرشي (44)

 .2/192؛ التقريب 3/209عنه: الزهري، وثور بن يزيد وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب 

 .0/501وهو ابن عباس رضي هللا عنه كما جاء ذكره مصرحاً في رواية عبد الرزاق في مصنفه  (45)

، وقيل: اسم أبي عمرة: ثعلبة بن عمرو بن محصن، يقال: ولد في عهد النبي صلى هو: عبد الرحمن بن عمرو األنصاري النجاري (46)

مجاهد، هللا عليه وسلم، وعده بعضهم في الصحابة، وروى عن أبيه، وعن عثمان، وغيرهما، وروى عنه: خارجة بن زيد، و

 . 2/575؛ التقريب 9/127؛ تهذيب التهذيب 1/2209وغيرهما. انظر: اإلصابة 

 (. 10( )2209أخرجه مسلم في صحيحه ح) (47)

. وصحح إسناد حديث ابن ماجة ابن 257(، وأخرجه نحوه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص2993أخرجه ابن ماجة في سننه ح) (48)

: )حسن(. 320. وقال الشيخ األلباني في صحيح سنن ابن ماجة ص9/293نيل األوطار  ، والشوكاني في3/252حجر في التلخيص 

: )وإسناد حديث ابن عمر فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل األبلي، ذكره 307وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص

بوه يكذب. قلت: ال بأس به. قال: ال يمكنك أن تقول ال ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه، وكان أ

بأس به. وأبان بن أبي حازم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير، وغيرهم، وأخرج لـه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في 

 المستدرك، وضعفه العقيلي والنسائي(. 

 .2/070الحديث  مسافحين من السفاح، وهو الزنا. انظر: النهاية في غريب (49)
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، 1/227، وأخرجه بهذا اللفظ محمد بن الحسن في كتابه اآلثار 299هو في مسند أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر ص (50)

، والبيهقي في السنن الكبرى 1/279، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 3/15والطحاوي في شرح معاني اآلثار 

: )رواه الطبراني، وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف(، وذكره بلفظ: 2/197. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 0/317

وما كنا مسافحين( ثم قال: )رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح  صلى هللا عليه وسلم)نهانا عنها رسول هللا 

، هذا اللفظ ثم قال: )إسناده قوي(. ورواية 3/252خال المعافى بن سليمان وهو ثقة(. وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير 

 نيفة ومحمد، وهما من األئمة. محمد بن الحسن هو عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر، فرجاله رجال الصحيح خال أبي ح

، كانت ثنية مشرفة على المدينة المنورة، وكان يطؤها من يريد مكة، وكانت موضع وداع المسافرين، وقيل لها فيما بعد: ثنية الوداع (51)

 .207؛ أطلس الحديث النبوي ص 1/29القرين التحتاني. انظر: معجم البلدان 

 اني اآلثار: )هدر( والتصحيح من صحيح ابن حبان وغيره.في شرح مع (52)

، وابن 3/159، والدارقطني في سننه 2212، وابن حبان في صحيحه ص3/19أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار  (53)

: )رواه أبو 2/190. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 0/330، والبيهقي في السنن الكبرى 290شاهين في ناسخ الحديث ص

يعلى، وفيه مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح(. وقال ابن 

: )على أن في حديث أبي هريرة مقاالً، فإنه من رواية مؤمل 9/72: )إسناده حسن(. وقال في الفتح 3/252حجر في التلخيص 

: )وال يمنع من كونه حسناً 9/292هما مقال(. وقال الشوكاني في نيل األوطار بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل من

كون في إسناده مؤمل بن إسماعيل؛ ألن االختالف فيه ال يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما 

 .1/2200هو شأن الحسن لغيره(. وحسنه الشيخ األلباني في صحيح الجامع الصغير 

: )ال يصح، فإنه من رواية عباد بن كثير، وهو متروك(. وقال 9/72. قال ابن حجر في الفتح 230أخرجه الحازمي في االعتبار ص (54)

 : )وهذا إسناد ضعيف، لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له(.3/255في التلخيص الحبير 

، وأبو جعفر النحاس 1/275، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 73القرآن العزيز ص أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في (55)

. ورجال رواية أبي عبيد رجال الصحيح، 1/393، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 205في الناسخ المنسوخ في القرآن الكريم ص

