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في بيئة  يةقتصاداالدور المراجعة القضائية في الحد من ممارسات الفساد المالي وتحسين أداء الوحدات 

 (تحديات وحلول) الليبية األعمال

 نجيب محمد حمودة مسعودإعداد الدكتور/ 

 ربية المتحدة، جامعة الخليج الطبية، اإلمارات العقسم المحاسبة والماليةأستاذ مشارك، تخصص المحاسبة والمالية، 

 Email: najeb2000@gmail.com  

 

 ملخص الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الدور الذي تلعبه المحاسبة القضائية في كشف فعالية آليات ممارسات الفساد المالي 

هما شقيقان توأمان عمالقان أوقفا سالم النمو  حتيالالليبية. الفساد واإل األعمالية في بيئة اإلقتصادوتحسين أداء الوحدات 

لالقتصاد والتنمية في الدولة الليبية. حيث جاءت هذه الدراسة لمعالجة المشكلة التي تعاني منها أغلب المؤسسات المالية في 

العامة والتي لم  بالمؤسسات والشركات اإلداريوالفساد المالي و حتيالالدولة والتي تتمثل في الجرائم الناتجة عن الغش واإل

اإلستقرائى،  تأخذ نصيبها الكافي من البحث والدراسة في البيئة الليبية. من أجل تحقيق أهمية وأهداف الدراسة تم استخدام المنهج

 .والمنهج اإلستنباطى

مؤثر بإيجابية في الكشف عن حاالت الغش وتوصلت الدراسة إلى أن المراجعة القضائية يمكن أن يكون لها الدور الفعال وال

والتالعب والتحريفات في القوائم المالية والحد من تلك الممارسات والقضاء عليها، وبالتالي الوفاء بمسئولياتها تجاه  حتيالواإل

وغير المؤكدة  الطرف الثالث وأيضاً لحاجة أصحاب المصالح لها حماية لحقوقهم داخلها. باإلضافة إلى السيناريوهات المعقدة

، توضح السياق الذي يتطلب إستجابات سريعة وفعالة من األجهزة العليا للرقابة المالية COVID-19التي أنشأتها جائحة 

والمحاسبة، حيث أوصت الدراسة بضرورة تبني وتطبيق أحد النماذج الثالثة وهي نموذج وستمنستر، أوالنموذج القضائي أو 

لس اإلدارة أو كوليجيت وذلك من من أجل رفع كفاءة دور أجهزة السلطات الرقابية فى مكافحة نموذج نابليون، أو نموذج مج

جرائم الفساد. كما أوصت الدراسة بضرورة توفر تشريع قانوني يحدد واجبات المحاسب القضائي )أو الخبير( في كل من 

ومن المتوقع أن تكون لهذه  .مجموعة من التوصيات وفى ضوء نتائج الدراسة تم تقديم .المحاكم والمؤسسات المالية والرقابية

ية والسيطرة على الفساد اإلقتصاد األعمالالدراسة تأثير على السياسة المستقبلية التي تساهم في نهاية المطاف في تحسين 

 ء الدولة.ية، وإعادة بنااإلقتصادالتجارية واإلجتماعية و األعمال، وبالتالي يمكن أن تسهم في نمو تنمية حتيالواإل

 

، األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، اإلداريوالفساد المالي و حتيالالمراجعة القضائية، الغش واإل الكلمات المفتاحية:

 الليبية. األعمالية في بيئة اإلقتصادالوحدات 
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The Role of Forensic Auditing in Reducing Financial Corruption Practices and 

Improving the Performance of Economic Units in the Libyan Business Environment 

(Challenges and Solutions) 

Dr. Najeb M.H Masoud 

College of Healthcare Management and Economics, Gulf Medical University, Ajman, UAE 
 

 

Abstract 

This study aims to identify the role played by forensic auditing in revealing the effectiveness 

of the mechanisms of financial corruption practices and improving the performance of economic 

units in the Libyan business environment. In order to achieve the importance and objectives of 

the study, the inductive approach was used, and the deductive. 

The study concluded that forensic auditing could have an effective and positively influential 

role in detecting cases of fraud, manipulation, and misrepresentation in the financial statements 

and limiting and eliminating such practices, thus fulfilling its responsibilities towards the third 

party and also the need of stakeholders to protect their rights within them. In addition to the 

complex and uncertain scenarios created by the COVID-19 pandemic, it illustrates the context 

that requires rapid and effective responses from the supreme audit and accounting bodies, as the 

study recommended the need to adopt and apply one of the three models, which is the 

Westminster model, the forensic model, the Napoleon model, or the board of directors’ model. 

Or Collegiate, in order to raise the efficiency of the role of the regulatory authorities in 

combating corruption crimes. The study also recommended the necessity of providing legal 

legislation that defines the duties of a forensic accountant (or expert) in both courts and financial 

and supervisory institutions. Considering the results of the study, a set of recommendations were 

presented. 

 It is expected that this study will have an impact on future policy that ultimately contributes 

to improving economic business and controlling corruption and fraud and thus can contribute to 

the growth of the business, social and economic development, and the rebuilding of the state. 

 

Keywords: Forensic auditing, Fraud, financial and administrative corruption, Supreme bodies 

for financial control and accounting, Economic units in the Libyan business environment. 
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 اإلطار العام للدراسة .0

 المقدمة:. 0.0

من أخطر المشكالت  Administrative Corruption اإلداريوالفساد  Corruption Financial عد الفساد الماليي  

منها المؤسسات الحكومية للدولة بصفة عامة، والشركات المملوكة بصفة خاصة. ويترتب عليه تحمل الشركات  تعانيالتى 

ى العالمى اإلقتصادتكاليف إضافية تنعكس على أسعار السلع التى تنتجها أو الخدمات التى تقدمها، حيث تشير تقديرات المنتدى 

من الناتج المحلى اإلجمالى العالمى، مما يزيد من  %5تريليون دوالر، أى ما يساوى أكثر من  9.2ساد تبلغ إلى أن تكلفة الف

(. يضاف إلى ذلك ما أشارت إليه دراسة Denedo et al., 2017) %1التجارية بنسبة تصل الى  األعمالتكلفة ممارسة 

(Siriwardane et al., 2014بأنه في كل عام منذ بداية األ ) لفية الجديدة يتم اإلعالن عن فضيحة محاسبية واحدة جديدة على

األقل في مكان ما في العالم. ونظراً إلرتفاع حجم الفضائح المالية التي تم اكتشافها في أوائل القرن الحادي والعشرين، أصبحت 

 حتيالرتها جمعية فاحصي اإلية موضوع بحث مستمر. وفقاً لبيانات أواخر القرن العشرين التي أجاإلقتصاداإلنتهاكات 

مليار  044ي غير المكتشف يصل إلى اإلقتصاد حتيالالمعتمدين في الواليات المتحدة، كان متوسط معدل الخسارة بسبب اإل

 9.6ي العالمي أن تكلفة الفساد تبلغ اإلقتصادبينما يقدر المنتدى  مليار. 664دوالر، وبعد عشر سنوات وصل هذا الرقم إلى 

من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، وأن الفساد يزيد من تكلفة ممارسة  %5والر أمريكي، وهو ما يعادل أكثر من تريليون د

(. كما تقدر التكلفة السنوية للرشوة Thomson, 2017نظر على سبيل المثال، أ) %14التجارية بنسبة تصل إلى  األعمال

(. وبالتالي، هناك أسباب وجيهة للحكومات والشركات IMF, 2016لمي )من الناتج المحلي اإلجمالي العا %9وحدها بحوالي 

 لزيادة مكافحة الفساد.

وقد أكدت الشريعة اإلسالمية على حرمة المال العام، واختالس أو سرقة المال العام أو اإلعتداء عليه أشد حرمة وجرماً 

لجامع فى خطبة حجة الوداع مخاطباً الناس جمعياً: أيها من المال الخاص، حيث يقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم( فى حديثه ا

اللهم بلغت،  الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا )يوم عرفة( في بلدكم هذا )مكة المكرمة بلد هللا الحرام(،

وْا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض اللهم فاشهد، ويقول الحق سبحانه وتعالى : }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَأُْكلُ 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيماً* َوَمن يَْفَعْل َذِلَك ُعْدَواناً َوظُْلماً فََسْوفَ  نُكْم َوالَ تَْقتُلُوْا أَنفَُسُكْم إِنَّ هللاه ِ يَ مِّ ِسيًرا{  نُْصلِيِه نَاراً َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاه

(، وقد كان بعض الصحابة والصالحين يتركون بعض الحالل مخافة أن تكون فيه شبهة حرام، ويقول 04-92)النساء: اآلية 

النبي صلى هللا عليه وسلم: )إن الحالل بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات 

ضه ومن وقع في الشبهات(. ولهذا نجد أن مكافحة الفساد لم يعد شأناً داخلياً للدول بل أصبح ظاهرة فـقـد استبرأ لدينه وعر

ي، والذي يعمل بمثابة المتم اإلقتصادعالمية تعاني منها كافة الدول بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي أو اإلجتماعي أو 

ة تُهدد االستقرار المجتمعي في مقوماته وآفاقه المختلفة، ويؤثر بشكل المساعد لجهود المنظمات والحكومات، إذ يعد الفساد آف

ة والقانونية واألمنية والثقافية، ولهذا السبب تعقد وتنظم العديد من اإلداريية واإلقتصادمباشر وسلبي على التنمية اإلجتماعية و

طالق العديد من االتحادات والمواثيق والمعاهدات وقد تم إ والفساد حتيالالدورات المهنية والمؤتمرات والندوات لمحاربة اإل

 واإلتفاقيات الدولية التي تدعم الجهود والتي تساهم في مكافحته والحد من انتشاره،
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والتي من أبرزها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي إعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  

 .10/19/9445وصادقت عليها العديد من الدول العربية واإلقليمية ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  01/14/9440بتاريخ  0/55

 Dye andتعتبر المراجعة أحد الركائز الثمانية لنظام النزاهة الوطني، والذي يمكن أن يحمي من الفساد )

Stapenhurst, 1998ن للمصلحة العامة، ويقومون برصد (. يتمتع المراجعون بمكانة فريدة داخل الشركات بصفتهم ممثلي

امتثال المؤسسة للمعايير المعمول بها وإعداد التقارير عنها. باإلضافة إلى ذلك، فإن نطاق ومدى التدقيق في المجتمع آخذ في 

(. لذلك في حالة الضرورة فإن المراجعين في وضع جيد بشكل خاص للمشاركة في Power, 1997االزدياد عبر الزمن )

لفساد. ومع ذلك، حتى اآلن فإن دور المراجعة في مكافحة الفساد ال تزال تعاني من قصور الممارسات، من حين آلخر مكافحة ا

 ,Browningاألخيرة ) (FIFA2الفساد التي ضربت الفيفا ) فضائح كتشاف الفساد، على سبيل المثالإيتم اتهام المراجعين بعدم 

( فيما يتعلق بمسؤولية المراجعة للكشف عن الفساد على األقل في Porter, 1993(، ويبدو أن هناك "فجوة توقع" )2015

بعض دول العالم. في حين أن التدقيق المالي للقطاع الخاص قد أهمل عموماً الفساد باعتباره مصدراً محتمالً لألخطاء المادية في 

(. Dye and Stapenhurst, 1998عن منع الفساد )البيانات المالية، بينما قد قبل إلى حد ما تدقيق القطاع العام المسؤولية 

 ( التي أعلنتEnronنرون )أ( وشركة Worldcomوأدت االنهيارات المتالحقة للشركات كما حدث في شركة وورلدكوم )

 إفالسها نتيجة التالعب في قوائمها المالية وإخفاء خسائرها واالعتراف بأرباح غير محققة على مدى السنوات التي سبقت على

 1210( التي تأسست في عام Arhter Andrsonإعالن اإلفالس. وقد أظهرت التحقيقات فيما بعد أن شركة آرتر أندرسون )

 حتيالاإلوتم إدانتها وتجريمها ب Enron ومقرها األساسي في شيكاغو الواليات المتحدة األمريكية كانت متواطئة مع شركة

العدالة والقيام بعدة أعمال مزدوجة، فهي من جهة المراجع الخارجي لـ"إنرون" لمدة والتالعب بالبيانات المحاسبية وعرقلة سير 

إلى أن العوامل األساسية التي ساهمت في  Low et al. (2008) عاماً، ومستشارها المالي من جهة أخرى. ولقد أشار 16

 امل التالية:خالقية للمديرين والمحاسبين تشمل العوألنهيار الشركات بسبب الممارسات غير اإ

 .أدى الى فقد الثقة في هذه التقارير وعدم فائدة القرارات المعتمدة عليها الذينقص الشفافية في التقارير المالية للشركات  .1

خالقية من قبل أنهيار الشركات يرجع لتصرفات غير إللمنظمة، حيث تبين أن جزئا كبير من  األخالقي القيم والسلوك غير .9

 .والمراجعين المديرين والمحاسبين

 .أو النقود تصنع كل شيء داخل المجتمع األموالسيطرة ثقافة أن  .0

 .األعمالفساد مجتمع   .0

 .ضعف ومرونة النظم القانونية والتشريعية .5

هتمام وتركيز من قبل إ( والتي أصبحت محل Forensic Auditingلذا بدا ظهور ما يعرف بالمراجعة القضائية )

ين في سلك القانون والقضاء وكافة المستفيدين والمتعاملين مع البيانات المحاسبية الواردة في المحاسبين والمراجعين العامل

مكافحة الفساد، وتحليل  القضائية فيالقوائم المالية. حيث تبحث هذه الدراسة في الحجج المتعلقة بالدور المحدود للمراجعة 

. إنها محاولة لتأكيد أن المراجعة القضائية يمكن اإلداريالفساد المالي وإمكانية أن تلعب المراجعة دوراً مباشراً أكثر في مكافحة 

عن ( Proactive Role)أن تقلل بشكل فعال من مخاطر الفساد المستشري بين مؤسسات الدولة. قد يكشف الدور االستباقي 

على الرد. وقد تفيد أيضاً  ألعمالامستوى الفساد على المستوى الجزئي للشركات والمنظمات، وبالتالي يجبر الحكومات وقطاع 

مهنة المراجعة نفسها من خالل دعم مطالبتها بالعمل في المصلحة العامة وبالتالي تعزيز االعتراف المهني بها من قبل المجتمع. 
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الي وبالتالي سوف تساهم هذه الدراسة في إلقاء نظرة فاحصة على الدور المحتمل للمراجعة القضائية في مكافحة الفساد الم

ن تطور من فاعلية الرقابة العامة أقتراح بعض التوصيات التي من شأنها إبالمؤسسات العامة في ليبيا وذلك من خالل  اإلداريو

 في ليبيا.

 طبيعة مشكلة الدراسة:. 2.0

صة نتيجة إلنتشار وازدياد الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بصفة عامة والمخلة بواجبات الوظيفة العامة بصفة خا

حيـث صدر العديد من القوانين والتشريعات لمواجهة هذه الجرائم ومن أهمها قانون العقوبات الليبي الذي اعتبر جريمة السرقة 

يعاقب بالسجن" وأوضح الفقه جريمة السرقة  ختلس منقوالً مملوكاً لغيرهإمن قانون العقوبات هى "كل من  000بنص المادة 

من قانون العقوبات الليبي، نجدها  904ل مملوك للغير بنية تملكه". وبالرجوع إلى نص المادة ختالس مال منقوإعلى أنها هى "

العامة على النحو التالي:"يعاقب بالسجن كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم  األموالختالس إتطرقت إلى جريمة 

ختالسها أو أدعى ملكيتها أو ملكها لغيره". كما إأو وظيفته أو مهنته أو أي مال منقول من أموال اإلدارة العامة أو األفراد 

 ( في تقريرها السنوي عن مؤشر مدركات الفسادInternational Transparency, 2020أشارت منظمة الشفافية الدولية )

(Index Perceptions Corruption لعام )في  ستخدام السلطة والتعامالت السريةإارتفاعاً في مستوى الفساد وسوء  9494

في  174، و9412عالمياً في العام  165دولة، في حين كان ترتيبها  154عالمياً من ضمن  170ليبيا، بعدما صنفت في المركز 

نقطة، علماً أنه كلما زاد عدد النقاط في مقياس من صفر إلى  17ووفقا لتقرير المنظمة، فقد حصلت ليبيا على  .9415العام 

نتشاراً في الدولة. وهو ما فسره التقرير بوجود مشكلة في مدركات الفساد خاصة في القطاع ، يعني ذلك أن الفساد أقل ا144

 .العام بالدولة الليبية أو بمعني أخر ضعف قدرة الدولة في ضمان الشفافية والحد من الفساد

اً من خالل التوصيات إن االهتمام المتزايد بالمراجعة ال ينتج فقط عن زيادة الخسائر في إساءة االستخدام، ولكن أيض

واللوائح الخاصة بحوكمة الشركات. لقد إستنتج منذ فترة طويلة أن الرقابة الداخلية، حتى أفضلها تمثيالً، ال تضمن التشغيل 

والمنازعات القضائية  ى(. وقد ترتب على ذلك كثرة الدعاوFu, 2019السلس وإكتشاف المشكالت في األداء الفعال للشركة )

إعداد القوائم المالية، ومن تم  في المراجعونمصداقية في المعلومات المحاسبية وإنعدام الثقة في الدور الذي يقوم به نتيجة فقد ال

أصبحت الحاجة ملحة للبحث عن آليات ووسائل حديثة لمواجهة الفساد المالي، وكذلك الحاجة الى اإلستعانة بخبرات متخصصة 

اوى القضائية، وبالتالي أزداد الطلب على خدمات المراجعة القضائية نتيجة زيادة ومهارات متميزة إلبداء الرأي حول الدع

(. وجدير Enofe et al., 2015والغش في معظم الشركات والمؤسسات حول العالم في اآلونة األخيرة ) حتيالممارسة اإل

بشأن  9442( لسنة 045ل بـ قرار رقم )والمعد 1256.5.15بالذكر أن القانون المنظم للخبرة القضائية في ليبيا الصادر في 

أنه لم يحدد القانون المؤهالت الدراسية التخصصية والخبرات  9440( لسنة 1إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

والخصائص والمهارات التي يجب توفرها في الخبير الحسابي الليبي، كما أنه لم يحدد تواجد منظمات مهنية أو معايير منظمة 

هنة أسوة بما في الدول المهتمة بالمحاسبة القضائية. وبناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التعرف على الدور للم

الذي تقوم به المراجعة القضائية في الكشف عن الفساد المالي وأساليب الحد منه، وكيف يمكن تطوير هذا الدور في تحسين أداء 

الليبية. ولذا يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤل البحثي التالى، ما هو التصور عن  عمالاألية في بيئة اإلقتصادالوحدات 

طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به المراجعة القضائية للحد من ظاهرة ديناميكية وواسعة اإلنتشار مثل الفساد المالي وتحسين 
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كن تفعيل هذا الدور؟ وما هي الخصائص والمهارات والخبرات وكيف يم الليبية؟ األعمالية في بيئة اإلقتصادأداء الوحدات 

 المطلوبة في المحاسب القضائي التي يجب أن تتوفر في الخبير الحسابي الليبي؟
 

 :أهداف الدراسة. 1.0

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة إستعراض وتحليل دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من ممارسات الفساد المالي 

 الليبية، ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل االهداف الفرعية التالية:  األعمالية في بيئة اإلقتصادأداء الوحدات  وتحسين

مناقشة وتحليل دور المراجعة القضائية في الحد من ظاهرة الفساد المالي واإلداري من خالل عرض وتحليل  .1

 الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.

ية للفساد المالي واإلداري المتسببة في حاالت الغش والفساد حتيالقضائي في تحديد األساليب اإلدور المراجع ال .2

 .)االنهيارات المحاسبية(

 .دراسة مدى أهمية أن تتوافر في الخبير الحسابي الليبي المهارات والخصائص المطلوبة في المحاسب القضائي  .3

في مكافحة الفساد المالي واإلداري حول الحسابات السنوية للمؤسسات  دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .4

 العامة.

دور مؤشر مدركات الفساد في بيان ترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى مالحظة وجود الفساد في الموظفين  .5

 والسياسيين.

إلداري في المؤسسات والشركات تحديد مقترحات تطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الفساد المالي وا .6

 العامة في ليبيا.
 

  أهمية ودوافع الدراسة:. 1.0

غلب الدراسات السابقة مقتصرة على دراسة المراجعة أمن خالل اإلطالع على األدب المحاسبي والميدانى لوحظ أن 

ئية لمعالجة الجرائم الناتجة عن الغش الداخلية والمراجعة الخارجية ونظم الرقابة الداخلية، بينما موضوع دور المراجعة القضا

العامة لم تأخذ نصيبها الكافي من البحث والدراسة في البيئة الليبية.  بالمؤسسات والشركات اإلداريوالفساد المالي و حتيالاإلو

 :أهمهان أهمية هذه الدراسة تنبع من دورها في التعرف على عدة جوانب أساسية إ

 .ة في البيئة الليبية ونقص الخبرات والكوادر المدربة في هذا المجالحداثة مفهوم المراجعة القضائي .1

التعرف على مدى فاعلية المراجعة القضائية لمنع أو الحد من ممارسات الفساد المالي، ومحاولة تطوير منهجية بحثية فى  .9

 هذا المجال لتعزيز الثقة بالتقارير المالية المنشورة. 

 ثار السلبية على المؤسسات الليبية.ألاجعين في معالجة الظواهر ذات اإعادة الثقة والهيبة لدور المر .0

في ليبيا بالتعاون مع الجهات ذات اإلختصاص  اإلدارينتائج هذه الدراسة سوف تشارك في عالج ظاهرة الفساد المالي و .0

 وصناع القرار.

لمستشري والمنتشر ا اإلدارياقتراح الحلول والتوصيات التي تحد من ظاهرة تفشي الفساد المالي و .5

 الدولة. أجهزة مفاصل في
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 :منهجية الدراسة. 5.0

بحاث ألستخدام المنهج اإلستقرائى، عن طريق إستقراء الدراسات واإمن أجل تحقيق أهمية وأهداف هذه الدراسة تم 

دت على ظهور والكتب والدوريات العربية واألجنبية التى ترتبط بمجال الدراسة، وذلك للتعرف على العوامل التى ساع

يقوم على اإلستدالل المنطقى للدراسات التي تناولت العالقة بين المراجعة  يإلستنباطى الذاالمراجعة القضائية، والمنهج 

لى وضع اطار فكرى لمقترحات تطوير إ، وصوالً اإلداريوالفساد المالي و حتيالاإلالقضائية، وبين أساليب مواجهة الغش و

في بيئة  يةاإلقتصادلتحسين أداء الوحدات  اإلداريوالفساد المالي و حتيالاإلمنع أو الحد من الغش ودور المراجعة القضائية ل

 جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى مكافحة جرائم الفساد.األضافة الى دور إلالليبية. با األعمال
 

 :خطة الدراسة. 1.0

ل فصل منها عدد من الموضوعات، يمكن عرضها على نحو مختصر ك يتناولتم تقسيم خطة الدراسة إلى خمسة أقسام، 

 :كالتالي

 القسم األول: اإلطار العام للدراسة ويشمل.

 .، خطة الدراسةأهمية ودوافع الدراسة، منهجية الدراسةالمقدمة، طبيعة مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، 

 القسم الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة.

لقسم لعرض دراسة نظرية تحليلية لدور المراجعة القضائية في التغلب على الممارسات السلبية للفساد، كما خصص هذا ا

 استعرض الدراسات السابقة التي تناولت المحاسبة القضائية.

 .يةاإلقتصادالقسم الثالث: اإلطار الخاص لدور المراجعة القضائية وتحسين أداء الوحدات 

حث الدراسة، لكل مبحث يتكون من ثالث متطلبات، خصص المبحث األول لدراسة خصص هذا القسم لعرض مبا

الليبية، بينما تناول  األعمالالمدخل المقترح الستخدام المحاسبة القضائية فى مكافحة عمليات ممارسات الفساد المالي فى بيئة 

 الليبية. األعمالفي بيئة  يةاإلقتصادالمبحث الثاني دور المحاسبة القضائية في ضوء تحسين أداء الوحدات 

 القسم الرابع: نتائج الدراسة والتوصيات والدراسات المستقبلية.

تساهم في حل المشكلة المدروسة، كما أستعرض  يمكن أنخصص هذا القسم لعرض النتائج وتوصيات الدراسة والتي 

 مقترحات لدراسات المستقبلية.

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 إلطار النظريا .0.2

    نظرية جرائم ذوي الياقات البيضاء .1

العنيفة  غير ( مصطلح يطلق على الجرائمTheory of white-collar crime) نظرية الجرائم لذوي الياقات البيضاء

 وأصحاب النفوذ. األعمالوالمرتكبة لدوافع مادية من قبل رجال 
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خير من القرن التاسع عشر مجرمين من ذوي الياقات ( في النصف األRobber Baronsكان البارونات اللصوص ) 

( الذي أدخل جريمة ذوي الياقات البيضاء على هذا Edwin Sutherland, 1940البيضاء تصريح أدلى به إدوين سذرالند )

جريمة ، فأن مصطلح Sutherland( 1202النحو ألول مرة في خطابه الرئاسي إلى جمعية علم االجتماع األمريكية. وفقاً لـ )

أصحاب الياقات البيضاء هو "الجريمة التي يرتكبها فرد من ذوي الطبقات اإلجتماعية العليا وله مكانة مرموقة في نطاق 

مهنته". على الرغم من وجود الكثير من الجدل وال يزال مستمراً حول كيفية تعريف جريمة ذوي الياقات البيضاء، إال أن 

، كانت دراسة الجريمة غير مكتملة، حيث تم استقرائها من البيانات Sutherlandالنسبة لـ تعريف ساذرالند ترك بصمة دائمة. ب

المضللة على أن الجريمة تتركز فقط في الطبقة الدنيا، بسبب الفقر أو بسبب الخصائص الشخصية واإلجتماعية المرتبطة بالفقر 

والمهنيين ذوي  األعمالوأهملت السلوك اإلجرامي لرجال أو المرض العقلي. وقال إن هذه البيانات المستخدمة كانت متحيزة 

 األعمال"الياقات البيضاء". لكن في الواقع، يمكن العثور على اإلجرام في كل فئة ووظيفة، حيث يتم التعبير عن اإلجرام في 

راق المالية، والرشوة التجارية عادة في شكل تحريف في البيانات المالية، أو التالعب أو التداول من الداخل في سوق األو

 ، وإنتهاك حقوق الطبع، وإنتحال الشخصية والتزييف.األموالالضريبي، والجرائم اإللكترونية، وغسيل  حتيالالتجارية، واإل

وصنفت أيضاً مرتكبي جرائم ذوي الياقات  Sutherlandأعتمدت مبادرة  Simpson (2011)على سبيل المثال دراسة 

ا الجرائم التي ترتكبها الشركات ومديروها )جرائم الشركات(، وتلك التي يرتكبها األفراد والتي قد البيضاء إلى مجموعتين وهم

على طبيعة الجريمة بدالً من  Wheeler et al. (1982)تنطوي أو ال تنطوي على موارد تنظيمية. بينما ركزت دراسة 

أو  حتيالادية تُرتكب من خالل استخدام مزيج من اإلالجاني، حيث عرف جريمة أصحاب الياقات البيضاء بأنها "جرائم اقتص

. ويُظهر المثال المختار، فضيحة شركة واير Sutherlandالخداع أو التواطؤ"، ومع ذلك، يمكن استخالص أوجه التشابه مع 

وقدمت خدمات  1222شركات في قطاع المدفوعات عالميا والتي تأسست في عام  5( وهي إحدى أكبر Wirecardكارد )

نها كانت أكبر فضيحة في ألمانيا منذ أزمة فولكس فاجن أمعامالت الدفع اإللكتروني في جميع القارات. ويمكن القول ب

"Dieselgate 9415" في عام ( وفضيحة فساد سيمنزSiemens في أواخر العقد األول من القرن الحادي والعشرين، والتي )

 9441المحاسبة عام  إحتيال( باإلشارة إلى عملية Enron of Germanyلمانية )إنرون األلمانية األ 0يُطلق عليها أيضاً اسم 

(. وبعد أن زعمت فايننشال تايمز وجود مخالفات محاسبية ضد شركة واير Enronمن قبل شركة الطاقة األمريكية إنرون )

رو بعد الكشف عن فجوة في دفاترها مليار يو 0.5، حيث كانت مدينة للدائنين بأكثر من 9494كارد لسنوات، انهارت في يونيو 

ية كـ اإلقتصادعالمية معقدة. تشكل فضيحة شركة واير كارد مثاالً مناسباً على عرقلة األهداف  إحتيالقد تكون نتيجة لعملية 

 ساللة من الفئة األولى والتي تؤدي إلى جرائم ذوي الياقات البيضاء، ألنها نتجت عن "تعديل" الحسابات لتلبية األهداف

 ية الطموحة التي حددتها شركة واير كارد.اإلقتصاد
 

 مهارات المحاسبة القضائية .2

قبل الميالد، عندما بدأت الحضارات القديمة في الشرق األدنى  0444يعتقد المؤرخون أن حفظ السجالت نشأ منذ حوالي 

بية جاءت على وشك التقاط تم إفتراض أن السجالت المحاس (.Montgomery, 1998) في إنشاء حكومات وشركات منظمة

ية التي كان لها تأثير على النتائج القانونية. كانت مثل هذه النتائج في كثير من األحيان دليالً على اإلقتصادأهم حقائق الحياة 

 النزاعات التي تم تناولها في البداية على المستوى المحلي، ولكن مع ظهور المحاكم تم ممارستها على المستوى القانوني.
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 ,Ramaswamy, 2007)وكأي مهنة أخرى أخذت المحاسبة القضائية في التطور مع مرور الزمن فقد أشارت دراسة  

p32)  سنة تقريباً، وهذا ما أكده  944بأن المحاسبة القضائية ال تعتبر مجاال جديداً من مجاالت المحاسبة، إذ يتجاوز تاريخها لـ

Crumbley   مصطلح المحاسبةن أول إشارة إلى إوبالتالي فالزمن. عمرها عن قرنين من بأن المحاسبة القضائية ال يقل 

 في مدينة  (Account’s Advertising Circular) في صحيفة 1590كان في عام  (Forensic Auditing)القضائية 

Glasgow كمة كشاهد في اسكتلندا، حيث قام أحد المحاسبين باإلعالن عن نفسه كمحاسب متخصص يقدم شهادته في المح

، إذ أن األدلة المتعلقة بتلك القضية يصعب 1517في عام   (Meyer v. Sefton)خبير نتيجة نشوء قضية إحتيال من قبل 

فحصها من خالل المحكمة. كما برزت الحاجة للمحاسبة القضائية مع حاجة القوانين التنظيمية لها والتى حدثت على مر الزمن، 

وسجالت المحكمة من قبل ذلك. باإلضافة إلى  1590أعلن عن مثل هذه الخدمات في عام  ديأسكتلنلقد وجد سجالت لمحاسب 

على سبيل  الجمع بين المحاسبة والقانون، ظهرت مؤلفات حول دور المحاسبين كشاهد خبير في أواخر القرن التاسع عشر.

، ومقاالت من نوع التحقيق في عام 1550في عام  ، واإلحتيال1550المثال، تم العثور على المقاالت المتعلقة بالتحكيم في عام 

. ومن الناحية التاريخية، يُعتقد أن عبارة المحاسبة القضائية قد تم استخدامها ألول مرة 1525، وشاهد خبير في عام 1552

 (Crumbley et al., 2003). 1206( في مقالته عام Maurice E. Peloubet) بواسطة موريس إي. بيلوبت

المدققون في بريطانيا يركزون بشكل أساسي على إكتشاف اإلحتيال في  1504الدراسات أنه منذ عام كما أشارت 

الشركات العاملة في القطاع العام بدالً من التركيز على عمليات مراجعة الحسابات. بينما في الثالثينيات من القرن الماضي 

(1930sكان الكشف عن مخاطر اإلحتيال إحدى المهام اإللز ،)( امية للمدققين، ولكنه لم يكن المهمة الرئيسيةChandler, 

(. كما ساهمت منشورات مراجعي الحسابات في بريطانيا في تطوير المحاسبة القضائية في أمريكا الشمالية. إلى جانب 1993

خاطر اإلحتيال ونمو حجم الشركات، أصبح من الواضح أنه لن يكون من الممكن للمراجعين اكتشاف جميع م اإلقتصادتطور 

( تمت صياغة مصطلح المحاسبة القضائية في 1950sوقت المراجعة. نتيجة لذلك، في الخمسينيات من القرن الماضي )

الواليات المتحدة، والذي يعني في البداية جمع األدلة أو شهادات الخبراء وتقديمها إلى المحكمة حول نشاط الشركات وقيم 

 (.Stevenson, 2015حتيال والوقاية منه )األصول، وليس ربطها باكتشاف اإل

  

 األعمالوالحد من ممارسات الفساد المالي بمنظمات  حتيالاإلآليات المراجعة القضائية لمكافحة حاالت الغش و .3

 (Al Capone) من الناحية العملية، كانت واحدة من أكثر حاالت المحاسبة القضائية شهرة هي القبض على آل كابوني

فريق من المحاسبين القضائيين المعروفين باسم "المحققون  أميركية، حيث جمع ل وعضو في عصابةوهو رجل أعما

والتي كانت تعتبر في  بتهمة التهرب الضريبي 1201معلومات في قضيته ال يمكن الدفاع عنها ضد كابوني في عام  "الصامتون

ة الثانية أثبتت المحاسبة القضائية أهميتها عندما تم وبعد الحرب العالمي .  (Dreyer, 2014)ذلك الوقت جريمة فيدرالية

من المحاسبين الذين كانوا يستخدمون أساليب  744استخدم أكثر من  والذياالستعانة بها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى 

ل حيز التطبيق إال في المحاسبة القضائية لفحص ورصد المعامالت المالية لكشف االنحرافات والجرائم، لكن إجراءاتها لم تُدخ

كان  1206وفى عام  .(Ozkul & Pamukcu, 2012)المجال عندما نُشرت األبحاث العلمية في هذا  (1980s) الثمانينات

مقاالً بعنوان المحاسبة القضائية: مكانها في إقتصاد اليوم  (Maurice Peloubet) القضائية عن المحاسبةأول من كتب 

(Dreyer, 2014) . 
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نشر إدوين سذرالند نسخته األولى من جريمة ذوي الياقات البيضاء، والتي شرح فيها بالتفصيل  1202وفي عام 

حيث كان تطوير المحاسبة القضائية  . (Salinger ed., 2013)السلوكيات اإلجرامية ألكبر الشركات األمريكية في ذلك الوقت

، مثل فضيحة إنهيار شركة (1970s)ت لصاخبة في السبعينيافي بريطانيا والواليات المتحدة مرتبطاً بفضائح اإلحتيال ا

ونتيجة لذلك، تم تعزيز متطلبات أنظمة . التي خسر فيها مستثمرو الشركات الخاضعة للتدقيق بالماليين ، (Enron)إنرون

فة لصدور قانون ، باإلضا(Stevenson, 2015)ة إمساك الدفاتر والرقابة الداخلية من خالل فصل المدققين عن خبراء المحاسب

Sarbanes-Oxley  ة ، وإنشاء مجلس اإلشراف على الشركات العام9449في عام(PCAOB)،   ًوالذي أظهر اهتماماً بالغا

 . (Dreyer, 2014)بالمحاسبة القضائية واستخدامها في إكتشاف الغش واإلحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله

أصدر مجمع  1256بة القضائية: المحاسبة وشهادة الخبرة، وفي العام تم إصدار كتاب بعنوان المحاس 1259وفى عام 

الممارسة  (AICPA( )American Institute of Certified Public Accountantsالمحاسبين القانونيين األمريكي )

الناتجة عن األضرار، ( حدد فيها ستة مجاالت لخدمة الدعوى القضائية: المحاسبة، التقييم، تقدير الخسائر 7المحاسبية رقم )

المؤهلين  حتيالتم تأسيس جمعية ممتحني اإل 1255تحليل مكافحة اإلحتكار، االستشارات العامة والتحليل. وفي العام 

(Association of Certified Fraud Examiners وفي العام ،)تأسست الكلية األمريكية للممتحنين القضائيين  1229

(American College of Forensic Examiners وفي عام ،)تم تأسيس مجلس المحاسبين القضائيين األمريكيين  1227

(American Board of Forensic Accountants بينما في العام .)تم إنشاء أول مجلة دورية متخصصة فى  9444

يكية التى تقدم دورات فى المحاسبة القضائية، باإلضافة إلى أنه وجود ما ال يقل عن ستة عشر من الجامعات والكليات األمر

تم إنشاء المعهد الدولى للمحاسبين القضائيين المعتمدين فى أمريكا  9410(. وفى عام 9419مجال المحاسبة القضائية )الجليلي، 

 Association of Chartered Certified) (ACCFAتحت مسمى جمعية المحاسبين القضائيين القانونيين المعتمدين )

Forensic Accountants ،)  تحت مسمى المعهد الدولى للمحاسبين القضائيين المعتمدين  إعتماده تم  9415وفى عام

(IICFA( ) International Institute of Certified Forensic Accountants ويهدف هذا المعهد إلى إرساء مبادىء ،)

اء البحوث العلمية لتعزيز تقدم المعرفة النظرية وتحسين جودة ممارسات مهنة المحاسبة القضائية على الصعيد الدولى، وإجر

والممارسة العملية للمحاسبة القضائية، وعقد االختبارات المهنية ومنح الشهادات والجوائز المهنية لمستحقيها، والتعاون مع 

اسبة القضائية محلياً الهيئات المهنية األخرى المعتمدة، والمؤسسات العلمية البحثية بهدف تعزيز مبادىء وجودة ممارسات المح

 ,IICFAودولياً، والحفاظ على مستوى عال من الكفاءة المهنية والنزاهة والمصداقية بين أعضاء المهنة وذوى الخبرة )

2016.) 
 

 نشر ثقافة االهتمام بالمراجعة القضائية وتحديد خصائص ومهارات المحاسب القضائي .4

 حتيالاإلطلح المحاسبة القضائية المفهوم الذي قدمته جمعية مدققي ولكن يمكن القول إن أكثر المفاهيم اقتباساً لمص

( والتي تشير إلى أن استخدام المهارات المحاسبية  Association of Certified Fraud Examiners) (ACFE)المعتمدين

قبولة عموماً، لتحديد الخسائر في المحتملة أو الفعلية بما في ذلك مبادئ المحاسبة والتدقيق الم القضائيةفي القضايا المدنية أو 

أو أداء  حتيالاإلاألرباح أو الدخل أو قيم األصول أو لتقييم الضرر، بما في ذلك تقييم فعالية الضوابط الداخلية أو الكشف عن 

 (.Čudan & Cvetković, 2019األخرى التي تتطلب إدراج الخبرة المحاسبية في نظام القانون ) األنشطة
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مع جميع الخبراء بشكل عام، وخبراء المحاسبة القضائية على وجه الخصوص، يجب على المحاسب كما هو الحال  

القضائي باإلضافة إلى معرفته بالمحاسبة ولوائحها، أن يكون أيضاً على دراية باللوائح القانونية والتشريعات واإلجراءات في 

لمحاسبة القضائية في النظام القانوني أو في سياق المحاكم البلد الذي يمارس فيه أنشطته. وبشكل عام، يتم تطبيق خدمات ا

(. حيث تشمل المحاسبة القضائية كل فرع من فروع المعرفة المحاسبية Gray & Moussalli, 2006القضائية اآلخرى )

(Heitger & Heitger, 2008( وتتكون من مكونين رئيسيين: خدمات التحقيق وخدمات دعم التقاضي ،)Fleming et al., 

2008; Gray & Moussalli, 2006; Nunn et al., 2006;( بالنسبة لـ .)1225 Bologna & Lindquist, ًمعلقا ،)

والمحاسبة القضائية ودعم التقاضي والمحاسبة االستقصائية وتحليل التقييم"  حتيالاإلقائالً غالباً ما يتم استخدام مصطلح "تدقيق 

(. لذلك، قد تغطي المحاسبة القضائية مجاالً أوسع من تدقيق Gray & Moussalli 2006, p. 16)كما ورد في دراسة 

 (.Smith & Crumbley, 2009كمجموعة فرعية من المحاسبة القضائية ) حتيالاإلالذي قد يشير إلى تدقيق  حتيالاإل

يد من إن المحاسب القضائي يتطلب منه امتالك العد (McMullen & Sanchez, 2010ولقد ورد في دراسة )

المهارات العلمية والمهنية والتي منها استخدام التقنية الحديثة في المحاسبة، والمهارات التحليلية، ومهارات االتصال الشفهية 

والكتابية، ومهارة كتابة التقرير، ومهارات الحاسوب األساسية، ومهارات الحاسوب القضائية، ومهارات تحليل البيانات، 

ومهارات حل المشاكل، ومهارات التثمين، ومهارات الخطابة، ومعرفة قانون الضرائب، ومعرفة  ،المقابلةومهارات إجراء 

فإن المحاسبة  Oyedokun( 9417ووفقًا لدراسة ) .القانون المدني، ومعرفة القانون الجنائي، والخبرة باستخدام قانون بنفورد

الجرائم وتحليلها وحلها ومنعها بطريقة تنتج أدلة مقبولة تكون و حتيالالقضائية هي طريقة علمية محاسبية للكشف عن قضايا اإل

أن نهج المحاسبة القضائية  Sukamal( 9410قادرة على إثبات أو دحض وقائع في قضية مناسبة في المحكمة. كما أوضح )

البيانات المخفية األكثر يختلف عن التدقيق والتحقيق واالستفسار وغيرها من األساليب. ومن سمات المحاسبة القضائية استعادة 

ية. على عكس أدوات المحاسبة التقليدية مثل تحليل اإلتجاه، وتحليل النسبة، وتحليل تدفق اإلقتصادأهمية للتحقيق في الجرائم 

( Sudhir and Sushama, 2013، وتحليل الحركة النقدية التي يجب أن تكملها تكنولوجيا قضائية. وبالمثل، أوضح )األموال

الحاالت التي تنطوي على كميات كبيرة من البيانات، فإن المحاسب القضائي في الوقت الحاضر لديه التكنولوجيا المتاحة أنه في 

للحصول على البيانات وفرزها وتحليلها وحتى تحديد النتائج وتصنيفها من خالل تدقيق الكمبيوتر وتقنيات أخرى مختلفة. ومن 

(، ومؤشر بيانات Benfordما يعرف بـ قانون بنفورد ) حتيالالقضائية لفحص عمليات اإل بين التقنيات المستخدمة في المحاسبة

 (.Oyedokun, 2015عامل الحجم النسبي المستخدمة بمساعدة الكمبيوتر )
 

 ( في مكافحة الفسادBenford’s Lawمتطلبات مقترحة لتفعيل دور قانون بنفورد ) .5

( Newcomb-Benford Lawبنفورد )-ف باسم أيضاً قانون نيوكوم( المعروBenford’s Lawيُعد قانون بنفورد )

(، ويعتبر الفلكي First-Digit Law( وقانون المنزلة األولى )Law of Anomalous Numbersوقانون األرقام الشادة )

الفيزياء  ، إال أنه سمي باسم خبير1551( أول من أشار إلية في عام Simon Newcombالكندي األميركي سايمون نيوكوم )

 The Law of( الذي قدمه في ورقة بحثية حملت عنوان: قانون األرقام الشادة )Frank Benfordفرنك بنفور )

Anomalous Numbers حيث ينطوي قانون بنفورد على توزع مجموعة من األرقام، سواء 1250(، والتي نشرت في عام .

 كانت أرقاماً لبيانات أو لقوائم مالية أو غير ذلك،
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 1ستعراضها هو الرقم الواقع في أقصى اليسار، وينص على عدم تكرار األرقام من إوالتي يكون الرقم األبرز فيها عند  

بنسبة  1بنفس القدر من التكرار في هذا الموقع )أقصى اليسار(، بل غالباً ما يتصدره األرقام األصغر، فيتكرر الرقم  2إلى 

عتباره الرقم األول المعنوي فيها بنسبة تقل إب 2ز أو األكثر أهمية، بينما يتكرر الرقم بصفته الرقم األول المعنوي األبر 04%

( (Manas, 2014. وأشارت دراسة %11.1. بينما إذا تم توزيع األرقام بشكل موحد، فسيحدث كل منها ما يقارب من %5عن 

المالي، والذي يمكن معرفته من خالل حساب توزيع  حتيالاإل( في الكشف عن Benfordستعانة بقانون بنفورد )إلإلى إمكانية ا

. حتيالاإلعملية  إرتكابالخانة األولى في سلسلة من األرقام، فإذا كان التوزيع مغايراً للنسب المحددة وفق القانون، يعني ثبوت 

فقط، مثل المجموع  عندما يحدث التوزيع التكراري لألرقام على نحو طبيعي حتيالاإلكتشاف عملية إويمكن لقانون بنفورد 

في حالة تعيين األرقام تعييناً تسلسلياً، مثل رقم  حتيالاإلكتشاف إ(، بينما ال يمكنه Bill/Invoiceالكلي المحرر على فاتورة )

لحساب أهمية  Zختبار إختبار حدودي يسمى إيتم إجراء  Cho & Gaines( 9447الفاتورة المعين تسلسلياً. ووفقاً لدراسة )

( المئوية للرقم األول والنسبة المئوية المرصودة للرقم األول لمستوى Benfordن المجموعتين، أي بين أرقام بنفورد )التباين بي

من الثقة. فإذا كانت البيانات تتوافق مع النسبة المئوية لقانون بنفورد فهذا يعني أن البيانات من مجموعة بنفورد، أي أن هناك 

 ، وهنا قد ال يكون الرقم األول هو الحقل الوحيد المناسب دائماً.إحتياللعدم حدوث خطأ أو تقريباً(  9/0) %65فرصة بنسبة 
 

 ممارسة المراجعة القضائية كمهنة محلية قضائية .6

( 045وعدل بـ قرار رقم ) 1256.5.15أما بالنسبة للبيئة المحلية فإن القانون المنظم للخبرة القضائية في ليبيا صدر في 

( منه أن تتولى وضع 0، نص في المادة الرابعة )9440لسنة (1) إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم بشأن  9442لسنة 

الجداول لجنة تسمى لجنة الخبراء وتشكل هذه اللجنة في محاكم اإلستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار 

وتشكل في المحاكم األبتدائية من رئيس المحكمة أو من  .المختص بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية

( منه الشروط التي يجب 9كما نص في المادة الثانية ). يقوم مقامه وقاض تعنيه الجمعية العمومية وأحد وكالء النيابة العامة

لجنة الخبراء. وفي نص المادة  توفرها في الخبير أن يكون حاصال على المؤهالت الدراسية التخصصية مع خبرة عملية تحددها

( من الالئحة التنفيذية منه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء أن يكون حاصال على المؤهالت الدراسية 9الثانية )

التخصصية في القسم الذي يرغب القيد فيه مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء، غير أنه لم يتم تحديد المؤهالت التخصصية 

( منه في حالة 11كما نصت المادة الحادية عشر ) .سة الخبرة القضائية ال في القانون، وال في الالئحة التنفيذية لهذا القانونلممار

شطب الخبير أو وقفه عن العمل أو قيام مانع لديه يجب على المحكمة المختصة إسناد الخبرة إلى غيره من الخبراء وأن تحدد 

بير ومن حل محله في أداء المهمة وذلك حسب األعمال التي قام بها كل منهما ويكون قرار كيفية توزيع األتعاب بين الخ

 .المحكمة في هذا الشأن نهائياً ال يجوز الطعن فيه بأي طريق من الطرق
 

 ستقراء وتحليل الدراسات السابقةإ .2.2

شركات المدرجة في القوائم الصينية ( مدى أهمية آليات الحوكمة المؤسسية المختلفة للFu, 2019وقد أشارت دراسة )

لمكافحة الفساد. وبينت النتائج أن الشركات المرتبطة بأشخاص متهمين بالفساد تفقد قيمة سوقية كبيرة بعد إعالن الدعاوى 

القضائية. وخلصت الدراسة يمكن للمراجع الخارجي أن يخفف بشكل إيجابي من حدته األثر قصير األجل لهذه األحداث السلبية 

 .في حال حدوثه
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( عن ضرورة توسيع نطاق عملية المساءلة عن طريق Grossi & Pianezzi, 2017كما كشفت نتائج دراسة ) 

كما قامت دراسة  .مشاركة المجتمع المدني وزيادة السلطة القضائية، وهذا ينطوي علي تبسيط القواعد والمزيد من الشفافية

(Madan, 2016بعمل دراسة إستطالعية لمعرف ) ،ة مدى مساهمة المحاسبة القضائية في دعم متطلبات حوكمة الشركات

(، ومادف Worldcom(، وورلدكوم )Enronوأوضحت الدراسة أن الفضائح المحاسبية على الشركات منها شركة إنرون )

(Madoff( وسيتام ،)Satyamأدت إلى ظهور المحاسبة أو المراجعة القضائية حتي يتسنى للجهات المعنية ب ) إجراء التحقيقات

حول حاالت الغش والتالعب في البيانات المالية للشركات، وأوصت الدراسة بأنه يجب أن تقوم المناهج المحاسبية في الجامعات 

على إستخدام أو تدريس المحاسبة القضائية حتى يكون هناك وعي لدى الخريجين لمكافحة الغش والتالعب بالقوائم المالية. بينما 

( على العناية المهنية الواجب مراعاتها من جانب المحاسبين القانونيين )القضائيين( الحاصلين Huber, 2013) ركزت دراسة

على شهادة المحاسبة القضائية، وأوضحت أن هناك عدد كبير من المحاسبين القضائيين لديهم معتقدات غير صحيحة بخصوص 

نتائج الدراسة أنه يجب أن يلتزم المحاسبين القضائيين بالعناية المهنية  تحريف القوائم المالية من قبل الشركات نفسة، وتوصلت

الواجبة تجاه التحريفات والغش والتالعب عند قيامهم بمهام المحاسبة أو المراجعة القضائية للوصول إلى الحقائق حتى يتسنى 

 للجهات المعنية والمختصة إتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه المقصرين.

دور المراجعة القضائية في الحد من تقليل الجرائم المالية  (Akenbor & Tennyson, 2013) دراسة وقد تناولت

وبذلك فإن هذه الدراسة اهتمت . ومخاطرها بالبنوك النيجيرية، مؤكدة على ضرورة إنشاء قسم للمراجعة القضائية في البنوك

داخلية دون اإلشارة الى كيفية تحقيق االستقالل الالزم لها للقيام بنوع مختلف من المراجعة القضائية وهى المراجعة القضائية ال

( هدفت إلى 9410أما دراسة )المخالفى،   .بالدور المرتقب منها وأبعاد هذا الدور دون التعرض لضغوط إدارة منظمة األعمال

صلت الدراسة إلى عدد من النتائج التعرف على أثر إستخدام أساليب المحاسبة القضائية فى تخطيط إجراءات المراجعة. وقد تو

أهمها: تزايد الطلب على خدمات المحاسبة القضائية مع إنتشار الغش واإلحتيال والفساد المالى وتطور أدواته وأساليبه فى ظل 

ة التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، كما تعد المحاسبة القضائية شكل من أشكال المراجعة مصحوبة بمهارات إستقصاء دقيق

وخبرة عميقة بمختلف مجاالت المعرفة، حيث تعمل المحاسبة القضائية في مجالى التحقيق أو التحري ومجال التقاضى، مما 

يمكنها من اإلستعانة بالمحاسب القضائى ضمن فريق المراجعة الخارجية لفحص عناصر الرقابة الداخلية ولتدعيم الرقابة 

( بتسليط الضوء على المحاسبة القضائية في ضو حوكمة الشركات، Efiong, 2012بينما قامت دراسة ) .المانعة بالشركة

وتوصلت إلى أن هناك إنخفاض في مستوى إدراك المهتمين لموضوعات المحاسبة القضائية، كما تبين أن تبني المحاسبة 

م الدارسين والباحثين وزيادة القضائية في مقررات منهج المحاسبة داخل الجامعات والمؤسسات المهنية له آثار كبيرة على دع

قدراتهم وكفاءاتهم من أجل تقليل حاالت الغش واإلحتيال، كما بينت الدراسة أن تراجع تدريب دارسي المحاسبة في الجامعات 

على أساليب المحاسبة القضائية ساهم في إرتفاع حاالت الفساد المالي واإلداري والغش الوظيفي، وأوصت الدراسة بإضافة 

محاسبة القضائية لطالب الدراسات العليا، كما يمكن إضافتها ضمن مقررات االمتحانات المهنية التي تنظمها الهيئات تخصص ال

 المهنية والرقابية.

إلى بيان أهمية دور المحاسبة القضائية فى الكشف عن عمليات الغش  (Carpenter et al., 2011كما هدفت دراسة )

عقد دورات تدريبية للطالب فى قسم المحاسبة والمراجعة فى إحدى الجامعات األمريكية فى  واإلحتيال المالى، وذلك عن طريق

 مجال المحاسبة القضائية.
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وقد توصلت الدراسة إلى أن آراء وأحكام الطالب الذين التحقوا بالدورة التدريبية اختلفت عن آرائهم وأحكامهم قبل االلتحاق  

الطالب الذين لم يلتحقوا بالدورة، حيث أصبحوا أكثر ممارسة للشك المهنى وأكثر قدرة بالدورة، وكذلك اختلفت عن غيرهم من 

على تقييم مخاطر الغش واإلحتيال، كذلك أكدت الدراسة أن عقد الدورات التدريبية تأتى بفوائد أسرع وأنجح لتحسين أحكام 

 .الة إكتسابها مع مرور الزمن ومن خالل الخبرةالمراجعين وممارستهم للشك المهنى حول مخاطر الغش واإلحتيال منها فى ح

( بالنسبة للمستوى التعليمي فإن شهادة البكالوريوس في McMullen & Sanchez, 2010بينما توصلت نتائج دراسة )

يانات المحاسبة تعتبر كافية لممارسة المحاسبة القضائية، أما فيما يخص األدوات البرمجية المستخدمة في اكتشاف االحتيال والب

الشاذة، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية األدوات التالية للمحاسب القضائي مرتبة حسب أهميتها، برنامج التنقيب عن 

وبرنامج إكتشاف الدليل المنطقي، وبرنامج لغة أو أمر المراجعة، وبرنامج إستخالص وتحليل البيانات التفاعلي. كما  البيانات،

( دور معايير المراجعة في تفعيل المراجعة القضائية، وتوصلت الدراسة التي تم تطبيقها Digabriele, 2009تناولت دراسة )

على عينة من األكاديميين والمراجعين األمريكيين أن المراجعة القضائية تحتل مكانة متقدمة ضمن عملية مراجعة الحسابات، 

يل المستمر للمراجعين وذلك بسبب تغير الطلب على خدمات وأنه يجب إضافة مهارات المراجعة القضائية ضمن معايير التأه

(، إلكتشاف 22(، والمعيار األمريكي رقم )904المراجعة، باإلضافة إلى عدم كفاية اإلجراءات الواردة بالمعيار الدولي رقم )

عين القضائيين لعمالء ومنع الغش والتالعب الجوهري في التقارير المالية. وأوصت الدراسة بزيادة الحاجة إلى عدد المراج

 المراجعة ذو المخاطر المرتفعة للمساعدة في تفسير نتائج االختبارات القضائية ودعم الرقابة المانعة.

( تناولت أساليب المحاسبة القضائية والتي تتمثل في المراجعة التفاعلية التي تهتم بإجراء 9446أما دراسة )السيسي، 

ة، والمراجعة التشريعية، ومراجعة اإللتزام بالقوانين واألحكام، واالداة التشخيصية، كما التحريات عن األنشطة غير القانوني

أوصت الدراسة الى ضرورة أن يتوفر لدى المحاسب القانوني التميز والخبرة العالية والقدرة على اإلبداع ومهارات اإلتصال 

سبية والمقدرة على الجدل والتحليل والتقييم وتأييد الدعاوى الفعال وبراعة إجراءات التحريات والتفهم العميق للعمليات المحا

أيضاً توصلت الدراسة الى أن تطبيق أساليب المحاسبة القضائية يساعد على زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخارجية  .القضائية

التي قام بها المعهد  (AICPA, 2004)ويؤدى الى طمأنة مستخدمي القوائم المالية بعدم وجود غش بها. كما أظهرت الدراسة 

أحد أهم الدراسات التي قامت بتسليط الضوء على المراجعة القضائية باعتبارها  9440األمريكي للمحاسبين القانونيين عام 

خدمة مهنية تجمع بين المهارات القضائية ومهارات البحث والتحقق والتقصي للوصول إلى دليل يستخدم في حل المنازعات بين 

المختلفة، كما أنها تهتم في المقام األول بكشف الغش والخداع في القوائم المالية والفساد المالي بمنظمات األعمال. وقد  األطراف

أي أنها مراجعة مستقلة تمارس من خالل مراجع  أكدت الدراسة على أن المراجعة القضائية قد تكون مراجعة قضائية كاملة

مراجعة التي تقدم خدمات المراجعة لمنظمة األعمال، أو عن طريق مؤسسة مراجعة قضائي مستقل، وذلك عن طريق مؤسسة ال

أخرى، وقد تكون المراجعة القضائية جزء من المراجعة المالية وبالتالي يعتبر المراجع القضائي عضو في فريق المراجعة أو 

على سمعة المحاسبة القضائية  (Lawrence, 1998) بينما ركزت دراسة. خبير متخصص يتم اإلستعانة به للقيام بهذه المهمة

في كندا بإعتبارها مورداً هام من موارد المجتمع الكندي ومن ضمن الخدمات الجيدة التي برزت في المحاسبة المهنية الكندية 

هدف عينة من مكاتب المراجعة والمحامين وبعض الجهات األمنية في كندا ب 99في السنوات الماضية. وقد استهدفت الدراسة 

 التعرف على طبيعة العالقة بين المحاسبين القضائيين وعمالئهم وغيرهم من المهنيين،
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وكذلك القواعد واألعراف والممارسات المرتبطة بالمحاسبة القضائية والصفات الالزمة في من يمارس مهنة المحاسبة  

 .اعتبارها مورد هام في المجتمع الكنديالقضائية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة الحفاظ على سمعة المحاسبة القضائية ب

ويرى الباحث من خالل العرض السابق للدراسات السابقة أن جميع الدراسات التي تناولت المراجعة القضائية، سوى تم 

ح تناولها كأحد ضوابط الحوكمة أو بالتركيز على العناية المهنية للمحاسبين أو المراجعين القضائيين، أنها لم تحدد بشكل واض

طبيعة األنشطة والخدمات التي يجب أن تقوم بها المراجعة القضائية ومدى حاجتها للتطوير، كما إن زيادة الحاجة للمحاسبة 

الغش واإلحتيال  ومنع القضائية كان نتيجة فشل آليات المراجعة المتمثلة فى المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية فى إكتشاف

باإلضافة إلى عدم بيان ما طبيعة التأهيل العلمي والعملي الواجب توافره في المراجع القضائي  والفساد بكل صوره وأشكاله،

ومدى أهمية وجود معيار مراجعة متخصصة ينظم عمل المراجعة القضائية، وما هي الشروط الواجب توافرها بشكل محدد 

في القضاء على أو الحد من الغش واإلحتيال والفساد وواضح في المراجع القضائي حتى يستطيع من خالل توافرها القيام بدوره 

المالي واإلداري في المؤسسات العامة والخاصة، حيث تم إستنتاج فجوة بحثية في أنه ال توجد دراسة تم تطبيقها في البيئة الليبية 

عينة مختارة من مراجعي  وية أاإلقتصادبدراسة ميدانية لعينة مختارة من الخبراء المحاسبين المقيدين لذى خبراء المحاكم 

الحسابات بمكاتب المحاسبة والمراجعة التي تناولت المراجعة القضائية ودورها في الحد من ممارسات الفساد المالي واإلداري 

 وهي فكرة وموضوع الدراسة.
 

 يةاإلقتصاداإلطار الخاص بدور المراجعة القضائية وتحسين أداء الوحدات  .1

عرض مباحث الدراسة التي تهتم بدراسة دور المراجعة القضائية في تحسين أداء الوحدات  من خالل هذا القسم سيتم

، ومحاولة تطوير منهجية بحثية فى هذا المجال لتعزيز الثقة بالتقارير اإلداريوالحد من ممارسات الفساد المالي و يةاإلقتصاد

ستخدام المحاسبة إلاألول لدراسة المدخل المقترح  المالية المنشورة. لكل مبحث يتكون من ثالث متطلبات، خصص المبحث

الليبية، بينما تناول المبحث الثاني دور المحاسبة القضائية  األعمالالقضائية فى مكافحة عمليات ممارسات الفساد المالي فى بيئة 

 الليبية، وذلك على النحو اآلتي: األعمالفي بيئة  يةاإلقتصادفي ضوء تحسين أداء الوحدات 
 

 الليبية األعمالستخدام المحاسبة القضائية فى مكافحة عمليات ممارسات الفساد المالي فى بيئة إلالمدخل المقترح  .0.1

 اإلداريستخدام المحاسبة القضائية فى مكافحة عمليات ممارسات الفساد المالي وإتجاه نحو إلمبررات ا .0.0.1

المراجعة القضائية كوسيلة للكشف عن الغش  ضرورة إستخدام مدخل (Ramaswamy, 2007) تناولت دراسة

واإلحتيال في القوائم المالية والفساد المالي بمنظمات األعمال، ألنها تتضمن مهارات جديدة تستخدم كأداة للبحث والتحقيق 

لرشوة والتهريب، الغش واإلحتيال في القوائم المالية، وا :والمالحقة القضائية لممارسة األنشطة اإلجرامية وغير القانونية مثل

 كما أشارت دراسة .وعدم اإللتزام بالقوانين وغسيل األموال، كما أنها تمثل حلقة الوصل بين النظام المحاسبي والنظام القانوني

(Crumbleg, 2004)  إلى أن اآلثار المترتبة على تزايد حاالت الغش واإلحتيال والفساد في منظمات األعمال ترتب عليه

وى والشكاوى واللجوء الى المحاكم لحل المشكالت والفصل بين االطراف المتصارعة، وكذلك زيادة الحاجة زيادة رفع الدعا

الى خدمات المراجعة القضائية، خاصة مع تعدد وتعقد التشريعات، وقد أظهرت الدراسة قيام عدد من شركات المراجعة الكبرى 

 (300) والتي استعانت بعدد (KPMG) الخارجين والداخلين، ومنهاباإلستعانة بالمراجعين القضائيين كمساعدين للمراجعين 
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مراجع قضائي للمساعدة في الكشف عن الغش واإلحتيال في القوائم المالية، والفساد في منظمات األعمال، وذلك نتيجة قصور 

م في الكشف عن الغش والفساد ن المراجعة القضائية تقوم بدور هاألى إالمراجعين في القيام بهذا الدور، وقد توصلت الدراسة 

والطرق اإلحتيالية المستخدمة لممارسته، وكذلك توفير األدوات والوسائل القانونية المانعة والكاشفة لمثل هذه الجرائم، مما 

 .يؤدي إلي تحسين جودة القوائم المالية وعملية المراجعة

منع ومقاضاة األفراد المتورطين في نشاط إجرامي في الواقع، يلعب المحاسب القضائي دوراً مهماً في عملية إكتشاف 

إلى جانب ذلك، يتوقع من  . (Honigsberg, 2020; Sanchez, 2012)مثل التالعب المالي وغسيل األموال وسرقة الهوي

ت، المحاسبين القضائيين التعامل مع البيئات المحوسبة والمشاركة في مجموعة متنوعة من األعمال مثل تكنولوجيا المعلوما

كما ظهرت  (Rezaee and Wang, 2019; Van Akkeren et al., 2013) .  وإستخراج البيانات، والحاسوب القضائي

 & Pearson) ومن تم مكن المحاسبين القضائيين من لعب الدور المهم في إكتشاف تلك الجرائم العديد من الجرائم اإللكترونية

Singleton, 2008) اإلئتمان، ومبيعات المخدرات عبر اإلنترنت، واإلحتيال في اإلتصاالت، ، مثل اإلحتيال على بطاقات

واالبتزاز عبر اإلنترنت / البريد اإللكتروني، والمقامرة عبر اإلنترنت، وسرقة خصوصية الكمبيوتر وحقوق الملكية الفكرية. 

إليه األموال المفقودة وكيفية إستعادتها.  باإلضافة من تمكين المحاسبين القضائيين من فحص البيانات لتحديد المكان الذي ذهبت

ويمكنهم أيضاً تقديم تقارير عن نتائجهم المالية كدليل أثناء جلسات اإلستماع، حيث يدلون بشهاداتهم غالباً كشهود خبراء. يخدم 

ون، والشرطة، هذا العمل غرضاً مهماً في المحاسبة العامة وشركات اإلستشارات، وشركات المحاماة، ووكاالت إنفاذ القان

 .وشركات التأمين، والبنوك، والمنظمات الحكومية

( قد يعمل محاسبو القضاه كمستشارين يقدمون المساعدة المهنية للمحامين في عملية Hegazy et al., 2017وفقاً لـ )

ت، واإلستشارات التقاضي أو يقدمون أدلة في دعوى قضائية مالية. قد تشمل خدمات دعم التقاضي ما يلي: تسوية المنازعا

(. وفي هذا السياق يمكن Tiwari & Debnath, 2017المتعلقة بالنزاع، وتعاقدات الشهود الخبراء، والخدمات اإلستشارية )

للمحاسبين القضائيين تقديم خدمات تقييم األعمال في بعض الظروف، بما في ذلك حاالت مثل اإلصابة الشخصية، وإفالس 

انون األسرة، والقضية الزوجية، والتعويضات القائمة على األسهم والقيمة العادلة للتقارير المالية إستشارات تحليل المخاطر، وق

(DiGabriele & Lohrey, 2016; Kohn, 2014 وفي مجال تخصص آخر هو تسوية المنازعات، حيث يعمل .)