 . 0/272يسمع منه، كما في تهذيب التهذيب  لم لكنه مرسل؛ ألن عطاء الخراساني وهو الراوي عن ابن عباس 

. قال 219ص -واللفظ له-، والحازمي في االعتبار 0/335(، والبيهقي في السنن الكبرى 2211أخرجه الترمذي في سننه ح) (56)

ده ضعيف، : )إسنا9/79الحازمي: )هذا إسناد صحيح لوال موسى بن عبيدة، وهو الربذي كان يسكن الربذة(. قال ابن حجر في الفتح 

 : )وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي3/257وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها(. وقال في التلخيص 

 وهو ضعيف(.  

-252؛ ناسخ الحديث ومنسوخه البن شاهين ص10-3/12؛ شرح معاني اآلثار 71انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص (57)

-5/300؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 27-20/29؛ المغني 217-5/215مع ألحكام القرآن ؛ الجا232-219؛ االعتبار ص202

 . 77-9/71؛ فتح الباري 301
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؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 20/20؛ المغني 235؛ الناسخ والمنسوخ البن العربي ص0/317انظر: السنن الكبرى للبيهقي   (58)

 .2/152؛ أضواء البيان 9/72؛ فتح الباري 5/302

؛ 290، 3/259؛ زاد المعاد 5/302؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 22/95؛ التمهيد 05انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص (59)

 .9/71فتح الباري 

 .2/152؛ أضواء البيان 9/71؛ فتح الباري 5/302انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم  (60)

 .9/72؛ فتح الباري 210؛ االعتبار ص9/330انظر: الحاوي  (61)

بعد ذكر هذه الرواية: )وكذلك رواه جماعة من األكابر كابن جريج، والثوري، وغيرهما عن -0/332قال البيهقي في السنن الكبرى  (62)

عبد العزيز بن عمر، وهو وهم منه، فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح(. وقال الشيخ األلباني في اإلرواء 

ب: أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه، كما يشعر بذلك التأمل فيما سقته من التخريج لحديثه، فبعضهم ذكر : )والجوا9/322

فيه المتعتين، وبعضهم لم يذكر فيه إال متعة الحج، وال ذكروا أنها كانت في حجة الوداع، فهذا كله يدل على أنه )أعني عبد العزيز( لم 

 عنه، فإنه متكلم فيه من قبل حفظه، مع كونه من رجال الشيخين(. يضبط حديثه، وذلك مما ال يستبعد

قد تتبعنا طرق هذا الحديث، فهو من طريق عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه، ليس فيه إشارة إلى أن ذلك كان عام  (63)

بد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن من طريق ع -أي الحديث-فتح مكة أو كان في حجة الوداع، وهو أخرجه مسلم وغيره. وهو

الربيع بن سبرة عن أبيه، ليس في بعضه ذكر التاريخ، وهو أخرجه مسلم. وجاء في بعضه أن ذلك كان في حجة الوداع، لكن جاء 

ي سننه، فيه كذلك اإلذن بها ثم النهي عنها، وهو قد أخرجه غير واحد، منهم عبد الرزاق في مصنفه، وأحمد في المسند، والدارمي ف

من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه عن جده، جاء فيه أن ذلك كان عام  -أي الحديث-والبيهقي في السنن الكبرى. وهو

 فتح مكة، وهو أخرجه ابن عبد البر في التمهيد. 

 . 9/73، وأشار إليه ابن حجر في الفتح 22/95أخرجه ابن عبد البر في التمهيد  (64)

 .5/219؛ الجامع ألحكام القرآن 210االعتبار صانظر:  (65)

 .152، 2/153؛ أضواء البيان 9/73؛ فتح الباري 2212انظر: صحيح ابن حبان ص (66)

 (.12سورة النساء، اآلية ) (67)

 .5/215؛ الجامع ألحكام القرآن 205؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص1392، 2/1390انظر: جامع البيان  (68)

 سبق تخريجه.  (69)

 سبق تخريجه.  (70)

 .09؛ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص0/505أخرجه عبد الرزاق في المصنف  (71)

 .209، والنحاس في ناسخ القرآن ومنسوخه ص0/505أخرجه عبد الرزاق في المصنف  (72)

؛ الناسخ والمنسوخ البن خزيمة 112لمكي ص؛ اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للقيسي ا205انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (73)