(. لذا يرى الباحث ضرورة توفر Brennan, 2005المحاسبون الشرعيون مع الخدمات المتعلقة بالمحكمة والخصومة المالية )

الخبرات والمهارات القانونية الالزمة في المراجع القضائي بجانب المهارات األخرى مثل اإلبداع والتفكير اإلبداعي والتجديد 

مامه، والمعرفة بتكنولوجيا المعلومات والقدرة على اإلتصال واإلستماع بشكل جيد وفعال والبحث في جميع البدائل المتاحة أ

جهة أخرى. ونظراً ألن وظيفة محاسب القضائي ضرورية  حيث يمكن أن يمارس دوره بشكل فعال ومميز دون تأثير من أي

لألمن والسالمة الماليين، فإن المنصب يتطلب كفاءات ومهارات معينة. يناقش القسم التالي المهارات والمتطلبات األساسية التي 

 كيفية تطبيقها على الحاالت المختلفة. يحتاجها المحاسب القضائي، وكذلك
 

أدى إرتفاع معدل الدعاوى : حاجة القضاء إلى خبراء إستشاريين يدلون بآرائهم حول المخالفات والجرائم المالية .1

والمنازعات القضائية نتيجة زيادة شكوك المستثمرين وأصحاب المصالح األخرى حول وجود غش وتالعب فى القوائم 

ية بداء إلى زيادة حاجة القضاء إلى خبراء أو مستشارين محاسبين يمكن اإلستفادة اإلقتصادالجرائم المالية والمالية وإنتشار 

 من خبراتهم وإبداء آرائهم حول تلك المنازعات،
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يمكنهم من أداء الدور المنتظر منهم تجاه  الذيونظراً لعدم التأهيل العلمي والعملي الكافي لدى بعض المراجعين بالشكل  

ية، تم اللجوء إلى المحاسبة القضائية بما لديها من أساليب وبما اإلقتصادمكافحة عمليات االحتيال وغسيل األموال والجرائم 

فباإلضافة إلى دوره في المحاكم كشاهد  .يتمتع به المحاسب القضائي من خصائص ومعارف ومهارات مختلفة ومتعددة

حاجة .ن قبل المحكمة، فإنه قد يقوم بدور المستشار، الوسيط، أو المحكمخبير حيث يقوم بإنجاز المهمة المكلف بها م

الطالب إلى المحاسبة القضائية: تساهم في زيادة كفاءة وفعالية أداء الطالب الجامعيين، وزيادة الثقة في مهنة المحاسبة 

لقضائية يعزز مستوى الشك خلص إلى أن مقرر المحاسبة ا Carpenter et al. (2011)والمراجعة. على سبيل المثال، 

لدى الطالب. حيث تشير تجربتهم الطويلة إلى أن تعليم المحاسبة القضائية يزود الطالب بأداء أعلى في تقييم مخاطر 

( أن الطالب الحاصلين على تعليم ,.Lee et al 2015اإلحتيال وإكتشاف التالعب في القوائم المالية. كما كشفت دراسة )

 ,Heitger & Heitgerمستويات ومهارات إبداعية أعلى من الطالب اآلخرين. وتؤكد دراسة ) محاسب قضائي يظهرون

( أن النطاق الواسع لخدمات المحاسبة القضائية المهنية قد يجذب الطالب لالنخراط في تعليم المحاسبة القضائية 2008

تعد كفاءات المحاسبة القضائية مفيدة فقط  وبالتالي قد يعزز فهمهم للفرص الجديدة التي قد يواجهونها. مرة أخرى، ال

للمحاسبين المحتملين في المحاسبة القضائية ولكنها مفيدة أيضاً لجميع طالب المحاسبة بغض النظر عن المسار الوظيفي 

 الذي اختاروه.

مراجعين تعطي المحاسبة القضائية قيمة للمحاسبين وال تحديد الخصائص والكفاءات المطلوبة في المحاسب القضائي: .9

( أن Crumbley et al., 2004عندما يضيفون بعض كفاءات المحاسبة القضائية إلى كفاءاتهم المحددة. حيث ادعى )

أهمية مهنة المحاسبة القضائية مستمدة من األدوار القضائية واالستقصائية للمحاسبين القضائيين، ال سيما في بيئة األعمال 

ب تزايد حدوث النصب واإلحتيال والخداع المالي. وفي هذا السياق، المحاسبة التجارية بين األطراف المتنازعة بسب

القضائية تعتبر مهنة حيوية ألنها تتضمن مزيجاً من المعرفة بما في ذلك المحاسبة والتدقيق والقانون والتمويل وتكنولوجيا 

نشأت من مجموعة واسعة من الواجبات  المعلومات وعلم الجريمة. حيث أكد باحثون سابقون أن فوائد المحاسبة القضائية

 Alshurafat et al., 2020; Honigsberg, 2020; Botes andالتي تم تكييفها تحت مظلة المحاسبة القضائية )

Saadeh, 2018.) 

زدادت الحاجة إلى المحاسبين إفي اآلونة األخيرة،  الحاجة الماسة والطلب المتزايد على تعليم المحاسبة القضائية: .0

(. ونتيجة لذلك، تم أيضاً Tiwari & Debnath, 2017ائيين وخدمات المحاسبة القضائية وتعليم المحاسبة القضائية )القض

(. حيث تظهر هذه Alshurafat et al., 2019; Seda & Kramer, 2008زيادة عدد برامج تعليم المحاسبة القضائية )

( إلى إزدياد عدد Alshurafat et al., 2019، أشارت دراسة )الزيادة في سياقات محددة حول العالم. على سبيل المثال

أن الجامعات في  Seda and Kramer (2014)ستراليا. وبالمثل، وجد أالجامعات التي تدرس المحاسبة القضائية في 

 الواليات المتحدة األمريكية والمحاسبة الدولية قد زادت بشكل كبير فى توفير فرص تعليم المحاسبة القضائية.

 Hegazyباإلضافة إلى ذلك، تم زيادة عدد شركات المحاسبة القضائية ) الحاجة لزيادة عدد شركات المحاسبة القضائية: .0

et al., 2017; Van Akkeren et al., 2013; Van Akkeren and Tarr, 2014 حيث أشارت نتائج الدراسات .)

يات المتحدة أكبر من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي الوطني السابقة بأن الزيادة في أرباح المحاسبة القضائية في الوال

(Huber, 2014.) 
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( بأن المحاسبة القضائية في الواليات المتحدة تحظى باهتمام متزايد من مختلف أصحاب المصلحة ,Huber 9419وبرر )

سياق مختلف في جميع أنحاء مثل األكاديميين والممارسين. وقد لوحظت هذه الزيادة في شركات المحاسبة القضائية في 

 ;Rezaee et al., 2016(، الصين )Tarr et al., 2016; Van Akkeren and Tarr, 2014العالم مثل أستراليا )

Wang et al., 2016( المملكة المتحدة ،)Hegazy et al., 2017( نيوزيلندا ،)Botes and Saadeh, 2018 كندا ،)

(Brennan, 2014( وأيرلندا )Gosselin, 2014.) 

أشارت الدراسات الحالية إلى وجود عوائق ملحوظة داخل مهنة المحاسبة  :الوظيفية الجديدة الحاجة المتزايدة للقنوات .5

عتماد إ(. على الرغم من وجود بعض العقبات المرتبطة بتنظيم Huber, 2014القضائية وشهادات المحاسبة القضائية )

 Dominoمن الجامعات والمنظمات التي تقدم العديد من الشهادات المهنية. ذكر ) المحاسبة القضائية، إال أن هناك العديد

et al., 2017 شهادة متاحة للمحاسبين  16عتماده يمكنه الحصول على واحدة من أ( أن أي محاسب قضائي يريد أن يتم

 Certified Fraud Examinerالمعتمد  حتيالاإلمتطلبات مدقق ( Boyd et al., 2009)نتقاد أالقضائيين. بينما 

(CFE) ( كشهادة رئيسية في مجال المحاسبة القضائية. ووفقاً لـBoyd et al., 2009, p. 87 يغطي ممارسو فاحص ،)

، وجمع األدلة، والحصول على البيانات حتيالاإلواجبات مثل: "حل القضايا التي تنطوي على  (CFE)المعتمدين  حتيالاإل

." ويمكن لممارسي حتيالاإلكتشاف ومنع إالمحكمة على النتائج، ومساعدة السلطات في  وملء التقارير، وتقديم شهادة

المحاسبة القضائية العمل في الوكاالت الحكومية وشركات المراجعة والبنوك والشركات المالية والمنظمات غير الهادفة 

 حاسبة القضائية.للربح والكيانات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات المتخصصة لتقديم خدمات الم

كتشاف مرتكبي عمليات الغش إوفشل المدققين في  حتيالاإلمع زيادة معدالت  واإلختالس: حتيالاإلالحاجة لتقليل  .6

 حتيالاإلكتسبت الشرعية كمهنة تقترح مجموعة من األدوات للكشف عن مرتكبي إ، فأن المحاسبة القضائية حتيالاإلو

تهديًدا للمؤسسات من جميع  حتيالاإل(. يمثل Honigsberg, 2020; Nawawi and Salin, 2018والفساد المالي )

، الذي أجرته جمعية مدققي 9415األنواع واألحجام في جميع أنحاء العالم. حيث كشف تقرير لألمم المتحدة في عام 

 104ميع الحاالت ومليارات دوالر لج 7دولة بإجمالي يتجاوز  195مهني من  إحتيالحالة  9624المعتمدين، عن  حتيالاإل

و  Tycoو  Enron( انهيار Van Akkeren and Buckby, 2015ألف دوالر لكل حالة في المتوسط. يعزو )

WorldCom  وAdelivia  الشركات. كشف  إحتيالإلىTiwari  وDebnath (9417 أن هناك زيادة في عدد أنشطة )

هو  حتيالاإلوضوح خدمات المحاسبة القضائية. فة ضرور، مما يؤكد على األعمال المؤسسات ومنظماتفي  حتيالاإل

، 9415بمثابة تهديد للمنظمات من جميع األنواع واألحجام في جميع أنحاء العالم. حيث كشف تقرير لألمم المتحدة في عام 

ي دولة بإجمال 195مهني من أصل  إحتيالحالة  9624( عن وجود ACFEالمعتمدين ) حتيالاإلالذي تديره جمعية مدققي 

ألف دوالر لكل حالة في المتوسط. ويعزو انهيار الشركات الكبرى مثل  104مليارات دوالر لجميع الحاالت، و 7يتجاوز 

Enron وTyco وWorldCom وAdelivia حتيالاإلإلى وجود ظاهرة الغش و (Van Akkeren & Buckby, 

والفساد المالي في  حتيالاإلفي عدد أنشطة ( أن هناك زيادة  ,9417Tiwari and Debnath(. كما كشفت دراسة )2015

جميع أنحاء العالم، مما يؤكد على ضرورة االستعانة بخدمات المحاسبة القضائية. ويمكن أن يضمن تعليم المحاسبة 

وسوء السلوك المالي على الشركات  حتيالاإلالقضائية المناسب أن الموظفين والعمالء على دراية بقوانين عقوبة 

(, 2020Honigsberg.) 
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أيضاً، يمكن لتعليم المحاسبة القضائية إبالغ الموظفين بالخطوات الالزمة لحماية المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى جرائم 

يين عند حتيالاإللزمة للكشف عن إلمالية تحدث قبل وقوعها. فالمحاسبون القضائيون مجهزون بالمعرفة والمهارات ا

( كيف يستخدم ممارسو المحاسبة Mehta & Bhavani, 2017أظهرت دراسة ). حيث حتيالاإلهم لجرائم إرتكاب

 statistical. إذ تتضمن هذه األدوات قياسات الشذوذ اإلحصائي )حتيالاإلالقضائية أدوات قضائية مختلفة للكشف عن 

abnormalities( مثل درجة ألتمان زد )Altman Z-Score( ونموذج قانون بنفورد ،)Benford's Law Model ،)

( المكونة من ثمانية عوامل وخمسة متغيرات. عالوة على ذلك، قد تتضمن هذه األدوات أيضاً Beneishومتغيرات بنيش )

نهجاً يركز على المحاسبة ويركز ايضاً على تحليل البيانات المالية. وبالتالي، يُنظر إلى دمج تقنيات المحاسبة القضائية 

المبتكرة  حتيالاإلكتشاف مخططات إلى أنه أمراً ضرورياً للتعامل بفعالية مع مشكلة الحديثة في المحاسبة والمراجعة ع

 (.Honigsberg, 2020) حتيالاإلالناشئة عن فشل المراجعة في اكتشاف عمليات 

ائح ختالفات في أنظمة ولوإفي أدبيات المحاسبة القضائية، هناك  عدم وجود اللوائح المهنية )المعايير وواضعو المعايير(: .7

(. أيضاً، هناك نقص في األدلة التجريبية في األدبيات Hegazy et al., 2017; Tarr et al., 2016المهنة عبر البلدان )

( Hegazy et al., 2017(. وأشارات دراسة )Huber, 2012التي تحدد اللوائح الخاصة بشركات المحاسبة القضائية )

 ,Brennanة القضائية في المملكة المتحدة والواليات المتحدة، بينما أشار )ختالفات ملحوظة بين لوائح المحاسبإن هناك أب

أقل تنظيماً مما هي عليه في الواليات المتحدة وربما يمكن بشكل كبير ( إلى أن المحاسبة القضائية في أيرلندا 2014

المحاسبة القضائية ُمتأصله في الواليات مقارنتها ببلدان أخرى مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا. وبالمقارنة، فإن مهنة 

تم إنشاء أول هيئة محاسبة شرعية مهنية ومنظمة في الواليات  1252وفي عام (. Gosselin, 2014المتحدة وكندا )

، والتي تهدف 1221(، والتي أصدرت معاييرها األولى في عام ACFEالمعتمدين ) حتيالاإلالمتحدة، وهي جمعية لمدققي 

المعتمدين في تعاقداتهم المتعلقة باالستقاللية، والموضوعية، والمؤهالت، والعناية المهنية  حتيالاإلحصي إلى تسهيل فا

( ظهرت العديد من هيئات المحاسبة القضائية األخرى في ACFEوالسرية. أعقب ظهور ) حتيالاإلالواجبة في فحص 

دة يتم تنظيمها بموجب قانون اتحادي أو قانون خاص (. ومع ذلك، ال توجد منظمة واحHuber, 2014الواليات المتحدة )

 (.Huber, 2014بالوالية. فهم أحرار في إصدار الشهادات ووضع معايير العضوية الخاصة بهم )

دورات المراجعة والمحاسبة غير قادرة على تقديم المعرفة المناسبة  التضارب في محتويات تعليم المحاسبة القضائية: .5

ودعم  حتيالاإللمعرفة المحاسبية مع المجاالت األخرى متعددة التخصصات )مثل التحقيق في للطالب من حيث دمج ا

(. هناك آراء متناقضة بين مجموعات أصحاب المصلحة )األكاديميين والممارسين Kresse, 2008التقاضي( )

ذلك طريقة وضع العرض  ومستخدمي الخدمة( تجاه العديد من القضايا المتعلقة بتعليم المحاسبة القضائية، بما في

 ,.Kramer et al(. تم دعم هذه الحجة من قبل دراسة )Wang et al., 2016ومحتويات المعرفة وطرق التدريس )

(، حيث أظهرت النتائج إلى وجدو فروقاً ذات داللة إحصائية بين تصورات المعلمين والممارسين لمحتوى المحاسبة 2017

( بأنه ال يوجد اتساق Seda and Kramer, 2014اإلضافة إلى ذلك، أفادت دراسة )القضائية وطرق التدريس المفضلة. ب

 في طرق تقديم تعليم المحاسبة القضائية وكيفية دمج المحاسبة القضائية في منهج المحاسبة.
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هج الضيق يركز معظم باحثي والمهتمين بالمحاسبة القضائية على الن :المتخصصة بحاث العلمية والمجالت البحثيةألقلة ا .2

ظاهرة تفشي (، والذي يأخذ في االعتبار بشكل أساسي مواضيع التحقيق في Howieson, 2018للمحاسبة القضائية )

 ,Huber & DiGabriele. وبالتالي، تواجه المحاسبة القضائية مشكلة حقيقية في التطور كنظام ومهنة )حتيالاإلالغش و

تطوير المحاسبة القضائية فمن بين هذه المساهمات النظرية البارزة في (. إال أن هناك مساهمات بحثية ساهمت في 2015

( التي تم تطويرها fraud triangle theory) حتيالاإلبحاث التطبيقات للمحاسبة القضائية وهي نظرية مثلث ألمجال ا

 & fraud diamond theory( )Huberية )حتيالاإلالحقاً بإضافة العنصر الرابع لتصبح ما يعرف باسم نظرية الماس 

DiGabriele, 2015 ومع ذلك، هناك حاجة إلى التوسيع في المزيد من استخدام النظريات المختلفة في أبحاث المحاسبة .)

( إلى أن األساليب الكمية Huber & DiGabriele, 2015(. كما يشير )Huber & DiGabriele, 2015القضائية )

فتقار إلى وجود مساهمات إلفي مجالت المحاسبة القضائية. كما أنه في حالة اتشكل أكبر نسبة من طرق البحث المنشورة 

 نظرية ومنهجية لبحوث المحاسبة القضائية يعنى وجود نقص في دوريات محاسبة قضائية متخصصة.

 حيث أدت حاالت التعثر واإلفالس التى تعرضت تراجع ثقة الشركات وأصحاب المصالح فى أداء المراجعين الخارجيين: .14

إلى التأثير على سمعة المراجعة الخارجية، حيث أدى  9441لها كبرى الشركات والبنوك على مستوى العالم بداية من عام 

ذلك إلى تساؤل العديد من أصحاب المصالح الذين أصابهم الضرر عن سبب عدم قيام المراجعين الخارجيين بإعطاء 

(، مما 9442ا على دفع إلتزاماتها ومن تم إشهار إفالسها )حمدان، إشارات إنذار حتى وصلت هذه الشركات إلى عدم قدرته

للمراجعين الخارجين بعدم بذل العناية المهنية الواجبة عند ممارسته الفحص   أثار جدالً واسعاعاً بتوجيه أصابع اإلتهام

عض اآلخر إلى إتهام والمراجعة للتحقق من أن دليل اإلثبات كاف لتدعيم وتأييد تقرير المراجع، فى حين ذهب الب

(، 9417المراجعين بالصمت المتعمد بالتواطؤ مع إدارة الشركة وخداع المساهمين وأصحاب المصالح األخرى )خليل، 

وبالتالى كان البد من البحث عن آلية أو وسيلة يتم من خاللها طمأنة المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح األخرى 

البنوك واستبعاد شكوكهم حول وجود غش أو تالعب أو إحتيال تؤثر على القوائم المالية على االداء المالي للشركات و

وتقارير المراجعين، ومن هنا برزت الحاجة إلى المحاسبة القضائية والتى تهدف إلى تحديد أوجه القصور أو األنشطة غير 

 .ة المتعلقة بذلكالغش واإلحتيال، وتجميع األدلة الكافي إرتكابالقانونية التى تساعد على 

يؤدي إلى زيادة الثقة في القوائم المالية والتقارير المالية  وفى ضوء ما سبق يرى الباحث أن استخدام المحاسبة القضائية

ومهنة المحاسبة والمراجعة لدى جمهور مستخدمي القوائم المالية والمعلومات المحاسبية من خالل كشف ومنع وردع الغش 

بكل صوره واشكاله، والدعم القضائي، وفض النزاعات ذات الصبغة المالية قبل  ومحاربته الفساد من واالحتيال، والتحذير

المحاكمة من خالل التوسط والتحكيم، ومكافحة غسيل األموال، والمساعدة في حوكمة الشركات، وتقدير الخسائر واألضرار 

تتبع األصول المختلسة، وخدمات الحاسوب القضائية، ومكافحة  ية، والمساعدة فياإلقتصادية، وتقييم نشاطات األعمال اإلقتصاد

ية ألطراف النزاع، وحل نزاعات حملة اإلقتصادوكشف التهرب الضريبي، وتقديم الخدمات االستشارية في النزاعات المالية و

كية العائلية، وذلك بسبب األسهم، والمساعدة في حل نزاعات التأمين، والمساعدة في حل نزاعات تقدير المواريث ونزاعات المل

الخصائص والمهارات التي يمتلكها المحاسب القضائي والخبرة العالية والقدرة على االبداع ومهارات االتصال الفعال وبراعة 

جراءات التحريات والتفهم العميق للعمليات المحاسبية والمقدرة على الجدل والتحليل والتقييم وتأييد الدعاوى القضائية من أجل إ

 .تحسين جودة المعلومات فى التقارير المالية السنوية
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 التأصيل الفلسفي لمفهوم الفساد ودور المحاسبة القضائية في مكافحته .2.0.1

يشهد العالم في اآلونة األخيرة ثورة هائلة من التقدم العلمي والتكنولوجي بشتى صوره وأشكاله، والتى بال شك ذات تأثير 

امة وعلى مهنة المحاسبة والمراجعة بصفة خاصة، فكان البد للمحاسبة القضائية أن تواكب هذا على بيئة األعمال بصفة ع

التطور الذي حدث في القرن العشرين ثم امتد إلى القرن الواحد والعشرين حيث برزت أهميتها ودورها في كشف الغش 

واإلداري بعد أن تفشت وأنتشرت هذه الظاهرة السلبية  واإلحتيال في القوائم المالية محل النزاع ومحاربة أساليب الفساد المالي

ية، ويعد الفساد المالى واإلدارى من اإلقتصادفي البيئة الليبية مؤخراً والتي لها آثاراً وإنعكاست خطيرة على النواحي التنموية و

وإرتفاع مستوياته ما هـو إال أخطر المشكالت التى تعانى منها مؤسسات الدولة بصفة عامة، والشركات المملوكة بصفة خاصة، 

انعكاس لغياب النظام السياسي الديمقراطي الكفء بما يعرف )بالحكم الصالح( الذي يتوخى الحكمة والعقالنية والمعايير 

األخالقية والقانونية المتعارف عليها في المجتمعات اإلنسانية واإلسالمية. ولذلك فإن الفساد السياسي هو المدخل العريض 

ية الفاسدة كافة، وفي لحظة اإلقتصادسي واإلستراتيجي الذي تنبثق عنه الممارست الثقافية واإلجتماعية واإلعالمية وواألسا

كاكل. بالتالي أن من أهم األمور الضرورية  اإلقتصادإلى فجوة مظلمة يعاني منها أفراد المجتمع و عريض يتحول الممر من

رها بإطار نظري لمفهوم الفساد، وفيما يلي نستعرض تفسير مفهوم الفساد لغةً لإلحاطة بمجال المحاسبة القضائية هو تأثي

 :واصطالحاً 

الفساد لغةً: الفساد في معاجم اللغة هو في )فسد( ضد َصلَُح )والفساد( لغة البطالن، فيقال فسد الشيء أي بطَُل واضمحل، 

كما في قوله تعالى )ظهر اْلفساد فِي اْلبر َواْلبَْحر بَِما كسبت ويأتي التعبير على معاٍن عدة بحسب موقعه. فهو )الجدب أو القحط( 

( 00( أو إلحاق الضرر كما في قوله تعالى )ويسعون فِي األَْرض فََساًدا( )سورة المائدة اآلية01أَيدي النَّاس( )سورة الروم اآلية

(، ونرى في 50 فساداً( )سورة القصص اآليةأو الطغيان والتجبر كما في قوله تعالى )للذين ال يريدون علواً في األرض وال

اآليات الكريمة السابقة تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب 

 الشديد في اآلخرة.

ستعمال إالفساد هو إساءة الفساد اصطالحاً: ليس هناك تعريف محدد للفساد، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون 

بتزاز رشوة لتسهيل إالسلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص. ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب 

ستغالل الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة إعقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة. كما يمكن للفساد إن يحدث عن طريق 

 ن األقارب ضمن منطق )المحسوبية والمنسوبية( أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.وذلك بتعيي

وفي هذا السياق، هناك عدة تعريفات للفساد من المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد. حيث 

اء الوظائف العامة من خالل الرشوة نه انحراف أو تدمير النزاهة في أدأ( الفساد بOxfordيعرف معجم أوكسفورد اإلنكليزي )

والذي يدل على   Rumperالمشتقة من الجذر اللغوي الالتيني Corruptionوالمحاباة. بينما تشير الكلمة في اللغة اإلنجليزية 

 (. أما9440(، أي أنها بذلك على عكس اللغة العربية تدل على معنى ضيق )ليمام، Antonio Maria, 2004التلف أو الكسر )ِ 

الموسوعة الفرنسية فقد اعتبرت الفساد بأنه إخالل بالواجب واألمانة التي يفرضها العمل الوظيفي وهو يجلب للموظفين 

 الممارسين له في وزاراتهم منافع خاصة من المنافع العامة.

ا الشخص لتحقيق ستعمال السلطة التي أؤتمن عليهإالفساد بأنه إساءة  9447كما عرفت منظمة الشفافية الدولية في عام 

 مصالح شخصية. 
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وهو تقريبا يشير إلى نفس مضمون التعريف الذي أوردته هيئة األمم المتحدة عندما أوردت في أحد تقاريرها بأن الفساد هو 

ستخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصية مع اإلضرار بالمصلحة العامة. ومن جانب آخر عرف البنك إسوء 

منظمة ُعهد إليها بمركز سلطة، وذلك من أجل  نه شكل من أشكال خيانة األمانة أو الجريمة يرتكبها شخص أوالدولي الفساد بأ

كاديمية اإلنتربول لمكافحة الفساد بأنه أالحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السلطة لصالح الفرد. وعرفته 

في  .و المنظمات العامة أو الخاصة بما يشكل انتهاكاً للقوانين أو خيانة لألمانةتخاذه األشخاص أإأي تدبير يتخذه أو يتقاعس عن 

ستعمال الوظيفة العامة من أجل إتعريفاً للفساد جاء فيه بأنه سوء  1226حين وضع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عام 

بتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء إو الحصول مكسب خاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أ

لمناقصة عامة كما يتم عندما يقوم وكالء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى لالستفادة من سياسات أو إجراءات 

العامة ستغالل الوظيفة إعامة للتغلب على منافسين أو تحقيق أرباح خارج إطار القوانين، كما يمكن أن يحدث الفساد عن طريق 

 دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين األقارب أو اختالس أموال الدولة مباشرة. 

تفاقية الدولية لمكافحة الفساد تقوم كل دولة بوضع نظم إللزام كل موظف إل( من ا5( الفقرة )5وكما نصت المادة )

الح مع وظائفهم والمراجعة المنتظمة ستثمارات قد تؤدي لتضارب المصإباإلفصاح عن مصادر دخولهم من أنشطة خارجية و

من قبل سلطة معينة للمراجعة المنتظمة ألصول الموظفين ومصالحهم المالية. ويتفق مع ذلك ما أورده المشرع الليبي في قانون 

( والتي تنص على ما يلي: "على كل من يخضع ألحكام 0بشأن التطهير في المادة رقم ) 1220لسنة  14من أين لك هذا رقم 

ذا القانون أن يقدم خالل ستين يوما من تاريخ تعيينه أو توليه وظيفة أو خدمة عامة عن ذمته المالية وذمة زوجه وأوالده ه

القصر للنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يكون له أو لهم في هذا التاريخ من أموال ثابتة أو منقولة وكذلك ما عليه أو عليهم من 

من قانون العقوبات هى "كل من اختلس  000نون العقوبات الليبي اعتبر جريمة السرقة بنص المادة التزامات مالية". كما أن قا

يعاقب بالسجن" وأوضح الفقه جريمة السرقة على أنها هى "اختالس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه".  منقوالً مملوكاً لغيره

العامة على النحو  األموالنجدها تطرقت إلى جريمة اختالس  من قانون العقوبات الليبي، 904وبالرجوع إلى نص المادة 

التالي:"يعاقب بالسجن كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو مهنته أو أي مال منقول من أموال اإلدارة العامة 

ثالثة أركان أساسية الكتمال  أو األفراد أو اختالسها أو أدعى ملكيتها أو ملكها لغيره" ويتبين من هذه الجريمة البد من توافر

 جريمة السرقة وهي مايلي:

 .محل السرقة المتمثل فى المال المنقول المملوك للغير .1

 الركن المادى وهو فعل االختالس أو االستيالء على المال.  .9

 .يتضمن نية التملك الذيالركن المعنوي ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائى   .0

على أنه: "يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس  1272لسنة  9ية رقم اإلقتصادالجرائم  من قانون 97وتقتضي المادة 

سنوات كل موظف عام اختلس أمواالً عامة أو أمواالً لألشخاص مسلمة إليه بحكم وظيفته أو إدعى ملكيتها أو ملكها لغيره 

على أنه: "يحكم على الجاني في جميع األحوال المبينة  (35)" كما نصت المادة .وتكون العقوبة حد السرقة إذا توفرت شروطه

، بغرامة تعادل ضعف ما هرب أو أختلس أو طلب أو قبل أو وعد به أو 00، 09، 01، 04، 92، 95، 97، 99، 91، 5بالمواد 

بب عليه أو أرغم غيره على إعطائه ومصادرة أو رد المبالغ التي حصل عليها بس استولىعرض عليه أو حصل عليه أو 
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" ولقيام هذه الجريمة يجب أن تتوافر ثالثة أركان ال تتحقق .ه الجرائم المبينة في المواد المشار إليها في هذه المادةإرتكاب

 الجريمة المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفا إال بها والتي تتمثل في الركن المفترض، والمادي، والمعنوي.

كن القول أن الفساد يشمل جميع المخالفات سواء إدارية، مالية، أخالقية، شرعية ومن التعاريف والمفاهيم السابقة يم

بهدف تحقيق مصالح ومكاسب شخصية أو للمقربين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. إال أن هناك بعض المصطلحات 

فهناك إختالف واضح بين  (Fraud)والمفاهيم التي تتداخل مع مصطلح الفساد ومن أمثلة تلك المصطلحات اإلحتيال أو الغش 

فيما بين اإلدارة أو  سواء  -الفساد واإلحتيال، فاإلحتيال أو الغش يشير إلى التصرف المتعمد من قبل واحد أو أكثر من األفراد 

 .ةالذى ينطوى على استخدام الخداع بهدف الحصول على ميزة غير عادلة أو غير قانوني -المسئولين عن الحوكمة أو العاملين 

( الفرق بين الغش والفساد، حيث أشارت إلى أن الغش هو أفعال إحتيالية يتم Houck et al., 2006وقد أوضحت دراسة )

القيام بها للحصول على مزايا باالعتماد على افتراضات خاطئة، في حين أن الفساد هو سلوك معيب يقوم به أحد األشخاص مثل 

ل التعارض في المصالح. وبالتالي فإن الغش أو اإلحتيال يتضمن جانبا من الفساد في الرشوة والهبات غير القانونية واستغال

القوائم أو التقارير المالية لشركات األعمال بهدف خداع وتضليل مستخدمي المعلومات المحاسبية لتحقيق منافع خاصة، مما 

وتشير بعض الدراسات إلى  .المراجعة القضائية يتطلب البحث عن األساليب المالئمة الكتشافه وعالجه وذلك من خالل ممارسة

من حاالت الغش ارتكبها  %54أن حاالت الغش الوظيفي تشمل )سوء استغالل األصول، الفساد، وتضليل القوائم المالية(، وأن 

بين الموظفين والمديرين، كما أن غالبية حاالت الغش الوظيفي كانت بسبب تصرف وسلوك موظف وحيد وليس بسبب االتفاق 

الموظفين، كما أن الموظفين ذوى المؤهالت التعليمية قبل الجامعية تزيد من فرص وحاالت الغش الوظيفي، أما بالنسبة 

الغش الوظيفي، وبالمثل طول فترة العمل بالشركة يؤدى إلى زيادة خسائر الغش  إلرتكابالموظفين اإلناث فكانوا أقل ميالً 

(Peltier-Rivest & Lanoue, 2015 .)( كما بينKhan, 2006 بأن الغش واإلحتيال في القوائم المالية لشركات األعمال )

الغش  ( أنه قبل الشروع في أي جهود للحد منThansak, 2013تُعد أحد وسائل الفساد المالي أو اإلداري. حيث يجادل )

تحديد األساسيات الرئيسية التي تؤدي  واإلحتيال والتعامل مع هذه الجرائم بشكل إستباقي، من الضروري للمؤسسات والشركات

  عمليات الغش واإلحتيال. إرتكابإلى السلوك المخادع من خالل التفكير في من هم المحتالون ولماذا ومتى يتم 
 

 نظريات مقترحة لتفعيل دور المراجعة القضائية في مكافحة الفساد .1.0.1

وأبرز نظريتين هما  حتيالرة إلى األسباب الرئيسية لإلوفي هذا السياق وضعت مجموعة متنوعة من النظريات لإلشا

Fraud Triangle Theory (FTT)  من قبل  1254التي ظهرت في عامCressey  والثانية هي نظريةFraud Diamond 

Theory (FDT) ( التي قدمهاWolf & Hermanson في عام )حيث ركز 9440 .Cressey (1254 في بحثه على )

. تتكون هذه النظرية FTTباسم  ي وغير أخالقي. فيما ُعرف بحثه الحقاً إحتيالنخراط في نشاط إلاألفراد إلى ا العوامل التي تدفع

 (:Crassey 1953, p. 742كما هو مبين بيانياً أدناه ) حتيالاإلمن ثالثة عناصر أساسية مرتبطة ب
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 Fraud Triangle حتيالاإل( مثلث 0الشكل رقم )

 (.Cressey, 1953ر: )المصد

( إلرتكاب العمل اإلحتيالي كما هو مبين في الرسم البياني أعاله، 1250) Cresseyتم وضع العناصر الثالثة الرئيسية لـ 

وأبرز عنصر إلرتكاب اإلحتيال كما أشارت الدراسة هو الضغط الموجود بأعلى الرسم التخطيطي. والعنصرين المتبقيين هما 

 .SAS No) 22(. كما أوضح معيار اإلحتيال رقم Rasha & Andrew, 2012)أو الوعي( في األسفل ) الفرصة والعقالنية

يسمى بمثلث أضالع  عماإلى أن ممارسة اإلحتيال في المعلومات المحاسبية وغيرها يعتمد على ثالثة عناصر تعبر  (99

اإلحتيال، بينما يتمثل الضلع الثاني في توفير الفرصة اإلحتيال، حيث يتمثل الضلع األول منه في الدوافع أو الضغوط إلرتكاب 

( إلى أن Krell, 2002إلرتكاب اإلحتيال، ويعبر الضلع الثالث منه عن وجود مبررات لمرتكبي اإلحتيال. وخلصت دراسة )

 حاسبين القانونيينولقد أوضح المجمع األمريكي للم .هناك دوافع إلرتكاب اإلحتيال في الحاجة )أو الرغبة(، والفرصة، والقدرة

AICPA  عند تدعيمه للمراجعة االستقصائية القضائية كأداة لكشف اإلحتيال أن هذه األداة تظهر أهميتها في الركن الثالث من

(. بينما Nurhayati et al., 2016اإلحتيال وبالتالي الوفاء بمسئوليته ) كشف منمثلث اإلحتيال مما يمكن مراقب الحسابات 

( إلى أن اإلحتيال في القوائم المالية لشركات األعمال هو محاولة متعمدة من قبل Rezaee et al., 2004أشارت دراسة )

القائمين على المنظمة أو الشركة لتضليل مستخدمي القوائم المالية والتقارير السنوية المنشورة من خالل التحريف والتعديل 

 وعة لقانون إدارة األرباح.والتالعب في هذه القوائم وإستخدام أساليب غير مشر

 Wolfe andالتي قدمها ) FDTوبعد مرور فترة من الزمن، ظهرت نظرية أخرى تعرف باسم نظرية اإلحتيال الماسية 

Hermanson في مجلة  9440(. تم نشر هذه النظرية ألول مرة في ديسمبرCPA ويمكن القول بأن هذه النظرية النسخة .

، تمت إضافة عنصر واحد فقط FTTيال. ففي هذه النظرية عالوة على استخدام عناصر نظرية الموسعة من نظرية مثلث اإلحت

( بأن الدوافع أو الضغوط قد ,Wolfe and Hermanson 9440(. حيث أوصى )Capabilityمن اإلحتيال وهو القدرة )

ر الرابع )أي القدرة( موجوداً أيضاً. تتعايش مع الفرصة والعقالنية، ومن غير المحتمل أن يحدث اإلحتيال ما لم يكن العنص

 بمعنى آخر، يجب أن يتمتع الجاني المحتمل بالمهارات والقدرة على إرتكاب اإلحتيال، وهو موضح بيانياً أدناه:

 

 

Fraud 

 اإلحتيال

Pressure/ الضغط   

Rationalization/ العقالنية Opportunity/ لفرصةا  
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 ( نظرية الماسة لإلحتالل2الشكل رقم )

 (.,Wolfe and Hermanson 9440المصدر: )

 

( بأن فرصة إرتكاب عملية اإلحتيال تفتح أبواب حدوث Wolfe and Hermanson, 2004كما أوضحت دراسة )

اإلحتيال، على سبيل المثال الحافز )وهو الضغط( والتبرير يقود الشخص نحو ممارسة الفساد. على الرغم من ذلك، فإن القدرة 

متكرر. وفي الفقرة السابقة  تمكن الشخص من التعرف على المدخل المفتوح كفرصة واالستفادة منه عن طريق السير بشكل

والتي تم مناقشتها حول النظريات األكثر شيوعاً بخصوص ظاهرة اإلحتيال، حتى اآلن لم يتم تقديم أي نظرية حول المسألة 

المطروحة حول كيفية إرتكاب اإلحتيال ولكن عن كيفية التخفيف من مخاطر اإلحتيال أو كيفية السيطرة عليه قبل حدوثه. ومع 

ليس  اإلقتصادزمن على ظاهرة جرائم ذوي الياقات البيضاء قد تزايد اإلهتمام نحو أهميته تغطيتها في جميع قطاعات مرور ال

ات المتقدمة. ففي البلدان النامية، وال سيما ليبيا، فإن الوضع أسوى للغاية. وبحسب اإلقتصادفقط البلدان النامية ولكن أيضاً 

وكأنها تغرق في مستنقع من الفساد، إذ أرتفع مؤشر الفساد من  9416ليبيا ومنذ العام  تقرير منظمة الشفافية الدولية بدأت

وتصنف من  171حيث باتت ليبيا تحتل المرتبة  9415 ليبلغ المؤشر ذروته العام 9417العام  179إلى المرتبة  174المرتبة 

وسوء إستخدام السلطة  9494مستوى الفساد إرتفاعاً لعام  ليزداد .قبل منظمة الشفافية الدولية كإحدى الدول التي فتك بها الفساد

عالمياً في  165دولة، في حين كان ترتيبها  154عالمياً من ضمن  170والتعامالت السرية في ليبيا، بعدما صنفت في المركز 

 .9412العام 

وثائقية التي تعتبر ( بأن المراجع القضائي يقوم بالبحث وجمع الحقائق واألدلة الGoss, 2004وصرح كل من )

ضرورية للغاية للنجاح في المالحقة القضائية والمساعدة في حل المخالفات أو الجرائم التي تحدث من ممارسات بعض 

( على أن المحاسبة القضائية قد تكون نهجاً أفضل للمقارنة بالنهج Enofe et al., 2013الشركات األخرى. وتنص دراسة )

وبصفتها رقيباً على اإلدارة المالية العامة في أي بلد، تلعب مؤسسات المراجعة دوراً رئيسياً في  التقليدي لتخفيف اإلحتيال.

الجهود المبذولة للحد من الفساد. في الواقع، تُشير بعض الدراسات أن األجهزة العليا للرقابة يُنظر إليها عموماً على أنها 

 "الوصي على المصلحة العامة" 

Fraud 

 اإلحتيال


Incentive 

الحوافز


Opportunity 

 الفرصة
 



Capability 

درةـقـال  
Rationalization 

 العقالنية
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(. وفي هذا السياق، Tara et al., 2016ات أعلى من ثقة المواطنين مقارنة بأذرع الحكومة األخرى )وتتمتع غالباً بمستوي

يجادل بعض علماء المحاسبة بأن هذه الشرعية تضعهم في وضع يسمح لهم بتعزيز الشفافية والسلوك األخالقي في القطاع العام 

ديداً، يمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تساهم في إتباع نهج (. وبشكل أكثر تحDye & Stapenhurst, 1998على نطاق أوسع )

 مكافحة الفساد بطريقتين رئيسيتين وهما الردع والكشف.

حيث أظهرت األدبيات ندرة الدراسات التطبيقية حول دور المراجع في الكشف عن الفساد وردعه خصوصاً في البلدان 

(. ومع ذلك، تؤكد العديد Assakaf et al., 2018فعالية في معالجة الفساد )النامية وكذلك بشأن نوع عمليات المراجعة األكثر 

 ,.Assakaf et alمن الدراسات أن عمليات المراجعة العامة لديها القدرة على الحد من الفساد، وخلصت دراسة حديثة )

ائج التحليل إلحدى الدراسات لعام ( إلى أن األدلة المتاحة تشير إلى أن المراجعة تساعد في كبح الفساد. كما وجدت نت2018

دولة أن معايير المراجعة األعلى جودة في القطاع العام كان لها تأثير واضح على الحد من الفساد  100شملت  9445

(Dipietro 2011( وفي هذا السياق تؤكد نتائج دراسة .)Ortiz et al., 2016 التي أجريت على عينة من )دولة، إلى أن  75

ليا للرقابة المالية والمحاسبة القوية لها تأثير ملحوظ على الحد من الفساد، ال سيما عندما يُعهد لها بسلطة عقابية األجهزة الع

دولة، والتي وجدت أنه حيثما يتم إجراء  144ستقصائية من أكثر من إأكبر. كما تدعم تلك النتائج دراسة أخرى تستند إلى بيانات 

 & Gustavsonهني، هناك تأثير هام وجوهري في الحد من فساد القطاع العام )عمليات المراجعة بشكل مستقل وم

Sunstrom, 2018خلصت 9445إلى  1222فترة الزمنية من ل(. وباستخدام عينة من بيانات المقاطعات فى الصين خالل ا ،

الزمة لتصحيح لاإلجراءات ا كتشاف الفساد واتخاذإ( إلى أن مؤسسات المراجعة قادرة على Liu & Lin, 2012نتائج دراسة )

المشكالت المحددة. كما توصلت الدراسة إلى أن عدد المخالفات المكتشفة في المراجعة الحكومية كان مرتبطاً بشكل إيجابي 

بمستوى الفساد. باإلضافة إلى ذلك، في المناطق التي تم فيها تنفيذ اإلجراءات التصحيحية بقوة أكبر، لوحظ بأن هناك تأثير مهم 

(. وبالمثل، تُظهر دراسات دول Liu & Lin, 2012نخفض مستوى الفساد بشكل ملحوظ )إجوهري لفعالية المراجعة بينما و

تحاد األوروبي أن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة النشاط الحكومي ولها إلا

(. ومع ذلك، فإن Tara et al., 2016; Gherai et al., 2016للفساد في بلد معين )تأثير ملحوظ على المستوى المتصور 

فعالية الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة يعتمد على المدى الذي يتم فيه تنفيذ توصياته من قبل الجهات الفاعلة ذات 

قانون. في اآلونة األخيرة، أظهر نتائج تقييم برامج الصلة، سواء كانت لجان الحسابات العامة أو المحاكم أو سلطات إنفاذ ال

ستخدام الموارد العامة على المستوى المحلي في البرازيل أن إالمراجعة الحكومة لمكافحة الفساد بهدف الكشف عن إساءة 

لمسؤولين (. حيث تفترض الدراسة أن اAvis et al., 2018عمليات المراجعة يمكن أن تكون أداة فعالة للحد من الفساد )

حتمالية تعرض سلوكهم لفاسد إالحكوميين المنتخبين قد يمتنعون عن الفساد إذا كانوا قلقين من أن عمليات المراجعة ستزيد من 

الناخبين وتعرض إعادة انتخابهم للخطر. وبالمثل، قد تؤدي عمليات المراجعة إلى زيادة التكاليف القانونية وتكاليف السمعة، 

 (.Avis et al., 2018نتخاب )إلجود حوافز إعادة احتى في حالة عدم و

ويرى الباحث إن معايير المحاسبة، وثقافة الشركة، ونظام التقارير المالية، ومعايير المراجعة هي في وضع متزامن مع 

ع لالمتثال تخض حتيالاإلية داخل الشركة. لكن جميع المهن التي تخفف من مخاطر حتيالاإل األنشطةالتخفيف ومحاولة الحد من 

للمعايير الموضوعة التي وضعتها السلطات التنظيمية والتشريعية. ومن ثم فإن هذه المهن عليها بعض القيود أثناء تطبيق تقنيات 

 ليس له حدود، حتيالاإلحيث أن  حتيالاإلالكشف عن 
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عالمياً على دور المراجع القضائي . لقد تم التأكيد حتيالاإللذلك هناك حاجة إلى بعض المجاالت الخاصة للتخفيف من مخاطر 

 & Degboro. وفي هذا السياق، أشارت دراسة )حتيالاإلفي جميع أنحاء العالم باعتباره المجال الناشئ في التخفيف من 

Olofinsola, 2007 إلى أن التحقيق القضائي الذي يتم إجراؤه فيما يتعلق بتحديد وإثبات الحقائق الداعمة من الدعوى )

ستخدام تقنيات المحاسبة القضائية للكشف عن الجريمة والتحقيق فيها يعني كشف جميع ميزاتها إ، يتم من خالل القانونية

 الحاضرة وتحديد الجناة.
 

 الليبية األعمالفي بيئة  يةاإلقتصاددور المحاسبة القضائية في ضوء تحسين أداء الوحدات  2.3.

اإلحتيال والغش والفساد المالي واإلداري في توافر مهارات تقديم تتمثل آليات المراجعة القضائية لمكافحة حاالت 

الخدمات اإلستشارية القانونية والقضائية والتحقيقية فيما يتعلق بحاالت ااإلحتيال والفساد، وتطبيق مهارات التفكير الخالق داخل 

المشاكل غير الهيكلية، تطبيق المعرفة إطار مهني يشمل تطبيق نظريات مالئمة لتعريف ومنع اإلحتيال مع التركيز على حل 

القضائية والقانون المدني من أجل إستخدام وتحليل األدلة وكذلك حقوق األفراد، فهم وتقييم بيئة الرقابة الداخلية وأثار تكنولوجيا 

ول على المعلومات على هذه البيئة، توصيل نتائج. وبالمثل ضرورة إصدار تشريعات جديدة لدعم الشفافية وحرية الحص

بفعالية  تم فحصهاالمعلومات لمكافحة الفساد، هذا باإلضافة إلى أن التقارير السنوية للهيئات والجهات الرقابية واإلشرافية التي 

 .من خالل اإلتصاالت الشفوية والتقارير المكتوبة يجب نشرها على المجتمع للحد من حاالت الفساد المالي واإلداري
 

 في إشراك أجهزة الرقابة في أعمال مكافحة الفسادأفضل الممارسات  .0.2.1

غالباً ما يتم التغاضي عن مؤسسات الرقابة عندما يفكر أصحاب المصلحة في منع الفساد والتصدي له. في الواقع هناك 

للرقابة  وعي متزايد بإمكانية إشراك األجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد، وذلك من خالل طبيعة عمل األجهزة العليا

Supreme Audit Institutions) (SAIs) للتحقق من الحسابات العامة وتقييم االمتثال التنظيمي وضمان أعلى معايير )

النزاهة المالية تعني أنها في وضع جيد للمساهمة في جهود مكافحة الفساد جنباً إلى جنب مع الهيئات األخرى، مثل أجهزة إنفاذ 

الفساد. إال أن الدراسات الحديثة توضح أنه حيثما يتم إجراء المراجعة بشكل مهني ومستقل عن القانون أو وكاالت مكافحة 

التأثيرات الخارجية، يمكن الحد من مستوى الفساد ألن الموظفين العموميين أقل قدرة على إخفاء المخالفات وراء التحريف 

راجعة على المناطق المعرضة لخطر الفساد المرتفع، والتعاون المالي باستخدام األساليب الناجحة والتي تشمل تركيز تخطيط الم

والتنسيق مع هيئات مكافحة الفساد األخرى، وإشراك المجتمع المدني في عمليات المراجعة، تفعيل دور أنشطة التدريب وبناء 

بادل المعرفة والتعاون بين القدرات هي أيضاً وسائل مهمة لتطوير خبرة المراجعين العامين في مكافحة الفساد وكذلك تعزيز ت

 األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

في السنوات األخيرة، قامت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بتوسيع نطاق أنشطتها، وإجراء عمليات مراجعة 

(. وبغض النظر عن نوع Evans, 2008أكثر تخصصاً، مثل عمليات المراجعة البيئية أو األخالقية للمؤسسات العامة )

المراجعة الذي تم إجراؤه، تحدد المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أربعة مبادئ توجيهية مشتركة تقوم 

 ( على النحو التالي:Assakaf et al., 2018عليها عمليات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )

ستخدمين المحتملين لنتائج المراجعة بمعلومات موضوعية ومستقلة وموثوقة تستند إلى أدلة كافية يجب تزويد جميع الم .1

 ومناسبة.

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        33 

 ISSN: 2706-6495 

 
يجب أن تعزز عمليات المراجعة الشفافية والمساءلة في االستخدام المناسب لألموال واألصول العامة، وأداء المؤسسات  .9

 العامة.

 ات ضمن الترتيبات الدستورية القائمة.يجب أن تعزز عمليات المراجعة فعالية هذه الهيئ .0

 يجب أن تخلق عمليات المراجعة حوافز للتحسين من خالل توفير المعرفة والتحليل والتوصيات المبنية على أسس جيدة. .0

 

 و تدقيق الحساباتأالحسابات  نماذج مراجعة .0.0.2.1

جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في سياق تعتمد آليات المساءلة الخارجية إلى حد كبير على التكوين المؤسسي لأل

دولة معينة وفقاً لنموذج عملها. هناك ثالث نماذج مختلفة لمؤسسات المراجعة أو التدقيق، وأكثرها شيوعاً وهي نموذج 

(، forensic or Napoleonic Model(، والنموذج القضائي أو نموذج نابليون )Westminster Modelوستمنستر )

(. كل نموذج مختلف وله روابط Board or Collegiate Model( )DFID 2004مجلس اإلدارة أو كوليجيت ) ونموذج

أقوى مع مؤسسة مختلفة على سبيل المثال وستمنستر بالسلطة التنفيذية، ونابليون بالسلطة القضائية ومجلس اإلدارة للمشرع 

(9410 ،EIF.) 

 

 (Westminster Model)اوالً: نموذج وستمنستر 

(، المعروف أيضاً باسم مكتب المراجعة والنموذج األحادي Westminster modelبموجب نموذج وستمنستر )

(audit office and monocratic model (، يدير المراجع العام األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )مكاتب المراجعة

لبرلمانية مع التركيز بشكل أساسي على عمليات مراجعة مالية عالية الجودة. الوطنية( وترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام المساءلة ا

بموجب هذا النظام للمراجعة، تكون السلطة والمسؤولية ملزمتين بالمراجع العام )أو الرئيس( شخصياً بدالً من المؤسسة في 

 (.Noussi, 2012بعض المناسبات عندما يتم تقاسم السلطة إلى مستوى معين مع األقسام الفرعية )

يتم انتخاب الرئيس، غالباً ما يسمى المراجع العام، والذي قد يكون موظفاً في البرلمان. عادةً ما تُمنح جميع الحقوق 

والصالحيات والمسؤوليات للمراجع العام شخصياً، بينما يتم التأكيد على استقالليته بشكل أكبر من خالل تفويض واسع إلختيار 

احد وتقديم طلبات الميزانية إلى البرلمان بشكل مستقل عن الحكومة. يمكن الجمع بين دور المراجع العام الموظفين من جانب و

ودور المراقب المالي، والذي يتضمن التفويض المسبق لطلبات تمويل وزارات المالية بناًء على التأكيد المكتسب بأنها ضمن 

ذا النموذج، يتم منح تقرير األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عن الحسابات الحدود التي وافق عليها البرلمان سابقاً. وفقاً له

السنوية لجميع األجهزة الحكومية والهيئات العامة وعن استخدامها لألموال من قبل البرلمان. حيث تتحدد فعالية وإستقاللية 

بالنفقات المستقبلية للسلطة التنفيذية. ويتم تقديم التقارير جهاز الرقابة من خالل قوة السلطة التشريعية. عادة، يصرح البرلمان 

والتوصيات المنجزة إلى البرلمان عبر لجنة الحسابات العامة. بموجب هذا النموذج، يجب أن يكون للجهاز عالقة عمل وثيقة مع 

لجنة الحسابات العامة بشأن تنفيذ  لجنة الحسابات العامة. كما يجب أن تكون هناك آلية مناسبة حيث يُطلب من الحكومة الرد على

التوصيات الصادرة عن الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة. أيضاً يحتاج المراجع العام إلى العمل بمستويات عالية من 

ير النزاهة الشخصية وإلهام الثقة بين جميع أصحاب المصلحة حيث يوجد هنا خطر إساءة إستخدام السلطة من خالل تركيز الكث

 (.DFID, 2004من السلطة على فرد واحد، ال سيما في الدول التي يتفشى فيها الفساد وسوء إستخدام السلطة )
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 ( المساءلة في نموذج وستمنستر1الشكل )

 (.DFID, 2004المصدر: )

 

 (Forensic or Napoleonic Modelثانياً: النموذج القضائي أو نموذج نابليون )

وفي الوقت نفسه، بموجب النظام القضائي، المعروف أيضاً باسم النموذج النابليوني، يضع هذا النموذج األجهزة العليا 

 ,Noussiللرقابة المالية والمحاسبة في مستوى السلطة القضائية حيث تعمل باسم محاكم المراجعة أو محاكم الحسابات )

تنفيذية والتشريعية ليست تابعة وال ملزمة بتقديم تقارير إلى الحكومة أو (، وهي مؤسسات مستقلة عن السلطتين ال2012

البرلمان. يتم إختيار رئيس المحكمة عادة من بين أعضاء المحكمة لفترة زمنية غير محدودة. يركز عمل المحاكم بشكل أساسي 

لعموميين أو منح إبراء الذمة على عمليات المراجعة القضائية بينما يحق للمراجعين )القضاة( معاقبة الموظفين ا

(Transparency International, 2013 هي هيئة عامة قائمة بذاتها تتعامل فقط مع )(. فمحكمة المراجعة )أو الحسابات

المسائل المالية بينما ينصب تركيزها الرئيسي على التحقق من شرعية معامالت الحكومة. حيث تحدد األسباب المذكورة أعاله 

 ,Noussiود لجنة حسابات عامة غالباً في نظام المساءلة العامة، ومحدودية متابعة أنشطة المحاكم نوعاً ما )سبب عدم وج

(. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك تحديات في الشفافية إذا لم تكن الجلسات مفتوحة ولم يشارك البرلمان فيها، وقد ال 2012

(. من منظور مكافحة الفساد، تتمثل Martini, 2012صياتها بشكل فعال )يكون لدى المحكمة القدرة على تنفيذ نتائجها وتو

إحدى السمات الرئيسية لهذا النموذج عادة يتحملون المسؤولين الحكوميين المسؤولية الشخصية عن األستخدام األمثل والسليم 

 إعتبارها رادعاً للممارسات الفاسدة. لألموال ويمكن تحميلهم المسؤولية عن المدفوعات غير القانونية التي تتم، والتي يمكن

وفي هذا السياق توصلت دراستان إلى أن البلدان التي تعمل بالنموذج القضائي للمراجعة، بأن الجهاز األعلى للرقابة 

 المالية والمحاسبة يشكل كمحكمة مراجعة،

 ومنح الحكومة طلبات

األموال البرلمان

 المالية للرقابة األعلى الجهاز يقوم
 ورفع اإلنفاق بفحص بةوالمحاس

البرلمان إلى التقارير

 تعقد العامة الحسابات لجنة

تقريرال وإصدار جلسةال

 لتوصيات تستجيب الحكومة

العامة الحسابات لجنة

 

    اإلحتيال
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حين أن بعض دول أفريقيا،  (. فيBlume & Voigt, 2011; Tara et al., 2016وترتبط بمستويات أعلى من الفساد )

يتعايش النموذج القضائي أحياناً مع إدارات التفتيش الحكومية العامة، والتي قد تعمل بمثابة الجهاز األعلى للرقابة المالية 

ن والمحاسبة المعين من الدولة. وغالباً ما تكون إدارات التفتيش التابعة للدولة جزًء من السلطة التنفيذية ولكنها مستقلة ع

( إلى أنه في مثل هذه 9411(. كما تشير منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )OECD, 2011وزارات وإدارات محددة )

  السيناريوهات، يجب تحديد صالحيات مفتشيات الدولة ومحاكم الحسابات بشكل واضح.

 

 (Board or Collegiate Modelثالثاً: نموذج مجلس اإلدارة أو كوليجيت )

ا النموذج فإن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تتألف من عدد األعضاء الذين يتخذون القرارات بشكل وفقًا لهذ

. ووفقاً لنموذج مجلس اإلدارة، ال يتمتع المدققون بحقوق قانونية لمعاقبة الموظفين Westminsterمشترك على غرار نموذج 

ي معظم الحاالت جزًء من نظام المساءلة البرلماني ولديها شراكة وثيقة مع لجنة العموميين. إذ تعد األجهزة العليا للرقابة ف

(. وعادة ما يتم تعيين األعضاء لفترة محددة من خالل تصويت Transparency International, 2013الحسابات العامة )

ينطوي ايضاً على بعض المخاطر. وإعتماًدا البرلمان. بينما سلطة اتخاذ القرار داخل الجهاز هي سلطة مشتركة وتوافقية، ولكنه 

(. كما يمكن أن Martini, 2012على درجة إستقاللية كل عضو في مجلس اإلدارة، هناك إحتمالية لتعدد المصالح وتضاربها )

كن يقوض إتساق المراجعة عبر الهيئات الحكومية المختلفة التي تواجه صعوبات في فرض الحد األدنى من المعايير. أيضاً يم

التقليل من هذه المخاطر من خالل إستخدام المعايير الدولية التي قد تكون نقطة مرجعية للتوصل إلى توافق في اآلراء في جميع 

المجاالت. إن القابلية للسيطرة السياسية ستعتمد على نظام التعيينات في مجلس اإلدارة والترتيبات المطلوبة ومبررات الفصل. 

ل النماذج المختلفة للترتيبات المؤسسية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، يرجى اإلطالع على لمزيد من المناقشات حو

 (. DFID, 2004( ،)DFID, 2005( ،)Van Akkeren et al., 2013دراسة كل من )

لتشريعات واألنظمة يتضح مما سبق أن، أسباب الفساد تتطلب من أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة مالحظة الثغرات في ا

المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإقتراح الحلول المالئمة. ومالحظة الثغرات تتم عن طريقة رقابة فعالة وشاملة وأن يكون لدى 

 .جهاز الرقابة قدرة على مواكبة كافة المستجدات في مجاالت وأساليب الرقابة الحكومية والحاجة إلى تطوير هذه األساليب

إلى خالق فرص لتعاون ومشاركة أفراد الشعب في اإلبالغ عن حاالت الفساد واضطالع جهاز الرقابة بمهمته على باإلضافة 

الوجه األمثل تحت مظلة المحاسبة القضائية. وفي هذا السياق يمكن اإلستفادة من تجربة سنغافورة في مكافحة الفساد التي تعود 

الفساد مستقلة عن جهاز الشرطة وعند التحقيق في قضية من قضايا الفساد يجب حيث تم إنشاء هيئة لمكافحة  1259إلى العام 

التعرض لهذه التجربة بالتفصيل  أن يتعدد المحققون، بحيث ال يجوز أن يتولى القضية محقق واحد، ولمزيد من اإليضاح سيتم

 في المطلب الثالث.

 

 الليبية األعمالفي بيئة  يةداإلقتصامؤشر مدركات الفساد وأثره على أداء الوحدات  .2.2.1

والدولية في محاربة الفساد والحد  المحلية والهيئاتونظرا ألهمية وإنتشار حاالت الفساد فقد إهتمت العديد من المنظمات 

خطة لمحاربة الفساد عن طريق تشجيع العديد من  9414في عام  G20 من إنتشاره، فمثال تبنى رؤساء دول مجموعة العشرين

 م على التوقيع على اإلتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة الرشاوى المحلية واألجنبية،دول العال
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الموقعين عليها باتخاذ إجراءات قانونية محلية صارمة لتجريم  OECD إتفاقية منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ألزمتكما 

لية، وبالمثل فإن منظمة الشفافية الدولية الرشاوي في المكاتب العامة االجنبية المرتبطة بمعامالت األعمال الدو

(International Transparency بدأت تنشر إحصائيات بيانية سنوية لترتيب الدول وفقًا لمؤشر مدركات الفساد )

(Corruption Perceptions Indexموضًحا حالة الفساد الوظيفي والمالي في كل دولة ). 

(، حصلت منطقة الشرق األوسط على معدل وسطي CPIشفافية الدولية )وحسب مؤشر قياس مدركات الفساد لمنظمة ال

دولة وإقليماً  154ويقيس هذا المؤشر تقييم  .( في درجة مكافحة الفساد، وذلك للعام الثالث على التوالي144درجة )من  02قدره 

وفقاً للتقرير حققت اإلمارات وقطر و .)خال من الفساد أو األكثر نزاهة( 144بمقياس يتراوح من صفر )األكثر فساداً( إلى 

 17وكانت ليبيا ) .درجة لكل منهما على التوالي 60و 71األداء األفضل على صعيد منطقة الشرق األوسط، حيث سجلتا 

درجة( في مركز متأخر نسبيا على  00وحصلت مصر على ) .درجة( األسوأ أداءً  10درجة(، وسوريا ) 15درجة(، واليمن )

 (.0كما هو مبين في الشكل رقم ) .مستوى المنطقة

 

( توزيع درجات الحد األدنى واألعلى للفساد بين أقطار الدول العربية1الشكل رقم )  

وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية فإن الرسم البياني التالي يوضح تطور مستوى الفساد في الدولة الليبية بين األعوام 

ساد والذي يشير بوضوح بأنه لم يطرأ أي تحسن على معدل الفساد في ليبيا حيث وفقاً لمؤشرات مدركات الف 9442-9494

األمر الذي يعطي انطباع على عدم وجود نية أو جهود تذكر  144نقطة من  99ظلت معدالت النزاهة متدنية جداً ولم تتجاوز 

 .إستراتيجية بهذا الخصوص للحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد والحد منه ولم يتم تبني أي سياسات أو خطة
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 (2121-2112( تطور ترتيب ليبيا بين الدول األكثر نزاهة وفساداً خالل الفترة )5الشكل رقم )

إن كل تلك المؤشرات التي تنبئ بتدني مقدار التقدم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، تحمل العديد من الدالالت، حيث 

جهة تحديات غياب النزاهة السياسية وإنتشار المال السياسي، إضافة إلى ضرورة العمل جدياً بات مطلوباً من الدولة الليبية موا

على إنفاذ القانون بآليات ومراسيم إدارية، وإتخاذ إجراءات قانونية وتحقيقات شفافة ومحاكمات عادلة وحرة للمشتبه بهم بقضايا 

يثبت بحقهم إرتكاب جرائم فساد، فضالً عن أهمية التأصيل لمساحات فساد، وتعزيز المساءلة والشفافية ومحاسبة المخالفين ومن 

من الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتفعيل الحريات المدنية، ومن المستبعد أن تتمكن الدولة الليبية في الوقت الحاضر من إنشاء 

ظراً لرسوخ الفساد في المجتمع جهاز متعدد األغراض )على غرار التجربة السنغافورية( ذي خبرة واسعة لمكافحة الفساد ن

الليبي، وإزدياد معدل البطالة وإنتشار الفقر بين شرائح المجتمع، وغياب مؤشر العدالة اإلجتماعية واإلستراتيجية الوطنية 

 لمكافحة الفساد.

ترة ما بين ( إلى مؤشرات معدل التغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الف6وتشير البيانات في الشكل رقم )

( بحد %01.04-(. حيث سجل اإلقتصاد الليبي أسوأ أداء له في السنوات األخيرة فقد بلغ متوسط قيمة المؤشر )9410-9494)

إلى خفض إنتاج النفط الخام في ليبيا  9494أشهر بداية من يناير/كانون الثاني  2بسبب الحصار الذي دام  9494أدنى في عام 

( في عام %96.65، وهو أسوأ أداء شهري منذ اندالع الصراع األخير، وبحد أقصى )9412في  إلى أقل من سدس مستوياته

(. World Bank, 2020) (%0.50-) دولة تقريباً  177بناًء على  9494. وللمقارنة بلغ المتوسط العالمي في عام 9417

، الذي يعاني بشدة من عدم التنوع، حيث يعتمد وكان االنخفاض في إنتاج النفط مؤثراً على مؤشر النمو الالقتصادي والتنمية

من إيرادات المالية العامة  %24من الناتج اإلقتصادي الكلي، وأكثر من  %64اإلقتصاد على النفط والغاز في تحقيق أكثر من 

يرادات والصادرات السلعية، ووفقاً للبيانات اإلحصائية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بلغت خسارة اإل

مليار دوالر أمريكي للعام الحالي. وتفاقمت هذه المشكالت بفعل جائحة  11المالية العامة نتيجة إقاف إنتاج النفط والغاز نحو 

(، مما تسبب في مزيد من االضطرابات اإلقتصادية، والتفكك اإلجتماعي في البلد الذي مزقته الحرب، 12-كورونا )كوفيد

، ال زال معدل مؤشر 9494ة. وعلى الرغم من إستئناف إنتاج النفط في الربع األخير من العام وتدهور نظام الرعاية الصحي

 إجمالي الناتج المحلي منخفض في في العام ذاته.
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 (.2121-2101( معدل التغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )1كل رقم )الش

 (.World Bank, 2020المصدر: )

( إلى مؤشرات معدل التغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في منطقة الشرق 7بينما تشير البيانات في الشكل رقم )

التغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في منطقة الشرق األوسط  . إذ بلغ معدل9494األوسط وشمال أفريقيا خالل العام 

( وأقل %0.57دولة. وكانت أعلى قيمة نمو في دولة مصر ) 10على أساس  9494( في عام %7.19-وشمال أفريقيا بمتوسط )

نة بدول العربية أساساً بسبب (. ويرجع اإلنكماش الكبير في معدل نمو اإلقتصاد الليبي مقار%01.0-قيمة معدل نمو في ليبيا )

غياب دور الدولة والقانون والرقابة اإلدارية مما ساهم في إدخال البالد مرحلة الفساد المباشر من إنقسام وإقتتال وإزدواج 

 (، باإلضافة إلى غلق الحقول12 -السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة، وتفشي وباء فيروس كورونا )كوفيد 

النفطية مما زاد الوضع سواء وصعوبة، وإنهيار تام لمنظومة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في مؤسسات الدولة. وتعليقاً على 

( مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا "إن ليبيا تواجه تحديات إقتصادية هائلة، Jesko Hentschelذلك، ذكر)

ت موحدة وحوكمة رشيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصالحات طال إنتظارها كثيراً". وأضاف وتحتاج بشكل ُملحه إلى مؤسسا

قائالً: "لقد مر الشعب الليبي بالكثير من المحن. وشهدت البيئة األمنية والسياسية بوادر تحسن في اآلونة األخيرة. ولن يكون 

 (.9491)المرصد اإلقتصادي الليبي،  ."قرار والتنميةطريق المستقبل أمامنا سلساً، لكنه يعطي األمل في السالم واألست

 

 2121للعام  أفريقيا( معدل التغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في منطقة الشرق األوسط وشمال 7الشكل رقم )

 (.World Bank, 2020المصدر: )
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ضعيف؛  9.5-ادة القانون )( مؤشر سيWJP Rule of Law Indexكما أصدرت مؤسسة مشروع العدالة العالمية )

دولة ومقاطعة. وتعرف مؤسسة مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بأنها  102قوي( الذي يقيهم سيادة القانون في  9.5

المجتمعي الذي يوفر ما يلي: المساءلة والقوانين العادلة، والحكومة،  اإللتزاممجموعة من القوانين واألعراف والمبادئ و

والعدالة التي يمكن الوصول إليها. وأشار التقرير في هذه السلسلة السنوية الذي صدر منذ إعالن جائحة كورونا في  والشفافية،

( نقطة 0.42-دولة ) 15في  9494حيث بلغ متوسط المؤشر لعام  .تجاهات السالبة المتراكم لعدة سنواتإلتفاقم ا 9494مارس 

( وأقل قيمة في سوريا بـ 1.44نت أعلى قيمة للمؤشر في دولة قطر نقطة واحدة )، وكاأفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال 

وضح الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمية بيل أ(. كما 5( نقطة، كما هو مبين في الشكل رقم )9.47-)

ؤشر سيادة القانون لهذا العام بمثابة ناقوس الخطر نيوكم، "أنه مع تزايد االتجاهات السالبة في العديد من الدول، يجب أن يكون م

لنا جميعاً. سيادة القانون هي األساس لمجتمعات العدالة وفرص التنمية والسالم. يجب أن يكون تعزيز هذا األساس أولوية 

 (.9491)النشرة الصحفية القطرية،  قصوى لفترة التعافي القادمة من الجائحة"

 

 2121للعام  أفريقياالقانون في منطقة الشرق األوسط وشمال  ( مؤشر سيادة8الشكل رقم )

 (.World Bank, 2020المصدر: )

 

 الليبية األعمالتطبيق نموذج سنغافورة في مكافحة الفساد في بيئة  3.2.3.