 .5/215؛ الجامع ألحكام القرآن 232؛ الناسخ والمنسوخ البن العربي ص172ص
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؛ اإليضاح لناسخ القرآن 209؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص1/279؛ أحكام القرآن للجصاص 2/1390انظر: جامع البيان  (74)

؛ 1/391؛ نواسخ القرآن 5/215؛ الجامع ألحكام القرآن 235؛ الناسخ والمنسوخ البن العربي ص111ومنسوخه ص

 .2/153أضواء البيان 

 .2/153؛ أضواء البيان 235؛ الناسخ والمنسوخ البن العربي ص1/279انظر: أحكام القرآن للجصاص ( 75)

 .092؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص70؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص135انظر: مختصر المزني ص (76)

؛ أحكام 73-70وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على تحريم المتعة. انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص (77)

؛ المنهاج شرح 239؛ الناسخ والمنسوخ البن العربي ص205؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص292-1/275القرآن للجصاص 

: )وقد ثبت على تحليلها بعد رسول هللا 9/219أخطأ ابن حزم؛ حيث قال في المحلى . وقد 9/70؛ فتح الباري 5/300صحيح مسلم 

 أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد هللا، وابن -رضي هللا عنهم-منهم من الصحابة-رضي هللا عنهم-جماعة من السلف :

ري، وسلمة، ومعبد إبنا أمية بن خلف. ورواه جابر مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخد

بن عبد هللا عن جميع الصحابة مدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومدة أبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خالفة عمر(. وإنما هؤالء 

رسول هللا صلى هللا  بعضهم رووا حديث إباحة المتعة، وليس فيه ما يدل على أنه كان يجيزها بعد موت-رضي هللا عنهم-الصحابة

 وبين حرمتها لهم نهوا عن قولهم ذلك و رجعوا عنها إال ابن عباس  عليه وسلم. وبعضهم لم يبلغه النسخ، فلما نهى عنها عمر 

ونحو فإنه اختلفت الرواية عنه، فقيل: رجع عن قوله. وقيل: إنما كان رأيه إباحتها للمضطر ال لغيره. وقيل: كان رأيه إباحتها مطلقاً. 

، ونبه على خطأ قول ابن حزم هذا. ونبهنا نحن 9/77هذا قاله وذكره غير واحد من أهل العلم؛ ولذلك رد ابن حجر في فتح الباري 

 كذلك على خطأ قوله حتى ال يغتر به أحد، وهللا أعلم. 

 .71-70الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص (78)

 .9/329؛ إرواء الغليل 9/70؛ فتح الباري 205، 22/200د ؛ التمهي0/501انظر: مصنف عبد الرزاق  (79)

 .9/329؛ إرواء الغليل 9/75انظر: فتح الباري  (80)

 (. 5229كتاب النكاح، باب نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً،ح) ،2222أخرجه البخاري في صحيحه ص (81)

 .9/329؛ إرواء الغليل 9/75؛ فتح الباري 22/205؛ التمهيد 73، 71انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص (82)

 سبق تخريجه. (83)

 سبق تخريجه.  (84)

 . 113؛ القاموس المحيط ص522؛ المصباح المنير ص75انظر: طلبة الطلبة ص (85)

 . 129التعريفات للجرجاني ص (86)

 . 9/339المغني  (87)

 . 932؛ بداية الفقيه ص197انظر: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص (88)

( وصححه األلباني في صحيح سنن ابن 2900( وابن ماجة في سننه )1075( وأبو داود في سننه )2202أخرجه الترمذي في سنن ) (89)

 ماجة. 
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 . 9/3295( صححه ابن حزم في المحلى 200أخرجه ابن حبان في صحيحه ) (90)

 . 933؛ بداية الفقيه ص197انظر: الفقه الميسر ص (91)

 سبق تخريجه.  (92)

 سبق تخريجه.  (93)

 .  300؛ المصباح المنير ص1/210: النهاية في غريب الحديث واألثر انظر(  94)

 . 52أنيس الفقهاء ص (95)

 . 901؛ بداية الفقيه ص322الفقه الميسر ص (96)

 . 325الفقه الميسر ص  (97)

 . 222التعريفات الفقهية ص (98)

 . 310الفقه الميسر ص (99)

 . 990؛ بداية الفقيه ص317الفقه الميسر ص (100)