 وفي الواقع أن ما حدث في سنغافورة هو أسهل شيء يمكن مالحظتة وإتباعه نظراً للترتيب المتقدم الذي أحرزته في

مؤشر مدركات الفساد. ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن سنغافورة كبلد لها ظروفها المختلفة من الناحية السياسية واإلقتصادية 

واإلجتماعية والثقافية، فهي بلد تعتبر صغيرة نسبياً من حيث المساحة وعدد السكان، إال أن ما تم عمله حقيقة يمثل نموذجاً 

مؤسسة أو بلد. وهو نموذج أو تجربة ال يمكن أن يتم نقلها بحذافيرها كما هي، ولكن  واقعياً وحقيقياً ألي كيان أو

وضع وتنفيذ خطة مماثلة لمكافحة حاالت الغش والفساد المالي واإلداري باإلستعانة  إستخالص الدروس لإلستفادة منها في يمكن

نموذج فريد في مكافحة الفساد بخالف إنشاء مكتب  بخدمات المحاسبة القضائية. وفي هذا السياق، قد قدمت تجربة سنغافورة

(، حيث تم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد مستقلة عن جهاز الشرطة مما مكنها من أن تحصل CPIBتحقيقات ممارسات الفساد )

ات المتحدة على أعلى مراكز تصنيفات مدركات الفساد عالميًا متقدمة بذلك على عديد من الدول الغربية مثل بريطانيا والوالي

( 0وحازت بذلك على )المرتبة  55على درجة  9415وحسب مؤشر مدركات الفساد تحصلت سنغافورة خالل عام  .األمريكية
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على نفس الدرجة لعام  9412حيث صنفت ضمن البلدان التي تمتاز باألداء العالي فيما يتعلق بالنزاهة. كما تحصلت خالل سنة 

 9494لعام  (0تبة على نفس المرتبة وهي الرابعة عالمياَ. باإلضافة لحصولها على )المر وحازت أيضاً  55والمقدرة بـ  9415

إقتصادات  14. وحسب بيانات مؤشر اإلبتكار العالمي تعتبر سنغافورة من أكثر 55والمقدرة بـ  9412على نفس الدرجة لعام 

ت على المرتبة األولى ضمن أفضل ثالث إقتصاديات حيث تحصل .عاماً الماضية10إبتكاراً وفي حالة إستمرار على مدار الـ 

. كما سجلت )المرتبة 9491في اإلقتصادات األعلى تصنيفا في مؤشر اإلبتكار العالمي لعام ( 0ت )المرتبة . كما احتل9412لعام 

التنمية ومعدل ضمن فئة الدخل المرتفع، وبذلك صنفت في الئحة البلدان التي فاقت التوقعات من حيث مستوى  9491( لعام 5

 النمو اإلقتصادي.

قد يتساءل البعض "كيف تمكنت سنغافورة من تحويل نفسها من مدينة موبوءة بالفساد إلى واحدة من أقل الدول فساًدا في 

قبل أن تحصل سنغافورة على إستقاللها عن البريطانيين وضعت إستراتيجية لمكافحة الفساد، بدأت من  1259العالم؟" في عام 

 Corrupt Practices Investigation( CPIBلتحقيق الذي لعب دوراً متميزاً في الحد من الممارسات الفاسدة )مكتب ا

Bureau ومعظم مصالح األفراد تنجز  اً بعد أن كان الفساد منتشر في أرجاء البالد بسبب أنخفاض الرواتب، والسكان أقل تعليم

ستراتيجية أربع ركائز لمكافحة الفساد، مدعومة إلنية. وضمت هذه امألعن طريق الرشوة، وعدم فاعلية أجهزة الشرطة ا

والتشديد العقوبة على السلوك الفاسد، وتمثلت هذه الركائز في اآلتي: قوانين فعالة لمكافحة الفساد، وكالة إلرادة السياسية القوية با

إلدارة الحكومية الفعالة )خدمات عمومية سريعة (، القضاء الفعال )القضاء المستقل(، اCPIBمستقلة وفعالة لمكافحة الفساد )

من أهمها ما خفيف أو الحد من مستويات الفساد التنفيذ( والحكم الراشد. وكانت هناك العديد من عوامل النجاح التي ساهمت في ت

( وجود نظام 9( أستقرار النظام السياسي، ووجود ممارسات شرعية بالطبقة السياسية، )1(: )9411يلي )الشمري والفتيلي، 

( ثقافة التعاون 0( ضمان مستوى معيشي الئق من خالل توفير األمن الوظيفي، )0ديمقراطي تسوده الشفافية والنزاهة، )

( تقديم إعانات ومساعدات حكومية مثل مشروع اإلسكان الحكومي 5والتماسك السائدة وبناء مجتمع أساسه التعددية العرقية، )

 ية وصندوق التقاعد. ونظام التأمينات اإلجتماع

في الحفاظ على البلد نظيفاً، واعتمدت نهجاً شامالً في  CPIBيتضح مما سبق أن سنغافورة لعبت دوراً مهماً بمساعدة 

معالجة الفساد في كال القطاعين لفترة طويلة، واستفادت من الركائز األربع لمكافحة الفساد. حيث وجب تطبيق تدابير مكافحة 

ق في جميع المجاالت، بغض النظر عما إذا كان فساداً بسيطاً أو ينطوي على فساد على مستوى عاٍل، كما ال الفساد بشكل متس

يوجد استثناء ألي شخص وال توجد "مناطق سوداء" ال يستطيع القانون التعامل معها. وكذلك ساهم اإلستقرار السياسي 

مجموعة من المبادرات من أهمها المبادرات الطالبية  والتواصل مع المجتمع في نشر رسالة مكافحة الفساد عن طريق

الفساد ومكافحته. والحد إلى أكبر قدر من تعامل الموظفين بالمال  انتشاروالوكاالت الحكومية والشركات والجمهور ضد 

اختصار بأنه ما لم تكون )الموظف ال يرى المال وإنما يرى األرقام(، فالرسوم والغرامات تدفع الكترونياً. وأخيًرا ينبغي التأكيد ب

هناك حكومة جادة ملتزمة مسئولة عن تفعيل التشريعات الموجهة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة بهدف محاربة ذلك 

 نتقال إلى المستوى المستهدف للوقاية من الفساد.إلالفساد فلن يحدث أي شيء ولن يتم ا
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 المستقبليةنتائج الدراسة والتوصيات والدراسات  .1

 النتائج:  .0.1

يهدف هذا الجزء إلى عرض خالصة الدراسات النظرية وماتناوله الباحثون، فضالً تطبيق النتائج التي يتم التوصل إليها 

 في الواقع العملي والتوصية بعدد من التوصيات على النحو التالي:

ة الحد من إنتشار الغش واإلحتيال في القوائم المالية من األسباب الجوهرية لظهور المراجعة القضائية المساعدة في مكافح .1

والتقارير السنوية للشركات، وأيضاً الحد من تفاقم الفساد المالي واإلداري في منظمات األعمال نظراً لوجود فجوة توقعات 

قضاء إلى خبراء في عملية المراجعة الحالية وقصورها وعدم فاعليتها في منع وإكتشاف اإلحتيال والغش وتلبية حاجة ال

يدلون بأرائهم القانونية والفنية والمالية والمحاسبية حول المخالفات وحاالت الفساد، وذلك بهدف طمأنة أصحاب المصلحة 

 ومستخدمي القوائم المالية على المراكز المالية لشركاتهم.

ة ألصحاب المصالح ومستخدمي يجب تفعيل دور المراجعة القضائية بهدف القضاء على األساليب الغير شرعية المضلل .9

 القوائم المالية مثل أساليب إدارة األرباح أو التحريف في بنود التقارير والقوائم المالية.

ن وجود المحاسبة القضائية تساعد إدارة الوحدة اإلقتصادية على تحسين جودة المراجع الداخلي والخارجي للوحدة إ .0

ة تنفيذ وتطوير مثل هذه المراجعات لما لها من أثر ودور كبير على الحد من متابع علىاإلقتصادية وتطبيقاتها والتأكيد 

 .الفساد، وزيادة فعاليتهم وقدرتهم على إكتشاف األخطاء والغش

ن من أهم أساليب وآليات المراجعة القضائية التي تؤدي إلى منع أو الحد من وقوع حاالت الغش واإلحتيال ضرورة من إ  .0

ات المهنية التي تساعد المراجع في التعامل مع األساليب اإلحتيالية، كما تساعد المراجع على جمع توافر القدرات والمهار

 أدلة اإلثبات الكافية من المصادر المختلفة عن حاالت الغش.

متالكها وهي مهارات )المراجعة، والمحاسبة إضرورة أن تتوفر في خبير المحاسب القضائي مهارات أساسية يجب   .5

تصال الشفهي، والمحاسبة التقنية(، ومهارات مستحسنة وهي )المعرفة بالمعايير المهنية إلوكتابة التقرير، وااألساسية، 

المطبقة، وتحليل وتفسير القوائم المالية، وجمع أدلة المراجعة، وتتبع األصول المخفية، والمعرفة بنظام الرقابة الداخلية(، 

ستخالص إسل ميكروسوفت، والتنقيب عن البيانات، ولغة أوامر المراجعة، ووأدوات برمجية يجب إتقانها وهي برنامج )أك

 وتحليل البيانات التفاعلي، واكتشاف الدليل المنطقي(.

قدمت الدراسة إطاًرا مقترحاً لتطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش واإلحتيال والفساد المالي لمنظمات  .6

الحسابات في التكوين المؤسسي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهي نموذج  اجعةاألعمال معتمدا ًعلى نماذج مر

 وستمنستر، والنموذج القضائي أو نموذج نابليون، ونموذج مجلس اإلدارة أو كوليجيت.

 

 التوصيات: .2.1

مكن عرض مجموعة من التوصيات ليها الدراسة من الناحية النظرية وتحقيقاً ألهدافها، يإفي ضوء النتائج التي توصلت 

 أهمها مايأتي:
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تتوخى الحد من ظاهرة الفساد والغش واإلحتيال  9404ستخدام المراجعة القضائية كخطة للتنمية المستدامة لعام إضرورة  .1

الفساد  والتدابير الالزمة لمبادئ مكافحة اإلمكانيات وإنشاء مكاتب تابعة لها خاضعة للمساءلة والشفافية، وأنه يمكن تعزيز

 والمساعدة في تحقيق النتائج األفضل في جميع مجاالت الخطة.

ستخدام المراجعة القضائية فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون بما في ذلك القوانين إضرورة   .9

شتراك مع إلالخاص، من خالل العمل باالمتعلقة بحرية المعلومات واألحكام المتعلقة بحماية المبلغين في القطاعين العام و

المؤسـسات العليا لمراجعة الحسابات والتدقيق ووجود قنوات لالتصال ومنصة إلكترونية يستخدمها الموظفون العموميون 

أو وجود النية لعمليات الغش واإلحتيال، باإلضافة إلى بتزاز والرشوة إلمن حيث ابهدف اإلبالغ عن سـوء السلوك 

 ة السرية المنطبقة. مستويات حماي

ستخدام المراجعة القضائية كأداة من أدوات تعزيز النزاهة ومنع الفساد في أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك إضرورة  .0

الشـرطة والجمارك وسلطات مراقبة الحدود وذلك بالشراكة مع اإلنتربول ومنظمة الشفافية الدولية، لتنفيذ برنامج تعزيز 

ستخبارية بشأن إلوالتعاون بين أجهزة العدالة القضائية ال سيما فيما يتعلق بتبادل األدلة والمعلومات ا التحقيقات القضائية

فراد أو تلك المؤسسات المتورطين في عمليات إحتيال أو انتحال الهوية أو في قضايا فساد مالية ألالتحقيقات المتعلقة با

 وإدارية.

كالجامعات  من أدوات مقررات التدريس في مؤسسات التعليم العاليستخدام المراجعة القضائية كأداة إضرورة  .0

نه يجب أن تصدر الجهات المعنية معايير تحدد فيها الواجبات واإللتزمات والقواعد أالخاصة. باإلضافة إلى  والمعاهد

 للمحاسبين والمراجعين تجاه المخالفات القانونية وحاالت التالعب والمخالفات المالية.

خدام المراجعة القضائية لتحسين أطر الحوكمة وتعزيز إجراءات تحسين الوقاية والشفافية ومعاقبة الفاسدين في ستإضرورة  .5

الدولة الليبية، وتبنى المزيد من المعايير الدولية ذات الجودة العالية فى إعداد التقارير المالية والمراجعة واألخالقيات بهدف 

منظمة الشفافية العالمية في المستقبل مقارنة بأقرانهم من الدول بالمركز األول عن  الفساد الصادرتحسن مؤشر مدركات 

 بالمنطقة في مكافحة الفساد.

سلوب العصف الذهني لفريق عمل إستخدام إإلزام مكاتب المراجعة وتدقيق الحسابات في ليبيا بإدخال مفاهيم جديدة ومنها  .6

ى إفتراض الوجود المسبق لإلحتيال والغش بإستخدام الوسائل الجديدة المراجعة القائم على الشك المهني الذي يستند عل

 لفحص ومنع الغش والفساد المالي واإلداري من حدوثه في منظمات األعمال.

ضرورة إضافة خدمة المراجعة القضائية ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها مكاتب المراجعة في ليبيا وفقاً للتوجهات  .7

لوسائل الجديدة في اإلفصاح عن القوائم المالية وكشف ومنع وقوع الجرائم اإلقتصادية وحاالت الغش العالمية في إستخدام ا

 واإلحتيال في منظمات األعمال. 

كاديمية بعقد المؤتمرات والندوات ألضرورة أن يقوم مجلس مهنة مراقبة ومراجعة الحسابات وبالتعاون مع المؤسسات ا .5

ب المراجعة بالمشاركة فيها وإبداء الرأي عن مختلف المواضيع الخاصة بالمراجعة العلمية وإلزام مكات وورش العمل

القضائية الحديثة وذلك بهدف زيادة خبرة العاملين بتلك المكاتب وبالتالي تحسين جودة المراجعة في جهود مكافحة الحد من 

 إنتشار الغش واإلحتيال. 
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والبرلمانيين المناهضين للفساد، من أجل تعزيز دور أعضاء البرلمان ضرورة التعاون بين المراجع )أو الخبير( القضائي  .2

أنشطة محددة األهداف لمكافحة  تنفيذفي جهود مكافحة الفساد وتنظيم حلقات عمل مشتركة لفائدة أعضاء البرلمان في مجال 

 الفساد في أجهزة الدولة.

راجعة القضائية واإلستفادة من التجارب الفعلية للدول ضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية في مجال الم .14

األخرى حول الدروس المستفادة بشأن وضع إستراتيجية مكافحة الفساد وتقييم أثرها على اإلقتصاد والمجتمع وتعزيز دور 

 الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

كاديمية حيث ال تزال العديد من الجوانب بحاجة إلى كما توصي الدراسة بإضافة مقرر للمحاسبة القضائية في الدراسات األ .11

وذلك لتوفير متحانات المهنية التي تنظمها الهيئات المهنية، إلستكشاف، كما أنه يمكن إضافتها ضمن مقررات اإلمزيد من ا

حقيق مصداقية الكثير من الخدمات كالفصل في المنازعات وتأييد الدعاوى القضائية والحد من الغش واالحتيال والفساد وت

 المعلومات المحاسبية.
 

 دراسات مستقبلية مقترحة: .1.1

 يمكن للدارسين والباحثين المهتمين بالمراجعة القضائية، البحث في النقاط التالية:

تمهد هذه الدراسة مرحلة لمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع المهم. يمكن تعزيز الدراسة من خالل إجراء دراسة  .1

م أفضل للمحاسبة المهنية والتعلم في مجال المحاسبة القضائية. عالوة على ذلك، يمكن للباحثين المستقبليين تطبيقية لفه

من خالل أدوات  يةاإلقتصادو اإلجتماعيةوالتنمية  األعمالالمساهمة في فهم المحاسبة القضائية ألنها مرتبطة بشكل مباشر ب

 .المحاسبة القضائية المختلفة

 .المعاصرة يةاإلقتصادية في ضوء التطورات حتيالاإلقضائية في كشف ممارسات المحاسبة دور المراجعة ال .9

 نظر القضاء والمحاسب القضائي وجهتيستقصائية ميدانية عن المحاسبة القضائية من إدراسة  .0

 يةاإلقتصادو اإلجتماعيةأثر نقاط القوة والضعف في المحاسبة القضائية على التنمية  .0

 الدول العربيةفي  قضائيةلتأثير تكنولوجيا المعلومات على ممارسة المحاسبة الالتحليل التطبيقي  .5

 

 قائمة المصادر والمراجع:. 5

 المراجع باللغة العربية: .0.5

 القرآن الكريم -0

 الكتب  -2

سيل األموال دور المحاسب القضائي فى الكشف والتصدي لعمليات غ (.9419)الجليلى، أ. مقداد أحمد، جميل، أ. رافى نزار  -

قتصاد، جامعة الموصل، إلدارة واإلقتصاد، كلية اإلدارة واإلدراسة حالة من مكتب التحقيقات الفيدرالى، مجلة ا –

 .21-51ص ص ،20العدد 

-1(. دور التدقيق الخارجي في التنبؤ باألزمات المالية، صص 9442حمدان، عالم محمد موسى ) -

90. content/uploads/2009/11/28.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp 
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حتيال والفساد المالي بمنظمات إلتطوير دور المراجعة القضائية لمواجهة الغش وا .(9417براهيم )إخليل، محمد احمد  -

دراسة اختبارية. مجلة المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة  - األعمال وتحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية

 .906-127صصبنى سويف، 

راسة ميدانية، د  –دور المحاسبة القضائية في الحد من ظاهرة الغش في القوائم المالية .(9446السيسي، د. نجوى احمد ) -

 .65 – 00لعدد األول، يناير، صص قتصاد والتجارة، كلية التجارة جامعة عين شمس، اإلالمجلة العلمية ل
 

 حات:والرسائل واألطر -3

مذكرة ماجستير، جامعة " .(، "ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر: دراسة وصفية تحليلية 9449/9440ليمام، محمد حليم ) -

 .16الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، ص
 

 الت والمؤتمرات:المقا -4

 .7/9/9447ة الصادر فى اإلداريالتقرير األول للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية  -

(. ليبيا تطمح إلى تحقيق التعافي ورأب الصدع، لكن ال تزال هناك مخاطر كبيرة. 9491ي الليبي )اإلقتصادالمرصد  -

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/04/22/libya-is-aspiring-for-

recovery-and-healing-but-challenges-abound 

بتكار الطبي. إلمستقبل ا –ياة صحية ( التأسيس لح9412بتكار العالمي )إلمؤشر ا -

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_gii_2019_keyfindings.pdf?fbclid=IwAR2tD

YM0YeQEVMOqKl3mR1lFU5tSNPxMZ_x75d 

بتكار العالمي، إل( قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر ا9491بتكار العالمي )إلمؤشر ا -

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf 

(. 9491ول ألأكتوبر/تشرين ا 10(. واشنطن العاصمة )9491لنشرة الصحفية القطرية )ا -

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Turkey_2021%20WJP%20Rule%2

0of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release%20AR.pdf 
 

 القوانين والمواثيق الدولية -5

 طرابلس، ليبيا. الخبرة القضائية، تنظيم( بشأن إعادة 9442( لسنة )1القانون رقم ) -

 طرابلس، ليبيا. ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،1256( لسنة )05القانون رقم ) -

 طرابلس، ليبيا. ،( بشأن التطهير1220( لسنة )14قانون من أين لك هذا رقم ) -

 

 المراجع باللغة األجنبية: .2.5

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA, 2004). AICPA committee 

handbook for 2003-2004. AICPA Committees. 212. 

https://egrove.olemiss.edu/aicpa_comm/212. 
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 الملخص: 

يمثل القرآن الكريم في اللغة العربية، النص الكامل من حيث لغته ونحوه وصرفه وبالغته، ولعل انسجام الكلمة مع ما      

قبلها وما بعدها من الكلمات، يعطيها وقعا خاصا الفتا للسامع الرهيف من حيث تواؤمها النحوي والصرفي وإيقاعها 

ون بانسجام موسيقي يشد األذن ويشعر بنوع من الموسيقى اللفظية، نتيجة اللطيف على أذن السامعين، مما يجعلهم يشعر

 هذا االنسجام الالفت للنظر.

ولكي يتحقق هذا االنسجام الموسيقي الالفت، الحظ الباحث أن الكلمة قد يحدث عليها تغيير صرفي أو نحوي أو      

موقعي، وأقصد بالموقعي ترتيب الكلمة في الجملة، إذ إن تقديمها عن موقعها النحوي المفترض أو تأخيرها، يجعلها أكثر 

 انسجاما، وأطرب على األذن، وأقرب إلى النفس.

من هنا قامت هذه الدراسة، على رصد الكلم التي حدث عليها تغيير صرفي أو نحوي أو موقعي، ثم قامت ببيان وضعية      

الكلمة قبل التغيير، وبيان التغيير الذي جعلها أكثر انسجاما، ومدى مساهمة هذا التغيير في جلب االنسجام الصوتي، 

الستماع إلى آي الذكر الحكيم. مع تحفظي على فكرة الجانب الموسيقي، إذ وإظهار الجانب الموسيقى الذي نستشعره حين ا

 إنني ال أشير إلى موسيقى عروضية ولكني أستخدمها، بمعنى الراحة والجمال في قراءة النص القرآني أو االستماع إليه. 

الجمال السمعي الموسيقي وقد اعتمدت في تفسير الظواهر على علم النحو والصرف واألصوات، لما وجدت أن هذا      

سببه تغيير في النحو أو في الصرف أو في األصوات، واطلعت على آراء كبار المفسرين لالستئناس بآرائهم في هذا 

 المجال. 

 تعديل إيقاعي الصوتي،االنسجام  الكلمة،بنية  الصوتي،اإليقاع  مفتاحية:الكلمات ال
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The effect of phonetic rhythm on the structure of the Arabic word in the Holy Qur’an 

 

Abstract:  

The holy Qur’an in the Arabic language represents the complete text in terms of its 

language, grammar, morphology, and eloquence. Perhaps the word’s harmony with the words 

before and after it, gives it a special and remarkable impact for the sensitive listener in terms of 

its grammatical and morphological harmony and its pleasant rhythm to the ears of the listeners 

which makes them feel a musical harmony that draws the ears and makes  the soul feel  a kind of 

verbal music as a result of this remarkable harmony. 

And in order to achieve this remarkable harmony, the researcher noticed that the word 

may have a morphological, grammatical, or positional change, and in order to achieve this 

remarkable harmony, the researcher noticed that the word may have a morphological, 

grammatical, or positional change. This study was based on observing the word that has 

undergone a morphological, grammatical, or positional change, and then it showed the state of 

the word before the change and the statement of the change that occurred to it and the extent to 

which this change contributed to bringing harmony and showing the musical aspect that we feel 

when listening to the verses of the wise Quran. With my reservations about the idea of the 

musical aspect, meaning comfort and beauty, in reading or listening to the Qur’anic aphorisms. 

In explaining these phenomena, I relied on the science of grammar, morphology, and 

sounds, when I found that this audio-musical beauty was caused by a change in grammar, 

morphology, or sounds, and I reviewed the opinions of the great commentators in order to be 

familiar with their opinions in this field. Other new ideas will open up to the researcher, God 

willing, that may change the course of this study, while preserving its general conceptualized 

framework. 

Keywords: Vocal rhythm, Word structure, Vocal harmony, Rhythmic modulation 
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 مقدمة:

هو أحد األسباب الكبرى التي تجعل الكلمة في القرآن الكريم تأتي  ،ترى هذه الدراسة أن التشكيل الصوتي الموسيقى المطرب

 .و من السياق كامالأ الجملةو من أ الكلمةمن ة، المستشعر الموسيقية النغمةمع هذا الشكل  مليتواعلى شكل خاص، 

ما السبب  ؟.خرىأدون  بنيةفلم تم اختيار  بنية،كثر من أو أ صورة،كثر من أحيانا أ للكلمةن إ :نقول الرؤية ولتوضيح هذه      

ن اختيار أن تثبت أ الدراسةوتحاول هذه  ؟.خرىاألدون  معينة اصواتأو معينة، أ كلمةيختار  العزيز القرآنيالذي جعل النص 

 لسماع مفتوحة البشريةذن األالتي تجعل  الموسيقية، النغمةلتحقيق  ،مقصود هو اختيار، وبحركاتها وبمقاطعها بأصواتها الكلمة

 .يشعر بها المتكلم والسامع في وقت واحد طقية،نوخفة  سمعية،ة راحلما فيه من  ،الذكر الحكيم آي

 :هي اللغة،من  مناح ثالثةعلى  الجملةو الكلمة، أ بنيةالتشكيل الصوتي في  ألثر مبينة الدراسةوقد جاءت هذه  

 الكلمةعراب إفي  النحوية الناحية -1

 الكلمة بنيةفي  الصرفية الناحية -2

 الجملةفي تركيب  التركيبية الناحية -3

 : الدراسةأهداف 

تسعى هذه الدراسة إلى بيان أهمية الكلمة من حيث أصواتها وبنيتها ووضعها النحوي في أداء المعنى من جهة، وفي  

ويلفت الشعور واإلحساس إلى هذا التتابع العجيب في النسق الصوتي في كل خلق تواؤم موسيقي جذاب يستميل األذن البشرية، 

 ما يلي: إثبات نص عربي بليغ، وعليه فإن أهم أهداف البحث

 أصوات الكلمة من حيث مخرجها وصفاتها، تؤثر في المعنى، وتؤثر في النسق الصوتي الجميل. -1

 لصوتي الجميل.بنية الكلمة الصوتية، تؤثر في المعنى، وتؤثر في النسق ا -2

 وضع الكلمة النحوي، يؤثر في المعنى، ويوثر في النسق الصوتي الجميل. -3

 أهمية الدراسة: 

تأتي أهمية هذه الدراسة من حيث إنها تعالج النص، فتفتته إلى جمل وكلمات وأصوات، لتقف على مدى تأثير الصوت  

الداخلية من جهة أخرى، مما يجعل النص قريبا من النفس والكلمة والجملة في المعنى من جهة، وفي النغمة الموسيقية 

 البشرية، من خالل اختيار نماذج محددة تطبيقية من القرآن الكريم.

 المنهج المستخدم في البحث:

في دراسة النظريات اللغوية، عند علمائنا القدامى من نحو ابن جني، وعند علمائنا  استخدم الباحث المنهج االستقرائي 

الصبور شاهين، ومحمود السعران، التي تبين أن النسق الصوتي الجذاب في كل نص بليغ، هو أحد  من نحو عبد المحدثين

 العناصر الكبرى التي تجذب النفس وتستميل الشعور وتبرهن على أنه نص عربي بليغ. 
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 :أوال: الناحية النحوية

 سوف أدرس في هذا الجانب موطنين من آي الذكر الحكيم:

 :إعراب الكلمةالموطن األول 

إِن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤهُْم َوإِن } فقد تم اختيار اآلية الكريمةوتي الموسيقى على إعراب الكلمة، لكي ندرس أثر التشكيل الص

ُكْم َكْيُدهُْم َشْيئ   َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ تُِصْبُكْم َسيِّئَةٌ يَْفَرُحوا بِهَا َوإِن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا اَل يَُضرُّ  (.121)آل عمران:  {ا إِنَّ َّللاَّ

 ضرَّ وهي من ، كمرُّ ضُ يَ  المشددةبضم الضاد والراء  احدةو( 56، ص 1991)خاروف،  قراءتان الكريمة اآليةهذه وردفي 

الزبيدي، ) هيضر هضربمعنى  هاره يضيرضوهي من  ،كمرْ ضِ يَ  المخففة،وسكون الراء  ،بكسر الضاد والقراءة الثانية ،رضُ يَ 

، ورد مجزوما الثانيةوفي  ،ولىاأل القراءةوقد ورد هذا الفعل مرفوعا في ، مادة ضرر( 1991 ، مادة ضرر، ابن منظور1991

 .في النحو العربي الشرطحكام أكما هو معلوم من  ، وجواب الشرط مجزومجواب الشرط ألنه

نه ورد إ ،فقد قال العلماء في ذلك ،تستحق الدرس ظاهرة ،مرفوعا في جواب الشرط ،ظهور الفعل المضارع المجزوم إن

 ،للتخلص من الساكنين ،االتباع بحركةاشتغال المحل  ظهورهمنع من ، سكون مقدر على الراءا، بولى مجزوماأل القراءةفي 

ضمة ت نقل ،كمرْ رُ ضْ يَ  صارقع في جواب الشرط و فلما ،كم بالرفعرُ رْ ضُ صله يَ ، إذ أال تحبذ التقاء الساكنين العربيةن أومعلوم 

 الثانيةالراء  وحركت الثانية،ولى في األالراء  وأدغمت ،كمرْ رْ ضُ صبح يَ فأ ،ت هذه الراءوسكن الساكنة،لى الضاد إ ولىاألالراء 

وهي  ثالثة قراءةن فيه أوروي عن عاصم  ،فيه إذ ال عالمة للجزم ،نه مرفوعوكأ ،كميضرُّ  الفعل فبدا لضمة الضادضم اتباعا بال

 .(3/123، 1992)األندلسي،  المشددةبضم الضاد وفتح الراء  ،كمرَّ ضُ يَ 

كان  إذ ،حفص عن عاصم قراءةوهي  غريبة، ملبسةعلى الراء  الضم قراءةن نجد أ الكريمة اآليةفي هذه  تأملنظرة وفي 

ذا كان في إ ،كوكا جائزمفالفعل المضعف هذا د وورو ،كمرْ رُ ضْ اليَ : دغام هكذااإل وبفكبالجزم  القراءةهذه  تأتين أمن المتوقع 

 ؟.هذا الفعل مجزوما مفكوك الراء يأتفلم لم  ،الجزم حالة

ن إ :متحدثا عن المشركينلمؤمنين وا مخاطباذ يقول َّللا تعالى إ ،من بدايتها نعد لآليةدعونا  :قولأعن هذا السؤال  لإلجابة

 .ن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاوإ ،يفرحوا بها سيئةن تصبكم وإ ،تسؤهم حسنةتمسسكم 

جاء  تسؤهم،وفي  حسنة،وفي ، ينات في تمسسكمالسكثر من توالي أ ،ذنواألللنظر  الالفتيقاع الموسيقي ن اإلأنالحظ 

ذا تحدث السياق فإ الحسنة،بسبب  وحركة،طالق وان انفراج حالةعلى  ن الفك يدلألكم تمسسْ  :مجزوما اجواب الشرط مفكوك

 الفعلوهذا هو السبب الذي جعل  ،ودوجمضيق وتوقف  حالةيدل على ل ما،غمدعن الكيد والضرر جعل جواب الشرط  القرآني

يقاع الصوتي المطرب فاإل ،هذا الحراك النحوي لسبب فيهو اف ،ضم إلىالمسؤول عن تغيير السكون هو دغام اإلن ، ألمرفوعا

 موسيقية ثنائيةلى إدى أمما  ،والشر كيددغام في الاإلفظ على اوح، سلسا امفكوكالشرط جعل سنة، حالة الحدغام في اإلفي فك 

 ،كمرُّ ضُ رفع الفعل يَ بجاءت  القراءة المشكلة،ن هذه إقول أمما يجعلني  ،والشر الكيددغام في وإ والحسنةفي اليسر  فك جميلة:

، دغام المرفوعاإلذان بهذا اآلفشنفت  ،الشر وقوة حالة الكيدتناسب  قوية حركةوهي  ة،مالضمع  هناعليه  المحافظدغام اإلن أل
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كم بفتح الراء، إذ إن الفتح الخفيف ال يناسب حالة القوة والضغط المتولدين من  عمريول إنه أقوى وأطرب من قراءة يضرَّ

بع وليست من العشر فهي مقبولة اإلدغام والضم، ومما يقوي ذلك، أن قراءة الفك ال يضُرْركم وردت، إال أنها ليست من الس

 .(3/123، 1992)األندلسي،  َّللا رحمه تعتمد، وهي قراءة أبي  نحويا وغير مقبولة موسيقيا سياقيا، ولذلك لم 

 تأخير المنادى وتقديم جملة النداء: الموطن الثاني

يَا ُموَسٰى أَْقبِْل َواَل تعالى: }يستخدم أسلوب النداء في العربية، بذكر أداة النداء، يليها المنادى، ثم جملة النداء، نحو قول َّللا 

، وهذا هو الترتيب األصلي الشائع في اللغة، وقد ورد في الغالب األعم على هذا النسق، إال في مواطن (31{ )القصص: تََخفْ 

 ا عن النسق األصلي إلى نسق آخر في تقديم وتأخير، ليأتي الكالم وكأنه قطعة موسيقية متكاملة.ل فيهعدقليلة، 

فإذا نظرنا في سوره طه، وجدنا أن فيها موسيقى متميزة عن كثير من السور، وأن معظم الفواصل في هذه السورة كانت 

آ أَتَاهَا نُوِدَي } المشار إليه، وذلك في قول َّللا عز وجلتنتهي باأللف المقصورة، وجاءت جملة النداء حسب الترتيب األصلي  فَلَمَّ

ى{ )يا موسى إني أَنَاْ َربَُّك فاخلع نَْعلَْيَك إِنََّك بالواد المقدس  جاء في  لمقصورةا أن المنادى بألفهاهنا  نالحظو، (12-11طه: طُو 

وعليه فقد حافظت  المتتابعة،لف في هذه الفواصل األلى هذه بما يتماشى مع الرتم الموسيقي العذب الذي حافظ عالفاصلة،  نهاية

 .النداءفجملة المنادى ف األداةصلي بذكر األعلى الترتيب  اآليات الكريمة

ن ترتيب أوجدنا  (21-19{ )طه: قَاَل أَْلقِهَا يَا ُموَسى فَأَْلقَاهَا فَإَِذا ِهَي َحيَّةٌ تَْسَعى: }لى قول َّللا عز وجلإذا جئنا إحتى 

 الموسيقيةوتبقى الموجات  ،وفي الوجدانذن األفي  سابامن يم الموسيقالرتليظل  (لقها)أالنداء  جملة عنر فتأخ ،تغير المنادى

 المطربة، ةنغمال ختفت، الهالقأموسى  يا :صلياألعلى الترتيب  اآلية الكريمةذ لو وردت إتابع الموج الهادئ كت متتابعة

 صاخبة. موجةتكسرت تكسر ول

َل َمْن } :لى قول َّللا عز وجلإذا جئنا إحتى  ا أَْن نَُكوَن أَوَّ ا أَْن تُْلقَِي َوإِمَّ ن أوجدنا ، (56أَْلقَٰى{ )طه: قَالُوا يَا ُموَسٰى إِمَّ

ذن األي على يلقالذي  ،لقىأصلتها بالفعل اتنتهي ف الكريمة اآليةن أوجدنا ، حين لخروج عليهلفال داعي  ،صلي عاداألالترتيب 

 فسد مسد المنادى موسى مطربة، هادئةخرى من موجات أ ويصور لألذن والعين موجة ،قوال خفيفا المقصورةه لفبأ

 .ليؤدي النسق الموسيقى المطرب( 7/339، 1992)األندلسي، التأخيرالذي كان يمارس عليه  (8/5)الزمخشري،

قول  نحو وذلك في ،ليهإمنها تقديم الضمير على االسم العائد  ،خرىأساليب أومثل هذا الذي حدث في النداء نجده يحدث في 

وَسٰى{ )طه: فَأَْوَجَس فِي نَْفِسِه ِخيفَة  } نفسها سورةالَّللا تعالى في  موسى  فأوجس :هو الجملةصلي في هذه األ ، فالترتيب(56مُّ

 السورةلتحافظ  ،م الذي يعود عليه الضميراالس وتأخر ،صلي تغير فتقدم الضميراألن هذا النسق ألكننا وجدنا  خيفة،في نفسه 

لما فيه من  والتأخير،التقديم  البالغةساليب أجمل أولعل من  ويقرطها، ذان السامعينآنف يشم الموسيقي الذي الرتعلى  الكريمة

 واحدة. دفقةذن في واألثر نحوي وموسيقى يلفت النظر أ

 ثانيا: منحى بنية الكلمة:

موطنا آخر من مواطن خفة الكلمة على األذن، لكي يكون تتابع الكلمات مقبوال لدى األذن العربية، رة الفقسأدرس في هذه       

 قريبا إلى النفس ومن ذلك ما يلي:
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 ورود األصوات المتماثلة وراء بعضها في كلمة أو أكثر:

وأن توارد األمثال ل ثقيل، تتناول هذه الفقرة دراسة ورود األصوات المتماثلة، ومعروف لدى الدارسين أن توارد األمثا

وأن العربية تلجأ إلى التخلص من هذا التماثل، إال أن هذه الفقرة ستثبت أن  (161ص 2112،)خليل يسمى أحيانا التضعيف

التماثل إن كان في سياق لغوي رصين كان مطربا لألذن قريبا إلى النفس، فإذا تكررت كانت سهلة ميسورة، بل قد تكون 

 وانسجاما صوتيا.ازدادت سهولة 

ومعروف أن الميم بمخرجه وبغنته وبسماته يعد من  (1/133)سيبويه،  ومن األصوات السهلة الخفيفة في التكرار صوت الميم

 البينيةصوات األمن فالميم ( 1/113، 1993ابن جني،) هلة على اللسان واألذن العربيتيناألصوات الخفيفة الس

(vowel-like consonants)، ابن  ولكنها في الوقت نفسه تشبه الحركات ،ءوالتاالباء كوظيفيا  الصامتةصوات األهي من ف(

 الكلمة.في  يمن حيث نطقها الفعل (vowels)الصائتة صوات األو أ (1/113، 1993جني، 

وينفذ الهواء في هذه حبسا تاما، الهواء في الفم عند النطق بها إذ يحبس  األنفية،صوات األمن فالميم  لى ما سبقإ وباإلضافة 

النفس  فيلجأ ،الشفتين تنطبقان بشكل كامل أن إذ األذن،على  وخفيفةق في النط سهلة بغنة مؤنفةنف فتخرج األثناء من خالل األ

 رمجهوأنفي صوت شفوي  فالميموعلى هذا الوصف  ،ن الوترين الصوتيين يهتزانأويالحظ  ،نف ويخرج مسترسالاأللى إ

 .(16، ص1992أنيس،)

 ،في الوقت نفسه واإلسماع والقوة ،السهولةو الخفةفي  ميزة خاصة ميالم أعطى ،نفاألوانسياب الهواء عبر  غالق الشفتينإن إ 

صوات واأل الصامتةصوات األبين والشدة )االنفجارية واالحتكاكية(، و الرخاوةتجمع بين التي  البينيةصوات األفهي من 

 .خرىأ جهةمن  الصائتة

 العربي.م الكالالدوران في  الكثيرةصوات األن الميم من أ صونختوالموقد قرر الدارسون 

 السهلة الخفيفةصوات األمن  هنألى إلوصول لهو السبيل  ،ليهاإالتي تنتمي  وللمجموعةصوت الميم ليف الكامل التوصن هذا إ 

بنسق موسيقي جميل الفت لألذن والنظر مثال أ ثمانيةو توالي ثالثة، أو أتقبل توالي حرفين  البشريةذن األيجعل ما الجرس 

 والفؤاد.

هُْم ِمنَّ } :لى قول َّللا تعالىإنظر ا      ْن َمَعَك َوأَُمٌم َسنَُمتُِّعهُْم ثُمَّ يََمسُّ { ا َعَذاٌب أَلِيمٌ اْهبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا َوبََرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَٰى أَُمٍم ِممَّ

من تكرارات الميم  متماثلة،صوات أ ثمانيةاحتوت على توالي  إذ لنص الكريم،ت اآياعجب أمن  اآليةه ولعل هذ ،(18)هود: 

 ،تعهمسنم أمم، كلمة وذلك في ميمات عجيبة ثانية، موسيقية نغمةخرى تشكل أ ميمات عدةومن ورود  البشرية،ذن لأل المطربة

 .ليمأ ،يمسهم

 .هو ما جعل هذا التوالي مقبوال محبوبا لدى النفس صفات،الساحر المعتمد على سمات الميم مخرجا و القرآنين النسق إ
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صوات أنه شائع في بشكل عام تجنح إلى التخلص من هذا التماثل، فإ المتماثالت في العربية، وأن العربية ثقلذا تحدثنا عن فإ 

 المستمع.ذن عند األوثقل على  ،اللسان عند المتكلم علىثقال كثر أو أما يجعل في توالي صوتين  القوة والثقلفيها من  خاصة،

إذ (. 161، ص 1992أنيس، ) هو صوت وقفي انفجاريف ،تاء صوت قوي ثقيلفال ،صوت التاءالتماثل ما يحدث في  ومن ذلك 

فيخرج فجأة ينفصل اللسان  اللثة، ثمصول الثنايا العليا ومقدم بأطرف اللسان  التقاء نقطة عندكاملة  للحظة وقفة هالنفس في يقف

، 1992ة )أنيس،انفجاري وقفة، لثوي سنانيأن التاء صوت فإوعليه  ،ن يهتز الوتران الصوتيانأصوت انفجاري دون 

يال على السمع نطقه، ثق في وعرا كانذا تكرر فإ ،وازدادت قوتهثقلة   ذا جاء مفتوحا زادفإ ،وهو صوت مهموس(، 216ص

في  موطنفي غير  الحذفوقد ورد هذا  ،لى حذف واحد من المتماثلين الثقيلينإن الكريم يعمد القرآن أينا رأومن هنا  ،واللسان

َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحامَ }قوله تعالى: ن الكريم منه القرآ لُِكمْ ، ومنه قوله تعالى: }( 1)النساء: {َواتَّقُوا َّللاَّ
اُكم بِِه  َذٰ لََعلَُّكْم َوصَّ

 {فَأَنَت َعْنهُ تَلَهَّىٰ تعالى: }قوله منه و، ( 11)الحجرات:  {تعالى: )َواَل تَنَابَُزوا بِاأْلَْلقَابِ قوله ، ومنه (162)األنعام : {تََذكَُّرونَ 

  .وفي غير ذلك، ( 11)عبس: 

فقد  آخر، في سياقولكن  ثقلها،ن الكريم يثبت هذه التاء ويتحمل القرآ أنحيانا نا نجد أنأ ذثابتة، إ قاعدةالحذف  لهذاليس و

ا ۗ أَفاََل تَتََذكَُّرونَ }:قال عز وجل  هثبتلم حذف أحد المتماثلين في موطن وأ، والسؤال هنا ( 81)األنعام:  {َوِسَع َربِّى ُكلَّ َشْىٍء ِعْلم 

، ألنه يثقل عليهم وتشكيلها الكلمة ببنيةهو الذي يتحكم  الموسيقيفي موطن آخر؟، إن الذي أميل إليه أن التشكيل الصوتي 

 )ابن خالويه، ومنهم من يخفف بالحذف اجتماع حرفين متجانسين متحركين فمنهم من يخفف هذا الثقل باإلدغام

هذه فورد المتماثالن في  نابزواتصله تأ (وال تنابزوا) فعلة الحذف هي طلب لخفة اللفظ وسهولته ففي قوله:( 238،ص1991

ني في القرآالجرس  فتخلص منها النص القرآني لثقلها، وحافظ عليها (161)السعران، ص المهموسة االنفجارية الوقفيةالتاء 

بعدها قبلها و والطويلة القصيرةذن لتوالي الفتحات األعلى  ، وتحسنيسهل لفظها المفتوحةن هذه التاء ،ألفال تتذكرونأنحو قوله 

فتحة قصيرة،  قصيرة + ت + فتحة قصيرة +ذ + ةفتح طويلة + ت + ةفتحقصيرة+ ل +  ةفتح+  ف قصيرة + فتحة +أ :هكذا

قيل نعم،  للمتماثلين ثقل، ما زالو : المسألة نسبيّة،قائلالقال فتوالي الفتحات في هذا السياق جعل األذن تنسى ثقل المتماثلين، فإن 

ولعل قوة التاء وثقلها تناسب القوة في  ،سياقه، وقد جاء لهدف سمعي يطلب من اإلنسان التذكر بقوة وانطالق فيلكنه ثقل مخفف 

ولعمري إن التاء القوية الثقيلة، والحركات المتوالية أديا إلى موسيقى قوية صاخبة تناسب السياق الواردة  إعمال العقل والتذكر،

فلو وردت التاء مرتين ألدى هذا إلى وجود حركات قصار وطوال وكان توالي الحركات فيه، أما في نحو قوله: )وال تنابزوا( 

فقام بحذف التاء الثقيلة مع حركتها لكي نشعر بالتوقف عن  ،هذا داال على التمادي في التنابز وهذا ال يقبله اإلسالم بل ينهى عنه

 التنابز.  ات السلوك فيهذا التنابز، أي أّن وقف حركات الصوت المتماثل أدى إلى وقف حرك

ولكن توالي األمثال في العربية وفي القرآن الكريم  ،وينبغي أن أقول هنا إننا ال نتحامل على التاء من بين األصوات العربية

ِهَك الَِّذي ظَْلَت َعلَيْ  خاصة ثقيل، ويعمد إلى التخلص منه في مواطن كثيرة، أنظر إلى قوله تعالى: )َوانظُْر إِلَىٰ  )طه:  ِه َعاِكف ا(إِلَٰ

 ، وأصلها ظَلَْلتة عاصم، حذفت الالم في هذه القراءةفقد ورد الفعل ظلت ب ظاء مفتوحة والم واحدة ساكنة في قراء ،(97

للتخلص من توالي األمثال، ولما كان في توالي األمثال ثقل، فقد ذكروا أن حذف أحد المثلين في الفعل المضّعف منقاس في كل 

ويالحظ  (،1/122،) سيبويه ي مسست، وأحست في أحسستمضّعف، وذلك إذا كان المضّعف مبنيا على السكون فقالوا مست ف

عمدت اللغة إلى حذف أحد المتماثلين طلبا للخفة وتخلصا من الثقل وبحثا على  ن هذه أفعال مضّعفة مبنية على السكون،أ
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قل تقول إن اللغة تتخفف من توالي األمثال بسبب الث القاعدةاالنسجام الصوتي، فاالنسجام الصوتي ال يحابي بين تاء وغيرها، ف

 ظل مقبوال إذ ورد عن العرب ظلت وظللتومن الجدير ذكره أن هذا الثقل ي (155هـ، ص1117،)ابن المؤدب الوارد فيها

فأنت بالخيار، إن شئت أثبتّهما فقلت  (1/122)سيويه،  التاءان في نحو تتكلمون التقتقال سيبويه فإن  (1/122 ،)سيبويه

ُل َعلَْيِهُم اْلَماَلئَِكة عز وجل: }تتكلمون، فقد قال َّللا وذلك من نحو قول َّللا عز ة وإن شئت حذفت التاء الثاني ،(31)فصلت:  {تَتَنَزَّ

وُح فِيهَاوجل: } ُل اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ ثم قال سيبويه: وإن شئت قلت تتذكرون بتائين وإن شئت حذفت التاء فقلت  ،(1)القدر:  {تَنَزَّ

ن جام صوتي، فقد الحظنا فيه أوانس لين للمحافظة على خفة صوتيةوالحذف يندرج على أي متماث (1/177،)سيبويه تذكرون

ثباتها وحذفها ألن ة األمثلة على توالي التاء، بين إتتغير للحصول على التشكيل الصوتي الموسيقي المنسجم، أما كثربنية الكلمة 

 حرف الزيادة التي يكثر استعمالها. التاء من أحرف المضارعة ومن أ

 ثالثا: منحى التشكيل الصوتي واالنسجام في أركان الجملة: 

 يأتي هذا المنحى على فقرتين: 

 األولى: في الحرص على إظهار ركن مهم من أركان الجملة:

تتكون الجملة الفعلية من نحو َّللا آتاني العلم من الفعل آتى، والفعل المستتر، والمفعول به األول الياء، والمفعول به الثاني 

يان التشكيل الصوتي الموسيقي الذي يؤثر على بنية الكلمة أو على العلم، ولست هنا بصدد أحكام الجملة الفعلية، ولكنني بصدد ب

 موقعها النحوي. 

ن إظهار المفعول به أمر ضروري، إذ إن المفعول به هو ، وفي الفعل المتعدي يبدو ألوم أن الفعل نوعان الزم ومتعدٍ عوم

لتشكيل الصوتي أو المقطع الصوتي على إظهار الفيصل بين الفعل المتعدي والفعل الالزم، ولذا كان من الضروري أن يحافظ ا

، وجدنا أن قراءة عاصم (31)مريم:  {آتَانَِي اْلِكتَابَ نظر إلى قول َّللا جل وعال: }المفعول به خطا وصوتا، لتوضيح ذلك أقول أ

ا واختفت صوتا، أظهرت المفعول به األول وهو الياء لفظا وكتابة، فجاءت الياء متحركة بالفتح، ولو سكنت الياء لظهرت خط

ألن هذه الياء الساكنة ستحذف حسب قواعد المقاطع العربية حين يليها صوت الالم الساكنة في )الكتاب(، وهنا سيلتقي ساكنان 

العربي، ومعروف  لكنها تحذف حسب قواعد اإلعالل ،وسيطاح بالياء على الرغم من أنها مهمة جدا في الجملة فهي المفعول به

لتوضيح ذلك أقول: لو سكنت الياء لكانت المقاطع ( 76ص 1997،)كناعنة عندنا أن المعلول هو الذي يحذف في مثل هذه الحالة

 الصوتية لهذه الجملة هكذا:

 /  نِْل /  ِك  /  تا   /  بَ   آ     /  تا

Aa/  /taa   /nil   /ki  /taa   /ba 

، 1997،)كناعنة في درج الكالم مقطع صوتي ثقيل ال تحبذه العربية وهو( niilهكذا: نْيْل  ) وواضح أن المقطع الثالث كان

 (nilتلجأ إلى حذف إحدى الكسرتين ليصبح المقطع نِْل )بل  (71ص

 المقام. وهو مرفوض في مثل هذا(ص ح  ح ص)يالحظ تشكل مقطع طويل يتكون من (Niil) نيل  يعني أصل المقطع
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، وهو مقطع (ص ح ص)فأصبح المقطع قد حذفت إحدى الحركتين )قُّصرت( ف Nil))نِْل   العربي المقطع المقبول حسب النظام 

 .المقطع العربي وفق نظاممقبول 

أكثر سهولة وسالسة، وهي قراءة ومن الجدير ذكره أن إظهار المقطع بهذا الشكل أقصد الذي أدى إلى حذف المفعول به يجعله 

وفيها تجلّى تسلسل المقاطع، من خالل اإلتيان بالمقطع المغلق ِنْل ( 211ص،1991،)خاروف عيّة، قرأ بها اإلمام حمزةسب

(Nil.والعربية تُفّضل المقاطع المغلقة على المقاطع المفتوحة ) 

 الكريمة هكذا: آتانَي الكتابَ  فإذا جئنا إلى قراءة اإلمام عاصم يرحمه َّللا، وهو من القراء السبعة، وجدنا أنه يقرأ اآلية

فجعل الياء متحركة في الفتح، واستقلَّت عن الالم في كلمة الكتاب وفق نظام المقاطع العربية،  (211،ص 1991،)خاروف

 ( ولتوضيح ذلك نقول إن مقاطع هذه الجملة هكذا: yaفشكلت مقطعا قصيرا مفتوحا هو َي )

 آ / تا / ِن / يَْل / ِك / تا / َب 

aa  /taa   /ni  /yal  /ki  /taa  /ba 

(، وكان مقفال بالالم، لكنه في هذه القراءة Nilوواضح من هذا التشكيل الصوتي أن المقطع الثالث كان في اآلية الكريمة نِْل )

 (، yalظل مفتوحا مكونا من النون والكسرة، أما الالم فكانت قُفال للمقطع الرابع يَل )

وتظهر في المقطع الذي يليه، صحيح أنه شّكل ثقال والمالحظ أن قراءة عاصم جعلت المقطع الثالث قصيرا مفتوحا لتستقل الياء 

 بزيادة عدد المقاطع، إال أن هذا الثقل شّكل موجة صوتية صاخبة فيها قوة إلظهار المفعول به. 

َسهلة ومريَحة على األذن، لكنها حمزة ُمشّكلة َدفقة صوتيّة موسيقيّة  والقراءتان سبعيّتان، معتمدتان عند المسلمين جاءت قراءة

اختزلت المفعول به، فلم تظهر الياء فيها، وكانت مقاطعها أقل من قراءة حمزة التي جعلت المقاطع سبعة فزادت الثقل الصوتّي 

 حرصا منها على إظهار المفعول به. 

لكريمة من حرص على إظهار المفعول به، مع زيادة المقاطع أو من حذف واختزال من الجدير ذكره في تعليقي على هذه اآلية ا

ألن التشكيل الصوتّي الموسيقّي  ،أن هذا يحدث في مواطن أخرى كثيرة في القرآن الكريم ،المفعول به مع تقليل عدد المقاطع

ُ  عّز وجل: }رى، أنظر إلى قول َّللايأتي لخدمة المعنى من جهة، ولخفٍة على األذن من جهة أخ ، (35)النمل:  {فََما آتَانَِي َّللاَّ

فيقرأ بإثبات الياء مفتوحة إلظهار المفعول به، وتجّشم مقطع زائد لكي يتواءم التشكيل الصوتّي مع الحرص على إظهار المفعول 

ومعلوم من ( 27،ص1991 ،)ابن خالويه الساكنين وجعل الكسرة علما على الياء المحذوفةبه، وتقرأ بحذف الياء اللتقاء 

القراءتين وهما سبعيّتان أن الناحية الموسيقيّة هي التي جعلت الياء تظهر في قراءة، وتختفي في قراءة أخرى، ومعلوم أن الياء 

 يجوز فيها البناء على السكون والبناء على الفتح حسب قواعد النحو في اللغة العربية.

ذلك حسب رؤية ، طبعا ساكنان ريف في لفظ الجاللة )َّللا( فالتقىالسكون على الم التعفإذا بنيت الياء على السكون التقت مع 

علمائنا األوائل، فحذف الساكن المعتل وانتقلت النون في كلمة آتاني لتشكل مع الم التعريف الساكنة في لفظ الجاللة مقطعا واحدا 
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( والعكس صحيح yaوتخلصت من المقطع المفتوح َي ) األخرى،وبهذه القراءة تأتي اآلية أكثر خفة فمقاطعها أقل من القراءة 

 وفيها ثقل محبوب لدى السامع إذ إنه يظهر المفعول به وهي قراءة عاصم يرحمه َّللا.  هامقاطعفي فالقراءة الثانية أكثر 

 تخالف نظرة علمائنا القدامى درسنا في الفقرة السابقة الحراك اللغوي وفق نظرة علمائنا القدامى، لكن النظرة الصرفية الحديثة

 ونحن نعلم ان الياء في آتاني حركة طويلة:  (1/217)السويطي، ص إذ يقولون إن الياء ساكنة (116ص ،)بشر

   ((aataanii آتاني

ت كسرتان فال يوجد ياء ساكنة، فإذا قلت آتانْي َّللا تشكل مقطع رفية الحديثة أنه بعد النون توالويالحظ وفق النظرة الص

( فأصبح المقطع نيل َّللا)والم التعريف في لفظ الجاللة للتين تشكالن الياء مرفوض يتكون من النون والحركتين القصيرتين ا

(niilوهو مقطع مرفوض في هذا المقام حسب قواعد ) ،تصبح َكسرة فتلجأ اللغة إلى تقصير الياء الطويلة ل المقاطع العربيّة

وبذلك تكون الياء اختفت من الكلمة في حالة النطق بها، وإن ظلت  (381، ص1999،انيني)الثم سرتينواحدة قصيرة بدل من ك

 . (17)شاهين، ص ثابتة موجودة في حالة الكتابة

 الثانية: الحرص على االنسجام الصوتّي في مقاطع الكلمة الواحدة وإن طالت هذه الكلمة: 

مؤونة في النطق، وأنها تحبذ الكلمات القليلة العدد في أصواتها، يعرف الدارسون أن العربية تميل إلى التخفيف، وتقليل ال

ولذلك وجدنا أن معظم الكلمات العربية ثالثية األصول، يليها الرباعيّة فهي أقل، ويليها الخماسية وهي أقل، وهنا أتحدث عن 

 عدة األصوات األساسيّة )الجذور(.

فثقل وخفة، وال يقبل الثقل إال  يّتها وإن كانت طويلة في أصواتهاعلى موسيقومن هذا الباب فإن اللغة تحرص على خفة الكلمة، و

إذا كان له مسّوغ من خفة أو من هدف نحوّي، فالكلمة الكثيرة العدد قد تقبل لخفة أصواتها الكامنة في تتابع مقاطعها الصوتيّة 

 وكأنها موجة هادئة خفيفة تمر على األذن حبيبة إلى السمع والفؤاد. 

ُ نذكر كلمة } منسجمللتدليل على قبول الكلمة ذات األصوات الكثيرة إذا كانت في تشكيل صوتّي   {فََسيَْكفِيَكهُُم َّللاَّ

، وقد قال علماء القرآن الكريم إن كلمة فسيكفيكهم كلمة من أطول الكلمات في القرآن الكريم في عدد أصواتها (137)البقرة:

نها تشّكل جملة كاملة مكّونة من فعل وفاعل ة المقاطع وفي الوقت نفسه نالحظ أكثيروهذا حقيقة، فهي كثيرة األصوات و

الجملة المترامية األطراف يجد أنها تتكون من  –ومفعول به أول ومفعول به ثاٍن، فإذا تأمل المتأمل في أصوات هذه الكلمة 

 نظر إلى مقاطعها كيف جاءت: مقاطع صوتيّة كثيرة إال أنها متناسقة متجانسة متوائمة في ترتيبها، وا

 faَف   

 saَس   

 yakيَكْ 

 fiiفي
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 kaَك   

 hoهـُ   

 mulُمْل   

 laaال   

 hoهـُ    

 waَو   

 hoهـُ   

 wasَوسْ 

، جاءت منتظمة متجانسة، توالت فيها المقاطع القصيرة والمقاطع –الجملة –نالحظ أن هذه المقاطع الكثيرة في هذه الكلمة 

تجذب القارئ وتطّرب  الموسيقى التي، وكأنه نوع آخر من الشعر أو من ، اثنين اثنين: قصير وطويلهندسيّ الطويلة بشكل 

 األذن وتشّكل بنية الكلمة حسب ما يريده اإليقاع الموسيقّي. 

قد جاءت على ترتيب الفت، ليس بالشعر لكنه مشعر ف –الجملة –ومن ناحية عروضيّة فأنت تالحظ أن مقاطع هذه الكلمة 

 توالت الموجة الموسيقيّة الجميلة الجّذابة هكذا: 

 و    هـ   مل   ال   هـ  ك    في    يك      ف   س

 ٮ   ٮ     –    –ٮ    ٮ        –     –ٮ    ٮ     

في موسيقى الشعر العربّي أن مقاطع هذه الكلمة توالت على شكل هندسّي خفيف  بها يالحظ من مقاطع العروض المعمول

مطّرب لآلذان، لكنه حتما ليس من تفعيالت الشعر العربّي، وقد جاء على الشكل اآلتي: مقطعان قصيران + مقطعان طويالن + 

ة موسيقيّة تفوق الشعر وتجعل النص ، وهذا الترتيب هو ما شّكل نغممقطعان قصيران + مقطعان طويالن + مقطعان قصيران

يماننا بقول َّللا سبحان وتعالى: القرآني بتشكيالته الصوتيّة المطربة وكأنه قطعة موسيقيّة، مع تنزيهنا للقرآن عن الشعر، ومع إ

 . (11)الحاقة:  {َوَما هَُو بِقَْوِل َشاِعرٍ }

فإننا  –الجملة  –هذه الكلمة التي تشّكل بنية  (611)بشر، ص  يّةوجئنا للمقاطع اللغويّة العرب ،فإذا تركنا المقاطع العروضيّة

 نجدها قد تكونت من المقاطع اآلتية: 

 faمقطع قصير مفتوح. فَ  .1

 saمقطع قصير مفتوح. َس  .2

 yakمقطع طويل مقفل. يَك .3
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 fiiمقطع طويل مفتوح. في .1

 kaمقطع قصير مفتوح. كَ  .6

 hoمقطع قصير مفتوح. هـُ  .5

 mulمقطع طويل مغلق. ُمل .7

 laaمقطع طويل مفتوح. ال .8

 hoمقطع قصير مفتوح. هـُ  .9

 waمقطع قصير مفتوح. وَ  .11

 hoمقطع قصير مفتوح. هـُ  .11

 wasمقطع طويل مغلق. َوس .12

إن هذا التشكيل الصوتّي الجميل القائم على ترتيب مقاطع قصيرة وطويلة مغلقة ومفتوحة بهذا الشكل الذي نراه شّكل هذه 

الجملة وأتى بها لتعبر عن معاٍن كثيرة بأصوات قليلة فهي وإن كثرت على مستوى شكل الكلمة فظهرت وكأنها كلمة  –الكلمة 

 ي التشكيل الموسيقي وكأنها قصيرة الحروف والمقاطع وذلك لسببين: طويلة كثيرة الحروف، إال أنها ظهرت ف

 . ول ومفعول به ثانٍ فاعل ومفعول به أالسبب األول: أنها ليست كلمة، بل هي جملة كاملة طويلة تتكون من فعل و

السبب الثاني: أن توالي هذه المقاطع، كما ظهر من التقطيع العروضّي، ومن الترتيب المقطعّي المعروف في المقاطع العربيّة 

 جاء خفيفا سهال، حتى إنه قلّل من ثقلها، فال يأبه السامع بطولها ألنه عبارة عن نغمة موسيقيّة تهّب على األذن والنفس والفؤاد. 

صون وقالوا ختالجملة وردت في القرآن الكريم في غير موطن، ذكرها الم –قرآن الكريم وجدنا أّن الكلمة ومن خالل تتبّعنا لل

َوَما أَْنتُْم لَهُ  فَأَْسقَْينَاُكُموهُ يناكموه الواردة في قوله تعالى: }أنها األطول عددا، ومن ذلك كلمة فأسقأنها من الكلمات الطويلة أو قالوا 

 .(22)الحجر:  {بَِخاِزنِينَ 

الجملة في  –جملة وقد تمتاز على الكلمة  –صين صدقوا في كثرة عدد أصواتها ومقاطعها، فهي األخرى كلمة ختولعمري إن الم

الجملة )نا( موجود إذ إنها تتكون من الفعل أسقى وهو متعٍد بالهمزة، ثم الفاعل )نا(،  –الفقرة السابقة بأن الفاعل في هذه الكلمة 

 عول به )كم(، ثم الواو لناحية صوتيّة، ثم المفعول به الثاني )ها(.ثم المف

يطول البحث ولكنني أقول إنها جاءت سهلة ميسورة على األذن واللسان، فلو جئنا إلى  ال لكيولن أدرس هذه الكلمة اآلن، 

 مقاطعها العروضيّة حسب قواعد الشعر العربّي لوجدنا أنها تتكون مّما يلي: 

 نا    ُك    مو    هُ قي ف    أس   

 ٮ     –ٮ        –    –     –ٮ     
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مما  ،مفاعيلن وواضح أن هذا الدفق الصوتّي هو نغمة موسيقيّة منتظمة، وواضح أنه يذّكرنا بتفعيالت البحر الهزج مفاعيلن

لكنّه يأخذ قطعة من وأنه يتنّزه أن يكون شعرا  ،اآلية خفة موسيقيّة ووقع مطربا على اآلذان مع تأكيدنا بأنه ليس شعرا ىأعط

 جمال من كل مكان جميل، وزهرة فّواحة جميلة من كل حقلة أو خميلة. 

 الخاتمة:

كثيرا ما يكون مسؤوال عن تشكيل بنية ة، أن التشكيل الصوتّي الموسيقّي، الحظنا من خالل األمثلة القليلة التي قدمتها هذه الدراس

تشكيل بنية الجملة كاملة، إذ يعمل التشكيل الصوتّي الجّذاب على إعادة تشكيل بنية الكلمة فيغيّره من شكل إلى الكلمة أو عن 

شكل، ومن بنية إلى بنية أخرى، ألن البنية األولى المتوقعة أحيانا ال تحقق الجرس الموسيقّي المطرب، فتبحث اللغة عن الجرس 

إعادة ترتيب الجملة، وهذا من األسباب الهاّمة التي تجعلك تقرأ القرآن الكريم وتعيد  الموسيقّي المطرب في كلمة أخرى، أو في

بل إننا نجد أحيانا أن النص القرآنّي يأخذ الكلمة الصعبة الثقيلة فيخفف من صعوبتها ومن ثقلها  تكريره، فال تشعر بملل أو بسأم،

تحدث عنه اآلية يتطلب صعوبة ويحتاج إلى قوة في التنفيذ، ثانيا من جهتين، أوال أن هذه الصعوبة مطلوبة ألن الموقف الذي ت

إن هذه القدرة في وبرأيي الشخصّي  أن هذه الصعوبة يتم تذليلها وتخفيفها بأن ترد على شكل مقاطع منتظمة أو نغمة مطربة،

عر بها قارئ القرآن أو متلقيه، إذ أهم األسباب التي تجعل تالوة القرآن راحة نفسيّة وجسديّة يش التخفيف من الكلم الثقيل هي

 ساحرة.يحس بنغمات موسيقيّة 

 أهم نتائج البحث:

 توصل الباحث إلى أن النص العربي البليغ في معناه، وفي بنيته الموسيقية يجب أن يحقق ما يلي: 

للدفق  طبيعة الصوت في الكلمة من حيث مخرجه وصفاته في النص العربي البليغ خادمة لمعنى النص، وخادمة -1

 الموسيقي الجميل.

 في النص العربي البليغ، خادمة لمعنى النص، وخادمة للدفق الموسيقي الجميل.طبيعية الكلمة  -2

، خادمة لمعنى النص، وخادمة للدفق الموسيقي الجميل. -3  طبيعة الجملة من حيث تركيبها النحويُّ

وضع آخر، ليساهم في تأدية المعنى الجميل، يعمل النص البليغ على العدول عن وضع صرفي أو نحوي  متوقع إلى  -1

 وفي تأدية النسق الصوتي المطّرب.