 . 319الفقه الميسر ص (101)

 . 179الفقه الميسر ص (102)

 . 179الفقه الميسر ص (103)

 . 921؛ بداية الفقيه ص170الفقه الميسر ص (104)

 (. 2922صحيح مسلم ) (105)

 . 923؛ بداية الفقيه ص179الفقه الميسر ص (106)

 

 المصادر والمراجععن تفاصيل 

هـ. دار الكتب 2223هـ(، تصحيح وتعليق أبو الوفاء األفغاني. الطبعة الثالثة 279ثار لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى )اآل-

 العلمية بيروت. وطبعة دار السالم للطباعة والنشر، مصر القاهرة، تحقيق وتعليق أستاذ أحمد عيسى العصراوي. 

 إحياء التراث العربي، بيروت.  ،عبد هللاأحكام القرآن البن العربي، محمد بن -

  ه( دار الكتب العلمية، بيروت.2225أبي بكر أحمد بن علي الرازي، الطبعة األولى ) أحكام القرآن للجصاص-

   علي بن أبي علي، دار الكتب العليمة، بيروت لبنان. اإلحكام لآلمدي-

  ه( مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.2205لإلمام الشافعي، محمد بن إدريس، الطبعة األولى ) اختالف الحديث-

 .  ه( دار الكتاب العربي، بيروت2212للشوكاني محمد بن علي، الطبعة الثانية، )إرشاد الفحول -

 اإلسالمي بيروت.ه( المكتب 2205محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة الثانية )إرواء الغليل لأللباني -

 ه( دار إحياء التراث العربي، بيروت. 2212البن عبد البر، يوسف، الطبعة األولى )االستذكار -
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هـ.( تحقيق خليل مأمون شيحا، الطبعة األولى 751في تمييز الصحابة. ألحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى )اإلصابة -

 هـ. دار المعرفة، بيروت لبنان.2215

هـ.( تحقيق أبو الوفاء األفغاني. مكتبة المعاارف، 290ألبي بكر محمد بن أحمد أبو سهل السرخسي المتوفى ) السرخسيأصول -

 الرياض.

هـ. دار الكتب 2220في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد األمين بن محمد مختار، الشنقيطي. الطبعة األولى  أضواء البيان-

 . العلمية، بيروت لبنان.

 . هـ. دار الفكر، دمشق.2213من الكتب الصحاح الستة، للدكتور شوقي أبو خليل. الطبعة األولى  الحديث النبوي أطلس-

هااـ.( تحقيااق الاادكتور عبااد 572فااي الناسااخ والمنسااوخ ماان اآلثااار، ألبااي بكاار محمااد اباان موسااى الحااازمي، المتااوفى )االعتبااار -

   شورات جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي باكستان.هـ. من من2220المعطي أمين قلعجي، الطبعة الثانية 

هااـ.(، الطبعااة الثانيااة 052، لمحمااد باان أبااي بكاار، المعااروف بااابن القاايم الجوزيااة، المتااوفى )إعااالم المااوقعين عاان رب العااالمين-

 هـ. دار الكتب العليمة، بيروت لبنان.2222

-هـ.2223أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي الطبعة األولى هـ.( خرج 102األم لإلمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى )-

 هـ. دار الفكر، بيروت لبنان.2211م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. والطبعة األولى 2993

هـ.(، 230في ناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه، ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، المتوفى )اإليضاح -

 هـ. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.2399يق الدكتور أحمد حسن فرحات. الطبعة األولى تحق

هاـ.(، حقاق وخارج أحاديثاه لجناة مان علمااء األزهار. الطبعاة 092محمد بان بهاادر الشاافعي المتاوفى )البحر المحيط للزركشي -

  م. دار الكتبي.2992-هـ.2222األولى 

 ه( مكتبة أهل األثر، الكويت.2239ور سالم العجمي، الطبعة األولى )بداية الفقيه للدكت-

 م. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.2995-هـ.2229لعلي بن محمد الجرجاني، طبعة سنة التعريفات -

 .هـ. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.2212، للمفتي السيد محمد عميم. الطبعة األولى التعريفات الفقهية-

هـ.(، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء. الطبعة 751ألحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى ) تقريب التهذيب-

 .م. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.2993-هـ.2223األولى 

تصحيح وتعليق  هـ.(،751في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ألحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى ) التلخيص الحبير-

  السيد عبد هللا هاشم اليماني المدني. توزيع دار أحد.