 توصيات الباحث:

 يوصي الباحث الدارسين ألي نص عربي بليغ بما يلي: 

التركيز على دراسة أثر الوضع النحوي في المعنى، وفي خلق نسق موسيقي جذاب، وال سيما كلمة لها أكثر من موقع  -1

 نحوي له جمالية في المعنى، وجمالية في الموسيقا، تلقطها األذن المرهفة السمع واإلحساس.إعرابي، فكل وضع 

 التركيز على دراسة كل من الصوت المفرد والبنية الصرفية في المعنى وفي الجْرس الموسيقي. -2
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عربي الجميل دراسة أهمية العدول عن وضع لغوي متوقع إلى وضع آخر، وبيان أهمية هذا العدول في معنى النص ال -3

من جهة، ومن الشكل من جهة أخرى، ولعل التتابع الموسيقي الحاصل من هذا العدول هو أهم أحد العناصر الكبرى 

 التي تجعل النص قريبا إلى النفس والشعور والوجدان.

كيل أن إعجاز إي نص أو بالغته يعتمد في كثير من توازنه على التشدراسة نظرية يسعى إليها الباحث، مفادها  -1

الموسيقي المتحصل من النص، ولعل كل وضع صوتي أو نحوي أو صرفي، إنما يؤتى به، لتشكيل نسق موسيقي 

 مطّرب لخدمة المعنى الجليل، وأن خير النصوص التي تثبت ذلك هي آي الذكر الحكيم.
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 ياإلماراتالمسؤولية المدنية والجزائية للمنافسة غير المشروعة في التشريع 

Civil and Criminal Liability for the Illegal Competition in the UAE Legislation 
 

 حيدر نصر ميساء/ الدكتورةإعداد 

 العربية المتحدة اإلماراتجوزف، دبي،  سانتال وجامعة دبي، جامعة ،القانون في محاضر األعمال، أستاذ قانون في دكتوراه

 maysaa.nasr@windowslive.comEmail:  

 :ملخص البحث

 يشكل مبدأ "حرية التجارة" ومبدأ "تأمين مشروعية المنافسة " قطبين أساسيين في نمو وتطور المجتمعات الحديثة. هذا الدور دفع

الى بروز الحاجة لتشريعات متقدمة تواجه تحديات متنوعة تحملها التطورات الدائمة في مجال التجاري. فكان هذا البحث لدراسة 

 العربية المتحدة بتأمين مشروعية المنافسة، بما يتالءم مع التشريعات العالمية في هذا المجال. اإلماراتنجاح التشريعات في دولة 

نظمة لفعل المنافسة غير المشروعة، اذ شكلت قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني انطالقة تعددت التشريعات الم

ي الذي عدد بعض االعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة، تعداداً على اإلماراتالمساءلة، لتكمل مع قانون المعامالت التجارية 

ن المنظمة للمنافسة كقانون تنظيم المنافسة، قانون العالمات التجارية، وقانون ذلك العديد من القواني تليسبيل المثال ال الحصر. 

 قمع الغش والتدليس وغيره. كما ولعب القضاء دوراً اساسياً في تفسير وتطبيق المعايير القانونية العالمية.

روع ة. حيث شكل االحتكار غير المشباإلضافة الى التشريعات المدنية، لعب القانون الجزائي دوراً في تأمين مشروعية المنافس

مع عدم تعريف واضح إلساءة االستعمال مما ترك لالجتهاد والفقه تقييم كل حالة على  جريمة، وإساءة استغالل وضع مهيمن

 حدى. ومن ناحية أخرى تعتبر من جرائم المنافسة غير المشروعة الجرائم التي تتعلق بالعالمة التجارية: كتقليد عالمة تجارية،

عدم تسجيل العالمة، كلها أفعال تؤدي الى فرض العقاب الجزائي. كما ان  تزويرها، استعمالها استعماالً غير مشروع، او حتى

 اإلغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات اعتبرت ممارسات جرمية ضارة بالتجارة الدولية.

 .مسؤولية جزائية ،مسؤولية مدنية ،طفيلية اقتصادية ،منافسة غير مشروعة :تاحيةالكلمات المف
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Civil and Criminal Liability for the Illegal Competition in the UAE Legislation 

 

Abstract: 

Free trade and legal competition are essential bases for the growth and development of the modern 

societies. This role raised the need for an advanced legislations that can face different challenges 

caused by the commerce regular development. This article is to the study the effectiveness of the 

UAE legislation in ensuring legal competition in consistence with the international legislations. 

Illegal competition is covered and regulated by different types of law, starting from the civil law 

and the principle of tort, to the commercial transaction law that provides some examples for illegal 

competition without giving a strict limited definition. On the other hand, the UAE legislator issued 

different laws dealing with competition as Competition Regulation Law, Trademark Law, Fraud 

and cheating suppression Law. Moreover, the UAE judiciary plays an important in the 

interpretation and application of the international legal standards. 

Additional to the civil legislation, criminal law plays an important role in ensuring legal 

competition. Some illegal competition acts considered by law, as a crime like illegal monopoly 

and Abuse of dominant position, this abuse was not defined by the criminal law giving the judiciary 

and jurists the right to assess each case. Furthermore, the imitation of a trademark, forgery, illegal 

usage and even not registering the trademark is considered as a crime based with a criminal 

punishment.Also Dumping, custom subsidies and an increase in imports also considered as a 

criminal activity that cause damage to international commerce. 

Keywords: Unfair Competition, Economic Parasitic, Civil Liability, Criminal Liability 
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 المقدمة

تقررت من اجله الحقوق كلها. هذه الحقوق لها طرفان هما: األول هو االنسان نفسه  معنوي،يعتبر االنسان كائن حي 

الذي له حقوق ويريد التمتع بها، والثاني هو المجتمع الذي عليه االعتراف بحقوق االفراد والسهر على حمايتها من خالل القوانين 

 وتطبيقاتها.

ة هو نقيض الباطل، فهو يفيد الصحة واالستقامة. لذا فالحق والباطل ضدان ال جامع بينهما. ويأتي الحق والحق في اللغ

اما التعريف القانوني للحقوق فهي إمكانيات  1بمعنى الموجود الثابت والعدل والصدق واإلسالم والمال والملك وبمعنى الوجوب.

ية ري المجتمع، والمعترف بها دستورياً وتشريعياً ودولياً، والتي تعد ضرووبسبب عضويته ف ،يتمتع بها الفرد باعتباره إنسان

 .2لحياته في المجتمع وتكفلها الدولة وتحميها وتنظمها

تنقسم حقوق االنسان الى أنواع منها يرتبط بشخصية االنسان )حق االنسان في الحياة، األمن، المسكن، االنتقال..( ومنها 

حرية التجمع..( كما ان هناك حقوق وحريات تتعلق بنشاط االنسان من حق  ،حرية الرأي ،العقيدةيرتبط بفكر االنسان )حرية 

 الملكية وحق العمل وحرية التجارة والصناعة.

انطالقاً من حقوق االنسان عامةً والحقوق االقتصادية خاصةً، ونظراً الى ما يشهده العالم مؤخراً من نمو غير مسبوق في حجم 

رة قتصاد السوق ونمو ظاهافي ظل سيطرة . وية والدولية وزيادة كبيرة في حركة رؤوس األموال بين مختلف الدولالتجارة المحل

اجة برزت ح ،العولمة وتسارع وتيرة التطور التكنولوجي وما حملته كل هذه التطورات من وسائل جديدة للمس بحقوق االفراد

فأقرت المواثيق الدولية لحقوق ، ن خالل القوانين االقتصادية الحمائيةملحة لحماية األطراف المنخرطة في حركة التجارة م

االنسان ان لجميع االفراد، سعياً وراء أهدافهم االقتصادية الخاصة، التصرف الحر بثرواتهم ومواردهم دونما إخالل بأية التزامات 

 .3منبثقة عن القوانين والتشريعات المرعية االجراء

فكان هذا العنصر من اهم عناصر نجاح النظام  ،ربية المتحدة النظام االقتصادي الحر منذ نشأتهاالع اإلماراتدولة تبنت 

على حرية االستثمار والتجارة في جميع المجاالت، إذ يقوم النظام االقتصادي الحر على االعتماد حيث تم  ،االقتصادي في الدولة

بين المؤسسات االقتصادية في تقديم الخدمات والسلع، واستعمال كافة مبدأ حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة والتنافس 

 الوسائل المشروعة المتاحة من أجل استقطاب واجتذاب الزبائن.

بل يجب ان تحيطها مجموعة من الضمانات التي تكفل ممارستها على الوجه الصحيح  ،هذه الحرية ال يمكن ان تكون مطلقة 

 رزأبع والقانون ان وجود أنظمة سياسية ودستورية فعالة واالندماج في المجتمع الدولي هما والسليم. ويعتبر علماء االجتما

 على الصعيد العالمي، الضمانات السياسية واالجتماعية

                                                           
 (26ص -5891 -)الرازي1 

 (56و 55ص  ،6156لكندري والنهري، )ا2 

ألف  6611عرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية3 

 5822ديسمبر كانون األول/ 52( المؤرخ في 65-)د

 ،5892كانون الثاني/يناير  3تاريخ بدء النفاذ: 
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لذا كان  4.كما وان وجود قوانين وتشريعات محلية متطورة ومتالئمة مع الواقع االقتصادي هو ايضاً من ابرز الضمانات المحلية 

  والمحلي.ية من منظار القانون العالمي اإلماراتن دراسة مستوى نجاح السياسة االقتصادية البد م

على مبدأ حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة ال يعني بالمقابل ترك هذه  اتاإلماران تسنيد النظام االقتصادي في 

انصب الجهد لذا  . مزاحمة ال تحكمها ضوابط قانونيةالتنظيم القانوني. اذ ال يمكن تصور  إطاراالعمال والممارسات خارج 

التاجر من خالل المنافسة غير المشروعة، بصفتهما، المستهلك حماية في السنوات األخيرة على  اإلماراتلدولة  التشريعي

 .والتاجر، أطراف العالقة التجارية

الى أي حد تعتبر تشريعات متطورة  ؟لحماية الجزائيةوما هي اطر ا التاجر؟ت اطر حماية المدنية التي نظم التشريعات هيفما  

 مع التوجه العالمي للتشريع؟  مقارنةً 

او اقتصر دوره على تطبيق القوانين حرفياً؟ ما هي اهم النزاعات القضائية العالمية  أكبرهل لعب القضاء دوراً فعاالً لتحقيق حماية 

 في هذا المجال؟ 

، اما القسم المدنية مسؤولية التاجرتقسيم الدراسة الى قسمين األول يتعلق بأطر د من كان الب تلإلجابة على هذا التساؤال

 لجزائية.ار المسؤولية االثاني فقد خصص لدراسة أط

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث الى:

 اإلماراتالمنظمة لفعل المنافسة غير المشروعة في دراسة القوانين المدنية والجزائية  -5

 ي في تطوير وتنظيم المساءلة عن فعل المنافسة غير المشروعةاإلمارات تقييم دور القضاء -6

 المشروعة المفاهيم القانونية العالمية المتعلقة بالمنافسة غير أبرزتقديم  -3

 بأهم المعايير العالمية للمنافسة غير مشروعة يةاإلمارات مقارنة النصوص والمفاهيم القانونية -4

 أهمية البحث:

حرية التجارة على المستوى العالمي من خالل فتح أسواق  إطالقللتجارة العالمية في جوهره الى يهدف النظام الجديد 

جميع الدول على مصراعيها وبال تمييز بينها، مع تمكين جميع الدول على حد سواء من ضمانات النفاذ الى األسواق األجنبية. 

 اقتحام المنافسة الدولية في كل قطاعات التجارة. الى وضع الدول امام ،حرية التجارة إطالقولكن بالمقابل أدى 

لذا توصلت جهود المجتمع الدولي منذ وقت مبكر نسبياً لوضع قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة والتجارة وحماية  

دولية المعنية لالمستهلك على المستوى العالمي، فوجدت منظمة التجارة العالمية التي تعتبر المنظمة الوحيدة المختصة بالقوانين ا

وان مهمة المنظمة األساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السالمة واليسر والحرية بين الدول  ،بالتجارة بين األمم

                                                           
 (56ص  ،6156هري، )الكندري والن4 
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أشرفت منظمة التجارة العالمية على توقيع دول العالم  ،األعضاء .من خالل سعيها لتحقيق حرية التجارة العالمية وفتح األسواق

فأصبحت هذه االتفاقيات  مصدر قواعد التجارة العالمية  التي تلزم الحكومات إلبقاء سياساتها التجارية ضمن  ،ديدةاتفاقيات ع

الحدود المقبولة عالمياً.  بحيث تجيز هذه االتفاقيات الى مساعدة منتج السلع والخدمات، المستورد والمصدر، كما والمستهلك في 

لتي تؤمن البيئة القانونية واالجتماعية المطلوبة. وقد استندت المنظمة في عملها على العديد رفع مستوى تجارتهم بمعونة الدول ا

 أهمها منح مزيد من التنافسية من خالل إحباط الممارسات غير العادلة بما فيها دعم الصادرات واإلغراق. ،من المبادئ

ابريل  51ة المتحدة الى منظمة التجارة العالمية في العربي اإلماراتعضواً، حيث انضمت دولة  524تضم المنظمة حالياً، 

إلى المنظمة تمتعها بالعديد من المزايا، أهمها التعريفات الجمركية المنخفضة على  اإلماراتوترتب على انضمام دولة  ،5882

 شروط منها ضرورة تحديثية، وحماية األسواق المحلية من اإلغراق، في حين تعين عليها االلتزام بعدد من الاإلماراتالصادرات 

التشريعات والقوانين المحلية في محاور عديدة مثل الملكية الفكرية والتجارة والخدمات، وأن تتطابق منتجاتها مع المواصفات 

الدولية بهدف إزالة التحديات أمام تنمية وتنويع الصادرات الوطنية كي تتمكن الشركات الوطنية من أخذ دور رئيسي في التجارة 

  .ميوتوافقها مع التوجه العال اإلماراتفتبرز أهمية هذا البحث من خالل تقييم مدى فعالية النصوص القانونية في دولة  .5وليةالد

 

   المدنية مسؤولية التاجرالقسم األول: 

لقانون صل الى اقوانين متنوعة اذ يشكل القانون التجاري نقطة انطالق تمتد لت ، عبراإلماراتدولة نظمت االعمال التجارية في 

لتاجر ل أكبرالمدني في حال غياب النص التجاري. كما وعمد المشرع نتيجة التطورات الدائمة في مجال التجارة ولتأمين حماية 

  والمستهلك الى اصدار قوانين خاصة تعنى بهذه المواضيع.

ذلك في حال غياب النص، وهي تشكل ب ادفي تطبيق النصوص واالجتهدورها األساسي المحاكم  باإلضافة الى التشريعات، لعبت

 مصدر من مصادر القانون في الدولة.

النزيه من جهة، والعقوبة على التاجر الذي يحاول  الحماية للتاجر أمنت التي المدنية مساءلةمظلة ال هذه المصادر جميعها شكلت 

  خرق قواعد المنافسة السليمة.

الخدمة من خالل محاولة كل او  مسوقي تلك السلعةو خدمة معينة وتجار أو المنافسة هي سباق بين عدد من منتجي سلعة

من الوجهة اللغوية، سعي عدد من االشخاص المتالك  ،تعني كلمة مزاحمةإذ . عدد من المتعاملين والمستهلكين أكبرمنهم جذب 

دف اقتصادي يرغب كل منهم في الشيء ذاته. أما من الوجهة االقتصادية فهي تعني تسابق عدة أشخاص في سوق واحدة نحو ه

  . 6وجه، وذلك عن طريق عرض منتجات أو خدمات إلشباع حاجات مماثلة او متقاربة أكملبلوغه على 

 

                                                           
 wto-organization-trade-https://www.moec.gov.ae/world-اإلماراتموقع وزارة االقتصاد في دولة  5 

 (.53، صفحة 5885)سماحه: 6 
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مصطلح باما المنافسة غير السليمة والمتمثلة قانوناً  ،داعمةوالى خلق بيئة اقتصادية ناجحة سيؤدي بناء منافسة سليمة ان 

ربح ممكن من المنافسة لفرد مع الحاق الضرر  أكبراستعمال وسائل غير مشروعة لتحقيق  "المنافسة غير المشروعة" فهي

 األول( والطفيلية)الفصل  من ناحية المفهوم التقليدي فما هي المزاحمة غير المشروعة بالسوق والنظام االقتصادي ككل.

 االقتصادية كوجه حديث للمنافسة )الفصل الثاني( 
 

 غير المشروعة منافسةالالفصل األول: 

حيث ان المزاحمة بالمبدأ هي ضمانة  ،المزاحمة غير المشروعة " الناتج األول إلخالل التجار بمفهوم حرية التجارةتعتبر "

قد تلحق الضرر بالغير وباألخص ببقية المزاحمين، مما يقتضي معه هذه المزاحمة  .منتج بأفضل األسعار للمستهلك أفضلتقديم 

وبين  ،ار المشروعة التي يجيزها القانون شأنه شأن اي ضرر قد ينتج عن نشاط يقوم به الفرد في المجتمعالتمييز بين االضر

 مشروع.خالق والقيم تلحق ضرراً بالغير دون مبرر االضرار الغير مشروعة التي تنتج عن تصرفات منافية لأل

المشروع، فتعمل تلقائياً عندها لمصلحة المستهلك. إذ فإذا بقي الضرر ضمن إطاره المشروع تبقى المزاحمة ايضاً ضمن اطارها 

سواء  ،الى استبعاد صاحب اإلنتاج الرديء ،من الناحية النظرية على االقل ،ان المنافسة المشروعة في السوق تفضي بالنهاية

ندما ضل والسعر االدنى. وعألن المستهلك ال بد ان يتجه لصاحب اإلنتاج االف ،أكان تاجراً او صناعياً او صاحب أثر فني او ادبي

 ندخل في مفهوم المزاحمة غير المشروعة. ،تتعدى االضرار اطارها المشروع

إذ تمنع األخيرة بموجب نص قانوني محدد؛ كالقوانين التي تنظم  ،تختلف المزاحمة غير المشروعة عن المزاحمة الممنوعة

شروطاً تتعلق بالكفاءة العلمية واإلذن المسبق من المراجع  مهنة معينة كمهنة المحاماة والطب والهندسة وغيرها التي تضع

 .المختصة. وكذلك، القوانين التي تمنع التقليد أو اغتصاب اسم تجاري

كما تختلف المزاحمة غير المشروعة عن المزاحمة المخالفة للعقد، كما في حالة اتفاق التّجار على تحديد األسعار أو توزيع 

فية محددة، أو التزام بائع المؤسسة التجارية باالمتناع عن انشاء مؤسسة مشابهة في مكان وزمان الزبائن بحسب مناطق جغرا

محددين، أو التزام العمال والمستخدمين باالمتناع عن مزاحمة رب عملهم بعد تركهم العمل لديه شرط تحديدها في الزمان 

  .والمكان

ن دراستها من المنظار القانوني )الفقرة األولى( ومن ثم عبر التطبيق ولتحديد أقرب لمفهوم المزاحمة غير المشروعة البد م

 القضائي )الفقرة الثانية(
 

 للمنافسة غير المشروعة القانوني المفهوم: الفقرة االولى

على تأمين منافسة سليمة متوافقة مع التوجيهات الدولية، أصدرت  العربية المتحدة اإلماراتدولة  من حرصانطالقاً 

السوق  نشاطاتها داخل إطارعلى المؤسسات في  طبقتشكل قانون المنافسة في الدولة، وتقانونية وتنظيمية  مجموعة احكام دولةال

  .والتي يكون الغرض منها ضبط التنافس فيما بينها

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        74 

 ISSN: 2706-6495 

 
 من الحق ي وقاعدةاإلماراتالمصدر األول للمساءلة المدنية عن المنافسة غير المشروعة هو القانون المعامالت المدنية 

 7ضرر بالغير دون وجه حق يلزم فاعله بالتعويض.

المنافسة  إطاراالعمال التي تندرج ضمن  ، عددمنه وما يليها 24في المادة  ،ياإلمارات قانون المعامالت التجارية اما

 التالية:غير المشروعة وهي 

ء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة عمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس ليعاونوه على انتزاع عمالل التاجر اغراء -5

 هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه.

 إذاعة أمور مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها.  -6

 نشر بيانات كاذبة من شأنها اإلضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه -3

 ستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقةم اءعطا -4

 استعمال اسم تجاري يخص الغير  -1

ي الذي لم يترافق مع تحديد او تعريف للمنافسة غير المشروعة اإلماراتان التعداد الوارد في قانون المعامالت التجارية 

وجه بعدم وضع تعريف محدد للمزاحمة غير المشروعة يتالءم مع المنهج الذي اعتمده القوانين التجارية في العالم. إذ ان هذا الت

  ينبثق من األسباب التالية:

صعوبة اعطاء تحديد يستوعب مظاهر المزاحمة غير المشروعة في مجتمع ليبرالي تتبدل فيه ومن خالله  -أ

 النشاطات التجارية والصناعية والتسويقية بين عدد ال يُّحد من المتزاحمين.

ر الحاالت التي تعرض عليه ويقّرر على ضوء ظروف وواقعات كل حالة مدى توافر ترك الحرية للقضاء ليقدّ  -ب

 عناصر المزاحمة غير المشروعة.

 التالية: وهي، للمنافسة والضابطة العديد من القوانين المنظمة اإلماراترت أصدالقانون المدني والتجاري، باإلضافة الى 

ي عرف المنافسة بأنها: "مزاولة األنشطة االقتصادية وفقاً آلليات السوق دون : الذ6156قانون تنظيم المنافسة الصادر عام  -

من الخضوع  ى هذا القانون كل من القطاعات التالية،بحيث استثن .8تأثير أو تقييد لتلك اآلليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية"

 انتاج وتوزيع المنتجات الصيدالنية، الخدمات اع النفط والغاز،قط ،األنشطة الثقافية قطاع االتصاالت، القطاع المالي، :هألحكام

 والسككي والخدمات قطاعات النقل البري والجوي ،وتصريف القمامة األنشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي، البريدية،

 . المنافسة لجنة تنظيم وأنشأكما  وقد حدد القانون الجهة المعنية بالرقابة وهي وزارة االقتصاد  .9المتصلة بها

 

                                                           
 من قانون المعامالت المدنية  696المادة 7 

 6156لسنة  4المادة األولى من القانون االتحادي رقم 8 

 56ة صفح –دليل وزارة االقتصاد 9 
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"تعتبر عالمة تجارية كل ما يأخذ شكالً مميزا من أسماء  : حيث عرف هذا القانون العالمة التجارية:10قانون العالمات التجارية -

أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعالنات أو 

مة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات عبوات أو أية عال

أيا كان مصدرها وإما للداللة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العالمة بسبب صنعها أو انتقائها أو اإلتجار بها أو للداللة 

  على تأدية خدمة من الخدمات.

 إذا كان مصاحبا لها." كما واعتبر ما يلي ليس بالعالمات التجارية التي تستحق الحماية: التجارية الصوت جزءا من العالمةويعتبر 

 العالمة الخالية من أية صفة أو طابع مميز  -

  أية عالمة تخل باآلداب العامة أو تخالف النظام العام. -

 .منها لخاصة بالدولة أو أية دولة أجنبية إال بتفويضالشعارات العامة واألعالم وغيرها من الرموز ا -

 ،الذي عدد األفعال التي تعتبر مخلة بالمنافسة وحدد العقوبة المترتبة عليها :11قانون قمع الغش والتدليس في المعامالت التجارية -

 ه الدراسة.من هذ القسم الثانيوهذا ما سيتم معالجته في 

تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه " انه:ف اإلغراق الذي عر اإلغراق:قانون مكافحة  -

 في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية." كما وحدد التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة اإلغراق.

هيم والمصطلحات واإلجراءات هو دليل توجيهي ارشادي لشرح المفا دليل نظام المنافسة الصادر عن وزارة االقتصاد: -

والمتطلبات المتعلقة بالمنافسة للمعنيين والمهتمين وأصحاب المصلحة، وهو ليس بالبديل القانوني عن التشريعات المتعلقة بالمنافسة 

 .غير المشروعة المرعية االجراء

ربح ممكن من  أكبرحقيق المنافسة غير المشروعة هي استعمال وسائل غير مشروعة لت بناًء عليه، يمكن القول ان

منظمة التجارة العالمية، المنظمة الوحيدة المختصة المنافسة لفرد مع الحاق الضرر بالسوق والنظام االقتصادي ككل. فكانت 

بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة بين األمم، قد وضعت قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة والتجارة وحماية المستهلك على 

 ى العالمي.المستو

وترتب على ذلك تمتع الدولة بالعديد  ،5882العربية المتحدة الى منظمة التجارة العالمية في العام  اإلماراتانضمت دولة 

عديدة.  محاور تجاريةمن المزايا، وتعين عليها االلتزام بعدد من الشروط منها ضرورة تحديث التشريعات والقوانين المحلية في 

مجموعة احكام قانونية وتنظيمية تشكل قانون المنافسة في الدولة، حيث ان المصدر األول للمساءلة  اإلماراتوقد أصدرت دولة 

ي وقاعدة من الحق ضرر بالغير دون وجه حق يلزم اإلماراتالمدنية عن المنافسة غير المشروعة هو القانون المعامالت المدنية 

 منه، 24ي، في المادة اإلماراترية كما عدد قانون المعامالت التجافاعله بالتعويض. 

                                                           
 6116معدل سنة  86لسنة  39قانون اتحادي رقم 10 

 5898لسنة  4قانون اتحادي رقم 11 
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المنافسة غير المشروعة. باإلضافة الى تشريع عدد من القوانين المختلفة التي تهدف الى تنظيم  إطارعمال التي تندرج ضمن األ 

 المنافسة ومكافحة االعمال غير المشروعة في هذا المجال. 

  الفقرة الثانية: التطبيق القضائي للمنافسة غير المشروعة

ترك لالجتهاد سلطة تقديرية واسعة في تقييم عدم  ،اإلماراتانعدام التعريف المحدد للمنافسة غير المشروعة في 

 مشروعية المزاحمة او مشروعيتها، مستنداً لتقرير مسؤولية المنافس على توافر اركان المسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببية

لمنافِس معاً، وان يترتب على النشاط المنافِس اجتذاب العمالء الذين اعتادوا التعامل مع بينهما فيلزم قيام النشاطين، المنافَس وا

  12مدعي الضرر والتأثير عليهم او ان يؤدي الى ذلك فعالً، وان تقوم عالقة بين النشاط المنافس والضرر الحاصل.

في العمل أو في التجارة ال يستوجب  أن قيام الشخص بمنافسة غيره سواءالمبدأ القاضي ب 13دبينقض اعتمدت محكمة  

أما إذا تجاوز الشخص  ،طالما كانت المنافسة في حدودها المشروعة ،مسئوليته عن ضمان ما قد ينتج عن ذلك من ضرر للغير

 ةفإن المنافسة تكون عندئذ فعالً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عمال بالماد ،حدودها المشروعة

ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو العادات أو استعمال  ،من قانون المعامالت المدنية، ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة 696

 وسائل منافية لمبادئ الشرف واألمانة في المعامالت إذ قُصد بها إحداث ضرر للغير .

وضع ف ،لقواعد القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعةتطبيق ادوراً مهماً في  اإلماراتوقد لعب االجتهاد في دولة 

 :، نذكر منهاعلى اختالف الوقائع المعروضةمعايير تطبيقية 

 في دبي عوامل يمكن االستناد عليها  14محكمة التمييز : اعتمدتفيما يتعلق المنافسة غير المشروعة من خالل العمال

 للحكم بوجود المنافسة غير المشروعة:

o ان مجرد انتقال عمال شركة لشركة أُخرى تعمل في ذات مجال نشاط حريض واالغراء من قبل المنافسدور الت :

ما ال ك ،الشركة األولى ليس كافياً في حد ذاته للقول بأنه منافسة غير مشروعة قد مورست من جانب تلك الشركة

لشركة المنافسة المدعى عليها ما دامت يكفي إلثبات ذلك مجرد تقديم الئحة بأسماء من انتقل من هؤالء العمال ل

خلت من ثبوت أية أفعال أو ممارسة للمدعى عليها يمكن أن تشكل أو يستشف منها  ومستنداتها قدأوراق الدعوى 

 أنه كان لها دور في تحريض أو إغراء هؤالء العاملين.

o  لتسعة ممن يتقاضون رواتب بسيطة هؤالء العمال ا معتبرةً أن :العمالموقع وطبيعة الوظيفة التي يشغلها هؤالء

 على المساق المتقدم مما تستخلص معه المحكمة بساطه العمل المنوط بهم

o لترك هؤالء العمال على  سلبياذ استندت المحكمة على انعدام وجود اي أثر  هذا الترك على مبيعات الشركة أثر

 مبيعات المدعية.

                                                           
 6159صادر  – 59/55/5882صادر بتاريخ  –القضائية  59لسنة  23طعن رقم  -مدني  –المحكمة االتحادية  12

 طعن 6154لسنة 619بي في الطعــن رقــم بمقر محكمة التمييز بد 6154-56-61دبي بالجلسة العلنية المنعقدة يوم  -محكمة التمييز13 

 مدني

 6154لسنة 619 رقــم الطعــن فيبمقر محكمة التمييز بدبي  6154-56-61بالجلسة العلنية المنعقدة يوم  دبي -التمييز حكمةم كررم14 

 مدني طعن
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  انه  15قضت محكمة النقض :شكل منافسة غير مشروعةتال ل او متى تشكمتى استعمال جزء من عالمة تجارية للغير

في شان العالمات التجارية.  5886لسنة  39من القانون االتحادي رقم  6وباالستناد الى تعريف العالمة التجارية في المادة 

تكون كافية على  ان العالمة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرها وتعتبر عالمة تجارية كل عالمة

تمييز سلعة أو خدمة تنتجها منشأة ما عن السلعة أو الخدمة التي تنتجها منشأة أخرى ومن ثم ال يحق لمالك عالمة تجارية 

أن يمنع غيره من استعمال عنصر من العناصر التي تتكون منها عالمته طالما أن استعمال هذا العنصر في العالمة الجديدة 

بحيث ال يحدث خلط أو لبس فيما بينهما أخر يجعل مظهر هذه العالمة متميزا عن العالمة األولى  تم بإضافته إلى عنصر

وتدخل في عداد عناصر العالمة التجارية الكلمات التي تشتمل على أسماء شخصية والحروف واألرقام واألشكال 

 16. وفي قرار مقابل لمحكمة النقضومجموعات األلوان أو أي مزيج منها وهى تصلح جميعها للتسجيل كعالمة تجارية

اعتبرت ان تقليد العالمة التجارية هو اصطناع لعالمة مشابهة في مجموعها للعالمة األصلية من شأنها ان تضلل جمهور 

المستهلكين المخاطبين بالعالمتين لوقوع اللبس بينهما ويؤخذ في تقدير التشابه المضلل بين العالمتين التجاريتين وعى 

مهور المستهلكين العاديين المخاطبين بهما وقدرتهم على التمييز بينهما وان التقليد الذي يؤدى للخلط والتضليل وأدراك ج

ال يمكن صبه في قالب واحد وإنما تخضع كل حالة لظروفها وللصلة والعالقة بين العالمتين والمعيار في تقدير الشبة 

الحرص واالنتباه وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة المضلل هو معيار موضوعي وهو معيار الشخص العادي 

 . الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخالصها سائغا له أصله الثابت في األوراق

المعيار للحديث عن منافسة غير مشروعة في العالمات التجارية  يمكن االستخالص في هذا المجال ان ،بناًء على ما ورد أعاله

شابه المضلل اما الت مشروعة.ليل يؤدي الى اعتباره منافسة غير ضو وجود خلط او لبس بين العالمتين، فليس كل تشابه يحدث ته

جمهور المستهلكين العاديين المخاطبين به، وقدرتهم على التمييز  وإدراكال يمكن صبه في قالب واحد بل يختلف باختالف وعي 

 بين األصلي والتقليد.

ان النص  17فقد ورد في قرار محكمة النقض ،العالمة التجارية ذات الشهرة العالميةوفيما يتعلف ب ،أخرى من ناحية 

لسنة  9قبل تعديله بالقانون رقم  -الواجب التطبيق  -في شأن العالمات التجارية  5886لسنة  39في المادة الرابعة من القانون رقم 

تجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد األصلي للعالمة إلى البالد على أنه ))ال يجوز تسجيل العالمات ال 6116

األخرى إال بناء على طلب مالكها األصلي(( يدل على انه استثناء من المبدأ العام الذي يقصر حق صاحب العالمة داخل إقليم 

الفة الذكر صراحة على أنه إذا اكتسبت العالمة التجارية الدولة التي أشهر فيها وال يمتد إلى خارجها، فقد نص المشرع في المادة س

األجنبية شهرة عالمية تجاوز حدود بلدها األصلي إلى البالد األخرى، فعندئذ ال يجوز تسجيلها إال بناء على طلب مالكها األصلي 

صود بالعالمة ذات الشهرة العالمية حماية لها من االعتداء عليها وصيانة لملكيات اآلخرين للعالمة ذات الشهرة العالمية، والمق

هي تلك التي اكتسبت شهرة فائقة في االنتشار والذيوع وكثرة التوزيع على نطاق جغرافي واسع بحيث تتخطى نطاق اإلقليمية 

ويصعب تقبل استعمال ذات العالمة على أي منتجات مشابهة نتيجة ارتباطها بأذهان جمهور واسع من المستهلكين في قطاع 

  .ور المعني بهذه المنتجات محل هذه العالمة وليس معيار الشهرة على مستوى المجتمع الدولي ككل بصفة عامةالجمه
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إذ هي تتمتع بالحماية القانونية ولو لم  ،وال يشترط أن تكون العالمة ذات الشهرة العالمية مسجلة داخل دول هذا النطاق الواسع

ا المنتجات محل هذه العالمة، وال يكفي الكتساب العالمة هذه الشهرة أن تتمتع بذيوع تكن مسجلة في إقليم الدولة التي توزع فيه

انتشارها داخل إقليم معين وذيوع استخدام منتجاتها من الجمهور المعني داخل هذا اإلقليم بذاته طالما أن شهرتها لم تتعد حدود هذا 

ة معينة في دولة أخرى أو أكثر ال يصلح دليالً على اكتسابها لشهرة كما أن مجرد تسجيل عالم ،اإلقليم إلى هذا الجمهور عالمياً 

 .عالمية

 أن االسم التجاري هو أسم معين يتخذه التاجر أو الشركة  18قضاء التمييز فيانه لمن المقرر  :االسم التجاري وطرق حمايته

رة يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بدائ التجارية لتمييز متجره أو الشركة عن غيرها وحتى يكون له حماية قانونيه يجب أن

بالمنافسة  اما فيما يتعلق التنمية االقتصادية وأال يؤدي إلى االلتباس مع غيره من األسماء التجارية في مجال التجارة المماثلة.