مرتباً  -هـ.( 293التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد. ألبي عمر يوسف بن عبد هللا ابن عبد البر القرطبي المتوفى )-

ـ. طباعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ه2212تحقيق أسامة بن إبراهيم، الطبعة الثالثة، -على األبواب الفقهية للموطأ

 القاهرة.

هـ.(، تحقيق وتعليق مصطفى عبد القادر عطاء. الطبعة 751للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى ) تهذيب التهذيب-

 م. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.2992-هـ.2225األولى 
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هاـ.(، تحقياق محماد علاي النجاار. الادار المصارية للتاأليف 300زهاري، المتاوفى )محمد بان أحماد األتهذيب اللغة ألبي منصور -

 .والترجمة

هاـ. دار الكتاب العلمياة 2212، لعباد النباي بان عباد الرساول األحماد نكاري، الطبعاة األولاى  جامع العلوم في اصطالحات الفنون-

 بيروت.

هـ.( تحقيق عبد الرزاق المهدي، الطبعة 902القرطبي، المتوفى )الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري -

 م. دار الكتاب العربي بيروت.1000-هـ.2212الثالثة 

هـ.(، 250الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي. ألبي الحسن علي ابن محمد بن حبيب الماوردي البصري المتوفى )الحاوي -

م. دار الكتب 2992-هـ.2222ادل أحمد عبد الموجود. الطبعة األولى تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ ع

 العلمية، بيروت لبنان.

هاـ.(، تحقياق الادكتور 031في منسوخ األخباار، ألباي إساحاق الجعباري إباراهيم بان عمار الجعباري، المتاوفى )رسوخ األحبار -

 الثقافية، بيروت لبنان.هـ. مؤسسة الكتب 2209حسن محمد مقبول األهدل. الطبعة الرابعة 

.( تقاديم وتعلياق د. 910روضة الناظر وجناة المنااظر فاي أصاول الفقاه. لموفاق الادين عباد هللا بان أحماد بان قداماة المقدساي المتاوفى )- هـا

 محمد بكر إسماعيل. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.

هـ.(، تحقيق 052مد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي المتوفى )في هدي خير العباد. لشمس الدين أبي عبد هللا مح زاد المعاد-

  م. مؤسسة الرسالة.2992-هـ.2222وتعليق: شعيب األرنوؤط وعبد القادر األرنوؤط. الطبعة السابعة والعشرون 

 = مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة.زوائد ابن ماجة -

ومعه صحيح وضعيف سنن ابن ماجة للشيخ -هـ.(، 105للحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني المتوفى ) سنن ابن ماجة-

  ، الطبعة األولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.-األلباني

ف سنن أبي داود ومعه صحيح وضعي -هـ.(105أبي داود لإلمام الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني المتوفى )سنن -

 ، الطبعة األولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.-للشيخ األلباني

، للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى الجامع المختصر من السنن عن رسول هللا سنن الترمذي -

ولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ، الطبعة األ-ومعه صحيح وضعيف سنن الترمذي للشيخ األلباني-هـ.(، 109)

 الرياض.

دار إحياء التراث العربي،  -م.2993-هـ.2223هـ.(، طبعة 375سنن الدارقطني لإلمام علي بن عمر الدارقطني المتوفى )-

 بيوت لبنان.

لقادر عطاء. الطبعة هـ.( تحقيق محمد عبد ا257أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى )السنن الكبرى للبيهقي -

 .م. دار الكتب العلمية بيروت.2992-هـ.2222األولى 

هـ.(، دراسة وتحقيق عبد الملك بن 001على متن الخرقي للشيخ شمس الدين محمد بن عبد هللا الزركشي المتوفى ) شرح الزركشي-

  مكة المكرمة. م. مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة،2992-هـ.2221عبد هللا ابن دهيش. الطبعة األولى 
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هـ.(، تحقيق الدكتور عبد هللا بن 971الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفى )-

 هـ. هجر للطباعة والنشر.2225الطبعة األولى  -معه اإلنصاف للمرداوي-عبد المحسن التركي

أليف محمااد باان أحمااد باان عباد العزيااز الفتااوحي المعااروف بااابن النجااار، ، المساامى بمختصاار التحريار، تااشارح الكوكااب المنياار -

 .هـ. مكتبة العبيكان، الرياض.2227هـ(، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد. طبعة 901المتوفى )

محمد زهري النجار، هـ.( حققه وعلق عليه 312شرح معاني اآلثار للطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المتوفى )-

 م. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.2999-هـ.2229الطبعة الثالثة 

هـ.( تحقيق أحمد عبد الغفور عطاار. الطبعاة 393تاج اللغة وصحاح العربية. إلسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى )الصحاح -

 م. دار الماليين بيروت.2909-هـ.2399الثانية 

هـ.( ترتيب عالء الدين علي ابن بلبالن الفارسي المتوفى 352تم محمد بن حبان البستي المتوفى )، ألبي حاصحيح ابن حبان-

هـ.( المسمى باإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق وتخريج الشيخ خليل بن مأمون شيحا، الطبعة األولى 039)

 هـ.دار المعرفة بيروت لبنان.2215

هـ. دار 2220هـ.(. الطبعة األولى 159. لإلمام البخاري محمد بن إسماعيل المتوفى )الجامع الصحيح المسند صحيح البخاري-

 السالم للنشر والتوزيع، الرياض.

م. المكتب اإلسالمي 2977-هـ.2207لمحمد ناصر الدين األلباني.الطبعة الثالثة  -الفتح الكبير-وزياداته صحيح الجامع الصغير -

 بيروت، دمشق.

 .-مع سنن ابن ماجة-لمحمد ناصر الدين األلباني -محمد بن يزيد القزوينيصحيح سنن ابن ماجة -

تحقيق الشيخ عرفان حسونة،  -معه شرح النووي المنهاج-هـ.(192لإلمام مسلم بن حجاج القشيري المتوفى )صحيح مسلم -

 هـ. دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر، بيروت لبنان.2210الطبعة األولى 

رح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير، ألبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي. القزويني المتوفى العزيز ش-

م. 2990-هـ.2220هـ.( تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة األولى 913)

 دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

هاـ.( رقام كتباه وأبواباه وأحاديثاه 751يح البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى )فتح الباري بشرح صح-

 هـ. مكتبة الصفا، القاهرة. 2212محمد فؤاد عبد الباقي. مع تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز. الطبعة األولى 

 ه( دار التقوى للنشر والتوزيع.2230الطبعة األلى )الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد لجنة من العلماء، -

هاـ.( ضابط وتوثياق يوساف الشايخ محماد البقااعي طبعاة سانة 720المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى )القاموس -

 م. دار الفكر بيروت لبنان.2995 -هـ.2225

هاـ.(، تحقياق محماد حسان، الطبعاة 279السامعاني، المتاوفى )فاي أصاول الفقاه ألباي المظفار منصاور بان محماد قواطع األدلاة -

 هـ. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.2227األولى 
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هـ. دار الكتب 2227هـ.(، الطبعة األولى 022القوانين الفقهية البن جزي محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي المتوفى )-

 العلمية، بيروت لبنان.

هاـ. 2227هاـ.(، الطبعاة األولاى 2257لمحمد علي بن علي بن محماد التهاانوي، الحنفاي، المتاوفى ) ،كشاف اصطالحات الفنون-

 دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

هـ.( تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحماد الصاادق العبيادي، الطبعاة الثالثاة 022للعالمة ابن منظور المتوفى )لسان العرب -

 راث العربي بيروت لبنان.م. دار إحياء الت2999-هـ.2229

 م. دار المعرفة بيروت لبنان.2979-هـ.2209هـ.(، طبعة سنة 273لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي، المتوفى )المبسوط -

هـ.( بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر. طبعة 700ومنبع الفوائد. للحافظ أبي بكر الهيثمي المتوفى ) مجمع الزوائد-

  م. مؤسسة المعارف بيروت لبنان.2979-هـ.2209سنة 

هـ.(، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بان قاسام، 017لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى ) مجموع الفتاوى-

 م. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.2995-هـ. 2229طبعة سنة 

هـ.( تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري. 259حمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي المتوفى )المحلى باآلثار ألبي م-

 دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 

 م. مكتبة لبنان بيروت.2979هـ.(، طبعة سنة 999، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى )مختار الصحاح -

هـ.(، الطبعة األولى 192لإلمام الشافعي. اختصار أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، المتوفى ) مختصر المزني على األم-

 هـ. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.2229

   هـ. دار النهضة العربية، بيروت.2205، طبعة المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي، لمحمد مصطفى شلبي-

هـ.( تصاحيح محماد عباد الساالم عباد 505) ألبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفىفي علم األصول.  المستصفى-

 دار الكتب العلمية بيروت لبنان. هـ.2223الشافي، الطبعة األولى 

 .-مع فواتح الرحموت-هـ(2229، لمحب هللا بن عبد الشكور البهاري، المتوفى )مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت-

 .-مع شرح مسند أبي حنيفة للمال علي القاري-مام أبي حنيفة النعمان بن ثابتمسند اإل-

هـ. مؤسسة الرسالة، 2229هـ.(،تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة األولى 122مسند اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى )-

 بيروت لبنان.

هاـ.( الطبعاة 000بن محمد بن علي المقري الفياومي المتاوفى )في غريب الشرح الكبير للرافعي، للعالمة أحمد المصباح المنير -

 هـ. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.2222األولى 

-هـ.2203هـ.( تحقيق وتعليق حبيب الرحمن األعظمي الطبعة الثانية 122بن همام الصنعاني المتوفى )المصنف لعبد الرزاق -

 م. المكتب اإلسالمي.2973
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هـ.( تحقيق محمد حسن محمد حسن 211م المدينة. تأليف القاضي عبد الوهاب المالكي المتوفى )المعونة على مذهب عال-

هـ. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وطبعة دار الفكر، تحقيق حميش عبد الحق، 2227إسماعيل الشافعي، الطبعة األولى 

 هـ.2229طبعة 

هـ.( تحقيق د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي، 910الحنبلي المتوفى ) المغني، لعبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي-

 هـ. توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية، الرياض.2220ود. عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثالثة 

ـ.( 909شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنووي يحيى بن شرف النووي المتوفى )المنهاج -  -مع صحيح مسلم بن الحجاج-ه

هاـ.(، تحقياق الشايخ عباد هللا دراز. دار 090ألبي إساحاق إباراهيم بان موساى الشااطبي المتاوفى ) الموافقات في أصول الشريعة.-

    الحديث، القاهرة.

هـ.(، دراسة وتحقيق الدكتورة كريمة بنت علي. الطبعة األولى 375لعمر بن أحمد، ابن شاهين المتوفى )ناسخ الحديث ومنسوخه -

  الكتب العلمية، بيروت لبنان. هـ. دار2210

معه الناسخ والمنسوخ البن -هـ.(337الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لمحمد بن أحمد أبي جعفر النحاس، المتوفى )-

  هـ. المكتبة العصرية، بيروت.2215طبعة  -خزيمة

هـ.(، تحقيق أبو يعقوب نشأت كمال 932للرازي، أحمد بن محمد المظفر الرازي، المتوفى ) الناسخ والمنسوخ في األحاديث-

 . هـ. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.2213المصري، الطبعة األولى 

تحقيق هـ.(، دراسة و112وما فيه من الفرائض والسنن، ألبي عبيد القاسم بن سالم المتوفى )الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز -

  هـ. مكتبة الرشد الرياض.2222محمد بن صالح المديفر، الطبعة األولى 

هـ. المكتبة 2212محمد بن عبد هللا، المعافري، تحقيق رضى فرج الهمامي، الطبعة األولى الناسخ والمنسوخ البن العربي -

 العصرية، بيروت.

 .-جعفر النحاس مع الناسخ والمنسوخ ألبي-الفارسي الناسخ والمنسوخ البن خزيمة-

.( تحقياق الشايخ خليال ماأمون شايحا، الطبعاة 909للمباارك بان محماد الجازري ابان األثيار المتاوفى )واألثر  النهاية في غريب الحديث- هـا

 هـ. دار المعرفة، بيروت لبنان. 2211األولى 

هـ.تحقيق ودراسة د. محمد أشرف علي اللباري. 590عبد الرحمن بن علي بن محمد، المتوفى سنة  نواسخ القرآن البن الجوزي-

 هـ. الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.2213الطبعة الثانية 

هـ.( مكتبة دار 2155نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األبرار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكانى المتوفى )-

  التراث، القاهرة. 
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