رية انها نصت من قانون المعامالت التجا 18وفقا لنص المادة  هان 19االبتدائية في دبيغير المشروعة فقد اعتمدت محكمة 

تعمال بعد القيد لتاجر اخر اس وال يجوزحكام المقررة في هذا الشأن انه يقيد االسم التجاري في السجل التجاري وفقا لأل على

عليه  اسما تجاريا سبق قيده وجب ولقبه يشبهاناسم التاجر  وإذا كانهذا االسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة 

ابه ذلك ان المشرع قد أوجد سبيال للتاجر الذي يتش وكان مفاد قيده.اسمه بيانا يميزه عن االسم التجاري السابق  ان يضيف الي

ما كان ذلك وكانت ل .قيدهاسم تجاري سبق قيده بأن يضيف الي اسمه بيانا يميزه عن االسم التجاري السابق  ولقبه معاسمه 

تجاري للمدعي عليها االولي تأسيسا علي ان اسمها يتشابه مع اسم المدعية المدعية قد طلبت في دعواها تغيير االسم ال

التجاري و انها كانت قد قدمت شكوي من قبل لدي دائرة التنمية االقتصادية لهذا السبب و علي اثر ذلك قام بتعديل االسم من 

 و اذ كانت ،ان اسمها مازال مشابه السم المدعيةماربيال لتجارة مواد البناء الي ماربيال أي لتجارة مواد البناء اال انها تري 

ان االسم التجاري الحالي للمدعي عليها لم يعد متشابها مع االسم التجاري للمدعية وهو ماربيا لتجارة مواد  ىالمحكمة تر

السم فقد ا اذ فضال عن االختالف في ذلك ،البناء بعد ان تم تعديل االسم و خصوصا في العنصر الجوهري لالسم وهو ماربيا

و اذ ذهب خبير  ،تم إضافة كلمة اخري و هي أي لالسم فاصبح اسم المدعي عليها مميزا و غير ملتبسا مع اسم المدعية

الدعوي حال رده علي اعتراضات المدعي عليها الي ذات وجهة النظر فان المحكمة تؤيده في ذلك لتوافقها مع وجهة نظر 

 .هذا الصدد يضحي علي غير أساس و ترفضه المحكمة المحكمة و من ثم فان طلب المدعية في

فتكون المحكمة في هذا المجال اعتمدت ادخال بيان يميز االسم التجاري عن االسم المشابه له لتجنب  

 اعتبار عمله منافسة غير مشروعة شريطة ان ينصب التعديل على العنصر الجوهري في االسم.

 

 لى التاجر دفعه في حال المنافسة غير المشروعة نذكر قرار المحكمة االبتدائية في اما فيما يتعلق بالتعويض الذي يتوجب ع

دبي الذي جاء فيه ان وكيل الشركة الفرنسية مالكة العالمة التجارية " كنزو" والمسجلة بالبالد وقد تنامي الي علمه ان 

نة التنمية االقتصادية التي قامت بمداهمة مقر الطاع المدعى عليها تتجر في منتجات مقلدة عليها العالمة التجارية  فابلغ دائرة

و تم ضبط بضاعة مغشوشة بكمية ستة عشر الف عبوة عطر عليها العالمة التجارية المقلدة وصادرت الدائرة البضاعة 

ي فالمقلدة المضبوطة وجرى اتالفها وإذ لحق أصحاب العالمة التجارية ضرر تمثل في الربح الفائت من جراء المتاجرة 

                                                           
 68/56/6158تجاري جلسة  6158لسنة  831الطعن رقم 18 
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تعويض الضرر بالمبلغ المطالب به علي أساس ان سعر العبوة الواحدة من الكمية المضبوطة  المحكمةبضاعة مقلدة وقدر 

سنويا من تاريخ صيرورة  %8تعويضا عن الضرر المادي والفائدة القانونية بواقع وذلك يقدر بمبلغ ثالثين دوالرا أمريكيا 

 .20تمام السداد ىالحكم نهائيا وحت

، قد لعب دوراً مهماً في تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالمنافسة غير اإلماراتاً، يمكن القول ان االجتهاد في دولة اخير

 المشروعة، من خالل وضع معايير تطبيقية ساعدت في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة وتحديد اطر تطبيقها.

 الطفيلية االقتصادية ة غير المشروعة:الوجه الحديث للمنافس :الثاني فصلال

استند عليه االجتهاد، للمساءلة عن فعل المزاحمة غير  التجارة المشابهة ووحدة الزبائن عنصراً اساسياً،شكلت 

المشروعة. ولكن مع االنتشار العالمي لبعض النشاطات االقتصادية عبر وسائل التواصل واالعالن، برزت بعض المشاريع 

استفادت من الشهرة الواسعة للمشاريع العالمية، عبر استخدام عناصر المشروع التجاري العالمي على بضائع  الصغيرة التي

ومشاريع ال تمت اليه باي صلة. بحيث تنمو اقتصادياً هذه المشاريع الطفيلية على اسم وشهرة المشاريع العالمية دون ان تزاحمها.  

ذه التصرفات منافسة غير المشروعة حتى في ظل غياب عنصر المزاحمة ووحدة هل يمكن اعتبار همما اقتضى معه التساؤل 

 المنافسة غير مشروعة ال تكون إال بين شخصين يمارسان نشاطا مماثال أو على األقل مشابها؟الزبائن؟ وهل ان 

ارية التي ارسات التجمنذ اواخر الخمسينات تقريباً، ظهرت في فرنسا نظرية "الطفيلية االقتصادية" المتمثلة في المم  

تمس بمبادئ النزاهة واالستقامة والشرف الواجب مراعاتها في العالقات التجارية، والتي ال يمكن مالحقتها بفعالية عن طريق 

دعوى المزاحمة غير المشروعة بمفهومها التقليدي. هذه الممارسات كناية عن محاولة االستفادة من الشهرة والسمعة الطيبة اللتين 

. وقد صنفت 21لتباسابهما الغير بصورة مشروعة، نتيجة جهده الشخصي، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة الى اي خطر كتسا

ن تنطبق حتى دون ا ،الطفيلية االقتصادية بانها غير مشروعة، فال يجوز للمرء ان يستفيد من جهود غيره وتقنيات وشهرة غيره

 . 22عليها شروط المزاحمة غير المشروعة

مفهوم الطفيلية في تطور مستمر وهو يثير تساؤالت عديدة حول مدى امكانية ادخاله في مفهوم المزاحمة غير المشروعة. وال يزال 

 ي؟اإلماراتفما هي اوجه الطفيلية االقتصادية؟ وهل تم تكريسها في االجتهاد 

 ة االقتصاديةأوجـه الـطـفيــليـ: الفقرة االولى

المزاحمة غير المشروعة على الظهور بمظهر واحد بل برزت بوجهين مختلفين،  لم تقتصر الطفيلية كوجه من اوجه  

بحيث قد يرتدي عمل الطفيلي شكل المزاحمة الطفيلية كما يمكن ان يرتدي شكل التصرفات الطفيلية التي ال عالقة لها بالمزاحمة 

 اصالً.

                                                           
 برفض االستئناف. حيث حكمت المحكمة 6158-56-51وبتاريخ م 6158لسنة  6591االستئناف رقم  20 

 (94، صفحة 5888سماحه: ) 21
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 من اسم اقتصادي حققه مشروع معين دون انتعني التصرفات الطفيلية إقدام شخص على اإلفادة  التصرفات الطفيلية: -5

ته ويمكن ان تترجم تصرفات الطفيلي في إفاديصل صاحب تلك التصرفات الى حد منافسة المشروع األول في زبائنه. 

 بصور مختلفة، نذكر منها: ،من عمل الغير

o النقل الحرفي او الشبه حرفي لموديل معين 

o تقليد أثر الغير 

o ر لفكرة دعائية او لتصوير مسلسل تلفزيونيتقليد صيغة دعائية او شعا 

o سرقة االستثمارات في مجال األبحاث والتطوير 

تتميز التصرفات الطفيلية عن التقليد في كون التصرفات الطفيلية يمكن ان تحصل دون ان تكون النية الجرمية متوفرة 

 لية اشكال مختلفة يمكن جمعها تحت مظهرين:في حين ان هذه النية تكون ضرورية للقول بوجود التقليد. وللتصرفات الطفي

حيث ب ،ان اول ظهور لمفهوم الطفيلية االقتصادية كان في فرنسا في مجال غصب عالمة تجارية في غصب الشهرة: -أ

ان استعمال . اذ 64/55/5818بقرار صدر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ تكرس مفهوم الطفيلية االقتصادية 

جاري مشهور بغرض االستفادة من شهرتهما يشكل تصرفاً طفيلياً في كل مرة يسمح للمستعمل ماركة مشهورة او اسم ت

واالمثلة على .23باالستفادة من دون مقابل من الصيت الذي اكتسبه الغير بعمل فكري او مهارة او استثمارات دعائية

يه ان استعمال الماركة المودعة " الذ اعتبرت فPontiacفي قضية "بونتيال 9/56/5826ذلك قرار محكمة باريس في 

. والقضية التي كان لها الوقع 24من قبل مصنع سيارات من قبل مشروع آخر يتعاطى بيع البرادات هو عمل خاطئ

الذي أعيدت تسميته من ذلك الحين ، وChampagneبشأن عطرها  Yves Saint Laurentقضية شركة  األكبر هي

Yvresse كانت تنتج مشروباً تحت اسم ، وملخص القضية ان شركة معينةChampagne  وكانت تغلف الزجاجة

على انتاج زجاجة عطر أطلقت عليها اسم  .Y.S.Lيدل على هذا المشروب. أقدمت شركة  أصبحبغطاء مميز 

Champagne  وغلفت الزجاجة بغطاء شبيه للغطاء المميز لزجاجة المشروب. هنا ال يمكن تصور أي لبس او خلط

شركة تتمتع بشهرة واسعة في مجال األزياء والعطورات.  .Y.S.Lين وموضوعهما، كما وان شركة الختالف الشركت

تخطى االجتهاد الفرنسي حاجز المزاحمة غير المشروعة عبر اللجوء الى مفهوم التصرفات الطفيلية عبر ربط مسؤولية 

ي الى ، طالما ان فعله يؤدلهذا الغير كل من يغصب بشكل حسي قيمة اقتصادية تعود للغير وحتى ولو لم يكن منافساً 

  25المادية والفكرية ويسمح له بتوفير الوقت والجهد والمال على حساب الغير استثماراتهمضاعفة 

                                                           
23  (Dalloz ,1993,) (le Tourneau,1998, p313) 

24 Paris, 8 Decembre 1962, D, 1963,406, note Desbois. 
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يرتكب تصرفاً طفيلياً خاطئاً كل من يقوم بشكل ظاهر، بقصد الربح وبشكل غير مبرر، على  غصب التقنية واالفكار: -ب

ير او على تقليد تلك القيمة سواء أكانت تلك القيمة هي نتيجة عمل متقن او مهارة استيحاء قيمة اقتصادية تخص الغ

 .26خاصة او عمل فكري

 

تقوم المزاحمة الطفيلية اجماالً على استغالل شهرة المشروع المنافس واالستفادة من سمعة هذا المشروع  المزاحمة الطفيلية : -6

استقطاب الزبائن نحو مشروع المزاحم الطفيلي، كما لو اقدم الطفيلي لتباس في ذهن الزبائن بشكل يساهم في ابهدف خلق 

على تقليد ماركة المشروع االول او دعايته دون ان يبلغ التقليد الحد الذي يجعله داخالً ضمن نطاق الحماية القانونية في اطار 

لد شروعة لينفذ منها ويستعمل او يقالم المزاحمة غير المشروعة وبحيث يستغل الطفيلي ثغرات قانونية في المزاحمة غير

 27بعض العناصر التي تعرف الجمهور بالسلعة وتجذبه اليها متوسالً تلك العناصر لتحويل الزبائن نحو سلعته.

 كما التصرفات الطفيلية، تتخذ المزاحمة الطفيلية شكالن:  

يدخل عنصر هام حتى تتحقق في هذا النوع من المزاحمة ال بد ان  الشهرة:المزاحمة الطفيلية بطريق غصب  -أ

رتباط الواضح بين مشروع الطفيلي وبين المشروع المنافس الضحية، المزاحمة الطفيلية ويتمثل هذا العنصر باال

بحيث يؤدي هذا االرتباط الواضح الى نوع من االلتباس في ذهن الزبون، كصاحب محل لبيع السيارات الذي 

 28كيالً .يستعمل اسم مصنع السيارات دون ان يكون و

: يتحقق غصب المنتوج عندما يقوم شخص بمشروع معين معتمداً في ذلك المشروع على تقليد أثر غصب المنتوج او التقنية

ه وباألخص ألنيخالف هذا العمل العادات واألعراف التجارية، الغير بدالً من ان يعتمد على مجهود ذاتي خالّق يقوم به بنفسه. 

طفيلي وبين ضحيته حتى ولو لم يكن االثنان في وضع تنافسي ألنه يحيد عن اللعبة الطبيعية المألوفة في يخل بمبدأ المساواة بين ال

ولكن سرعان  ،الحقل التجاري. وقد استند االجتهاد الفرنسي في بادئ االمر الى نظرية الطفيلية لحماية مؤلفي برامج المعلوماتية

بصدور العديد من القوانين المتنوعة التي تعنى  ،اإلماراتلك هو االمر في دولة ما أقرت التشريعات التي تؤمن هذه الحماية وكذ

  منها:بتأمين الحماية لألفكار والتقنيات نذكر 

 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له. 6116لسنة  9القانون االتحادي رقم   -

االختراع والرسوم والنماذج  في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات 6116لسنة  59لقانون االتحادي رقم ا  -

 الصناعية.

 .في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 6156لسنة  1 مرسوم بقانون اتحادي رقم -

هذه  طارإالتمييز بين ما يعتبر داخالً ضمن  واألفكار معحماية ممكنة للتقنيات  أكبربعد هذا التطور التشريعي في تأمين 

الطفيلية االقتصادية موضوع  إطارغصب األفكار والتقنيات خارجاً بطبيعته من  الحماية وما يخرج عنها، يصبح دراسة

 دراستنا.

                                                           
26 (Dalloz ,1993) (le Tourneau,1998, p313) 

27 (Izorche, 1998, P42) (le Tourneau,1998, p313) 

28 2 juin 1987, D,1987, IR174; com 17 déc 1991 , D.1992 somm.388 
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والمزاحمة الطفيلية والمزاحمة غير المشروعة بحيث ان صاحب  ةوهنا ال بد من االشارة الى الفارق بين التصرفات الطفيلي 

 المشروعين تختلف عن اآلخر. في حين ان المزاحمة التصرف الطفيلي ال ينافس المشروع الضحية في زبائنه ألن زبائن كل من

الطفيلية يقع التزاحم على نفس الزبائن تماماً كما هو الوضع في المزاحمة غير المشروعة ولكن ما يفرق بين االثنين انه في 

ية فيكفي المزاحمة الطفيلالمزاحمة غير المشروعة ال بد ان يقع االلتباس في ذهن الزبائن لتحويلهم نحو المشروع المنافس. اما في 

تباس في ذهن لقتفاء هذا األثر بالضرورة الى حد خلق االاان يأتي الطفيلي تصرفاً يقتفي من خالله أثر مشروع آخر دون ان يصل 

 29الزبائن.

 يـاإلماراتـاد هاالجتــصادية في ـية االقتيل: الطفالفقرة الثانية

 إذالتحديد ما  ياإلماراتتكريس نظرية الطفيلية االقتصادية في االجتهاد الفرنسي والعالمي، كان البد من البحث في االجتهاد  بعد 

كان هذا االجتهاد قد كرس هذه النظرية او رفض تطبيقها، ثم البحث في االسس والمبادئ القانونية التي يمكن لالجتهاد االستناد 

 التصرفات.عليها للمساءلة عن هذه 

 العربية المتحدة اإلماراتواقع الطفيلية في محاكم دولة  -1

لقد دخل مفهوم الطفيلية االقتصادية ضمن المصطلح القانوني عن طريق االجتهاد والفقه الفرنسيين انطالقاً من نظرية 

ى توفر عنصر المزاحمة على ي وبمعرض دعاوى مزاحمة غير مشروعة ارتكز علاإلماراتفاالجتهاد  ،المزاحمة غير المشروعة

 زبائن السلعة ذاتها للحكم بالمنافسة غير المشروعة وترتيب جزاءها.

، وقائع ال يتوفر فيها وحدة 64/55/611930)طعن تجاري( صادر بتاريخ  649الى ان واجهت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 

الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه الى ان "الطاعنة دالء بمخالفة استندت الشركة الطاعنة لإلالزبائن بين االطراف، ف

تعمل في مجال التجارة العامة وال تعمل في المنتجات التي تحمل عالمة المطعون ضدها وبالتالي فال يتولد لدى الجمهور اي لبس 

التمييز بأن ما تثيره الطاعنة لهذه  فجاء رد محكمة  وال وجه للقول بالخلط والتضليل وهما محور حماية العالمة التجارية .."

ألن مجرد استعمالها عالمة المطعون ضدها  ،الناحية ال تغير في انها تعتبر قد تعدت على حق المطعون بها في عالمتها التجارية

المطعون  نالتجارية ضمن اسمها التجاري من شأنه قطعياً ويقيناً ان يؤدي الى اللبس والخلط بين الشركتين وان الطاعنة فرع م

ضدها وعلى صلة بها خالفاً لحقيقة الواقع ودون ما رغبة او رضى وقبول المطعون ضدها. وقد ادخلت المحكمة في حكمها هذه، 

ي، مفهوم الطفيلية، معتبرةً ان استعمال الغير السم تجاري ليس له، وحتى ولو في تجارة غير اإلماراتوألول مرة في االجتهاد 

طفيلياً باالستفادة من دون مقابل من السمعة التي اكتسبها صاحب االسم التجاري بفعل مجهوده ونشاطه  منافسة، "يشكل تصرفاً 

ان صاحب العالمة قد اكتسب  المحكمة، هيورعايته." إذ ان العلة من حماية العالمة التجارية ذات الشهرة العالمية، وفقاً لهذه 

ه من دون تصريح منه ان يستعمل هذه العالمة كما ال يجوز لهذا الغير ان شهرتها من مجهوده ونشاطه وسمعته وال يجوز لغير

 يستعمل ايضاً تلك العالمة على سلع او منتجات تحط من قيمة هذه العالمة.

                                                           
 (553-556صفحة  – 6114 – )الحجار والحجار 29
 61/4/6159 تاريخ االطالع   aspxhttp://www.uaelawsonline.com/default.منشور في:  30
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في قرار آخر لها، ان استعمال الغير ألسم  31هذا القرار تبعته قرارات أخرى تكرس نفس المبدأ بحيث اعتبرت محكمة التمييز

من السمعة التي اكتسبها صاحب االسم التجاري بفعل مجهوده -له يشكل تصرفاً طفيلياً باالستفادة منه دون مقابل تجاري ليس 

 ونشاطه ورعايته وتقدير التشابه في األسماء التجارية أو ما يعد تصرفا طفيلياً على النحو المشار إليه من سلطة محكمة الموضوع.
 

 صادية:أسس المساءلة عن الطفيلية االقت -2

ي، هي نفسها عناصر المساءلة عن المزاحمة غير اإلماراتان عناصر المساءلة عن الطفيلية االقتصادية، في القانون 

، هذا مع االشارة الى خصوصية عنصر الضرر في الطفيلية، بحيث ان عنصر الضرر 32المشروعة من خطأ وضرر وصلة سببية

يكون واضحاً وأكيداً بنفس المقدار الذي يظهر فيه الضرر في نطاق المسؤولية  في المزاحمة غير المشروعة بمفهومها التقليدي

إذ ان الضرر يكون متحققاً بوجهه المادي طالما أن الضحية يخسر قسماً من زبائنه أو مبيعاته بسبب تحّولهم نحو المشروع  ،المدنية

 .المزاحم

كب الطفيلية لم يزاحم المشروع االول على زبائنه وبالتالي قد ولكن عنصر الضرر قد يبدو غير واضح في الطفيلية، إذ ان مرت

يتراءى للوهلة االولى ان هذا المشروع لم يخسر شيئاً من الناحية المادية، إال ان االجتهاد الفرنسي حدد الضرر الناجم عن الطفيلية 

ع دائرة نشاطه والسلع التي ينتجها ومن ثم بأنه االعتقاد الذي يمكن ان يسود لدى زبائن المشروع الضحية بأن هذا المشروع وس

االعتقاد بأن السلعة التي ينتجها الطفيلي هي من إنتاج المشروع االول ضحية الطفيلي، مع ما يلحق بذلك من أذى وضرر باسم 

 وشهرة وسمعة المشروع االول، خصوصاً وأن االسم والشهرة والسمعة للمشروع الضحية تكون ذائعة الصيت على المستوى

 العالمي.

 33فالضرر يتمثل عادة بخسارة من قيمة تعود للتاجر ضحية الطفيلية ويمكن ان تتخذ تلك الخسارة شكالً من األشكال التالية 

 .ستثمارات لضحية الطفيليةالحد من المبادرة وتفويت فرصة التقدم وتنويع اال -

دمة التي يقدمها الطفيلي ذات نوعية رديئة تقلل من تحقير عالمة او ماركة والتقليل من شأنها عندما تكون السلعة او الخ -

 .34شأن وأهمية شهرة وسمعة المشروع الضحية

 35يحاء للجمهور بأن ضحية الطفيلية هو من يسّوق السلعة او الخدمة التي يعرضها الطفيلي.الضرر المعنوي المتمثل باإل -

صورها، ما هي إال وجهاً من أوجه الفعل الشخصي بمختلف اشكالها و ،بناء عليه يمكن القول ان الطفيلية االقتصادية

   .الذي يلحق ضرراً غير مشروع بالغير، األمر الذي يفرض ربط مسؤولية صاحبه

                                                           
 64/55/6158تجاري جلسة  6158لسنة  354الطعن رقم 31 

 .5888العدد الثامن صفحة  5883، النشرة القضائية عام 3/1/5883تاريخ  624قرار محكمة استئناف بيروت رقم 32 

, 1998, p314 le Tourneau (33   

Paris , 21 déc 1991.       34 
35 Versailles, 11 mars 1993 TFI\Antenne 2 , Gaz. Pal , 1993 
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رية الفرنسي والعالمي بتبنيه نظي بقرار محكمة تمييز دبي المذكور اعاله، وضع نقطة انطالق لمجاراة االجتهاد اإلماراتواالجتهاد 

 الطفيلية االقتصادية التي تتناغم مع التطورات االقتصادية وتحارب الحس البشري االستغاللي. 

 للمستثمرين، توفير المزيد من فرص العمل كما والزيادة في أكبرعنه جذب  سينتج ان سيادة المنافسة السليمة في السوق

ى صعيد الفرد فإن المنافسة السليمة ستؤدي الى تنوع السلع والخدمات، ارتفاع جودتها وانخفاض النمو االقتصادي للبالد. اما عل

أسعارها، تطوير السلع وزيادة االبتكار وهذا كله يصب في منفعة المستهلك الذي حرصت القوانين على تكريس اطر حمائية 

 خاصة به.

ار العالمي لبعض النشاطات االقتصادية عبر وسائل التواصل واالعالن، اذاً فيما يتعلق بالطفيلية االقتصادية، حيث شكل االنتش

عبر استخدام عناصر المشروع التجاري العالمي على بضائع ومشاريع ال للنمو االقتصادي، المشاريع الصغيرة استغلتها وسيلة 

ة على اسم االقتصادي للمشاريع الطفيليتمت اليه باي صلة. مما طرح مفهوم الطفيلية االقتصادية كفعل غير مشروع يتمثل بالنمو 

 وشهرة المشاريع العالمية دون ان تزاحمها.

دخل مفهوم الطفيلية االقتصادية ضمن المصطلح القانوني عن طريق االجتهاد والفقه الفرنسيين انطالقاً من نظرية 

ارتكز على توفر عنصر المزاحمة  ي وبمعرض دعاوى مزاحمة غير مشروعةاإلماراتاالجتهاد  المشروعة، اماالمزاحمة غير 

على زبائن السلعة ذاتها للحكم بالمنافسة غير المشروعة وترتيب جزاءها. فكانت حماية التجارة من الطفيلية االقتصادية في 

االجتهاد مرتكزة على حماية العالمة التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات 

نا، دورا ه اتاإلمارختراع والرسوم والنماذج الصناعية، باإلضافة الى مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فكان لالجتهاد في دولة اال

 أساسيا في تكريس الطفيلية االقتصادية كمبدأ قانوني.
 

 :الجزائية مسؤولية التاجر: القسم الثاني

نطاق واسع في مختلف المجاالت مما استدعى تدخل المشرع أكثر  أصبح الغش آفة المجتمعات المعاصرة وانتشر على

فأكثر. فلقد كان التدخل التشريعي بداية االمر من خالل القواعد القانونية للقانون المدني خاصة تلك المتعلقة بالرضا والشروط 

ل المشرع االمر الذي استدعى تدخ ،ه الحمايةاال ان هذه الحقوق لم تعد كافية لتأمين هذ ،التعسفية والتدليس والغبن والعيوب الخفية

 المنافسة.باألسلوب الجنائي لحماية المستهلك وضمان مشروعية 

ان حماية النظام االقتصادي في قانون العقوبات االقتصادي من اهم جوانب الحماية التي يكفلها المشرع لجمهور المستهلكين 

ادي، قانون العقوبات االقتصالجابة على هذا السؤال تنطلق ا ؟اإلماراتجنائية في فما هي اطر حماية التاجر والمستهلك ال والتجار.

هي جريمة متحركة، عارضة تقع في زمن محدد . اذ ان الجريمة االقتصادية االقتصادية ائمجروما ادخله من مفاهيم وأنواع لل

كان نظامها، فما هي الجرائم التي تقع تحت عنوان وتعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء الحالة االقتصادية التي تعيشها البالد مهما 

 بالمنافسة؟اإلخالل 

هلك إذ تنعكس اآلثار اإليجابية على المست ان لسيادة المنافسة آثار كبيرة على المستهلك والنظام االقتصادي في البالد،

 فاع القدرة اإلنتاجية للشركات.لناحية تنوع السلع والخدمات وارتفاع جودتها، تطويرها وزيادة فرص االبتكار كما وارت
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 من المستثمرين، وإتاحة الفرص لصغار المستثمرين، أكبراما لناحية السوق فاآلثار اإليجابية للمنافسة تتجسد في جذب عدد  

  36وارتفاع في معدالت النمو االقتصادي. أكثرتأمين فرص عمل 

، كان ال بد من تأمين الحماية القانونية الكافية لها، وجل أوجه لكل هذه اآلثار اإليجابية للمنافسة على صعيد المستهلك والسوق

 خل بالمنافسة؟ة التي تيالحماية القانونية هو تجريم كل فعل يخالف او يلحق ضرراً بمبادئ التنافس األساسية. فما هي األفعال الجرم

 االحتكار الجرمي :فصل االولال

حبس الطعام أو كل ما يضر الناس أو يعسر عليهم وقت الحاجة  االحتكار لغة من الحكرة وهو السيطرة اصطالحا هو

فهو شكل من اشكال تنظيم السوق يكون فيه شركة واحدة تنتج  .الماسة حين تكون قليلة أو نادرة حتى يرتفع ثمنه فيعرضه للبيع

ي البشري، تاريخ التبادل التجار ايغاالً فيالجرائم قدماً وابعدها  أكثرويعتبر االحتكار من  السلع او تبيعها وليس لها بديل قريب،

نظراً الرتباطها بالمعامالت اليومية للناس في بيعهم وشرائهم الدائم للسلع التي قد ال يتحكم فيها )لجهة اسعارها( دائماً قانون 

 .37العرض والطلب

ة فقط تؤمن منتوج و/أو خدمة فيها عبارة عن شركة واحد السوق هي الحالة التي يكون  (monopoly)في االقتصاد واالحتكار

والممارسات االحتكارية هي استغالل شخص مسيطر وضعه داخل السوق في  )منتوجات و/أو خدمات( إلى جميع المستهلكين.

رفع األسعار وتحقيق أرباح احتكارية او يقوم بإخراج منافسيه من السوق او وضع عوائق امامهم لمنع دخول أي منافس جديد او 

 .38حق ضرراً بالمنافسةمحتمل مما يل

بالعودة الى قانون تنظيم المنافسة الذي لم يجرم االحتكار بالمجمل بل عدد أفعال تشكل وجه من أوجه االحتكار، والسبب في ذلك 

 نذكر منها: ،صح القول إذايعود الى وجود أنواع من االحتكار مشرعة قانوناً وطبيعية 

عندما تكون األرباح تصاعدية مع اإلنتاج والبيع، كلما ارتفع  السوق اراحتك إلىالشركات  االحتكار الطبيعي: تصل -

اإلنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك ألن االستثمارات األولية األساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه 

نها أل السوق هذا الحالة اإلنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق وال تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى

بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا . ستكون مضطرة إلى الكثير من االستثمارات

 .الشركتين

عي مما يخلق نوع م االحتكار الشرعي والطبي ،نتج تجعله غير قابل للمنافسةكفاءة اقتصادية: ان الكفاءة االقتصادية لم -

 نتيجة تميز المنتج.

                                                           
 8صفحة  –دليل وزارة االقتصاد حول تنظيم المنافسة  36 

 (465صفحة  – 6156 -)رباح 37 

 دليل وزارة االقتصاد حول تنظيم المنافسة  38 
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احتكار قانوني: عندما يكون قرار االحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة لألسواق لمنع  -

 يره.انتاج وتوزيع الكهرباء والفيول والنقل وغ في ،المنافسة وذلك ألهداف متعددة كاألمن فمثال االحتكار في سلع األسلحة

بناء  ،استثناء عن األفعال المعاقب عليها: أجاز قانون تنظيم المنافسة في المادة السابعة منه اصدار وزير االقتصاد قراراً  -

ألفعال اعلى توصية لجنة تنظيم المنافسة،  باستثناء االتفاقات المقيدة، أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن من 

المجرمة، وذلك شرط ان تقوم المنشآت المعنية بإخطار الوزارة بها مسبقاً، وأن تثبت المنشآت المعنية بأن هذه االتفاقات 

المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن ستؤدي إلى تعزيز التنمية االقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها 

ةً أخرى وبالتالي يكون المشرع قد أجاز مر ج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك.التنافسية أو تطوير نظم اإلنتا

 االحتكار المنتج مع تنظيمه واالشراف على وجوده وتقرير فعاليته وبالتالي مشروعيته.

 اذاً ما هي األفعال التي تهدف الى تحقيق االحتكار المعاقب عليه جزائياً؟

الممارسات المخلة بالمنافسة تحذير ابرام االتفاقيات  إطارضمن  6156في قانون تنظيم المنافسة  : ورداالتفاقيات المقيدة -5

المقيدة بين المنشآت والتي يكون الهدف منها االخالل بالمنافسة او الحد منها. فالمنشأة هي أي شخص طبيعي أو اعتباري 

قديم السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات وذلك عبر ت ،يقوم بنشاط اقتصادي بغض النظر عن شكله القانوني

التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة لالستعاضة عنها بغيرها أو االختيار بين بدائلها لتلبية 

  حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة.

، بهدف تحقيق نوع من أنواع أكثراو  ،و الممارسات مع منشأة أخرىفاذا عقدت هذه المنشأة أي نوع من االتفاقيات او العقود ا

( خمسمائة ألف درهم وال 111.111االحتكار للسلع او الخدمات تكون قد ارتكبت فعالً جرمياً عقوبته الغرامة التي ال تقل عن )

 ( خمسة ماليين درهم.1.111.111تزيد على )

نت بحيث يُعتد بهذه االتفاقات حتى ولو كا ،ط ان تتخذ هذه االتفاقيات أي شكل معينوالبد من اإلشارة هنا الى ان المشرع لم يشتر

 39ضمنية أو شفهية أو سرية.

ابرام هذا النوع من االتفاقات التي تشكل مخالفة للقانون ويترتب عليها العقوبة ال يمكن حصرها مما دفع المشرع الى تعداد بعض 

نوان واحد هو: االتفاقات التي يكون موضوعها أو الهدف منها اإلخالل بالمنافسة أو الحد أنواعها مع ربط هذه األمثلة جميعها بع

 منها أو منعها.

كما عدد أمثلة على االتفاقيات التي ترد تحت هذا العنوان، نذكر منها: تحديد أسعار بيع أو شراء السلع، تحديد شروط البيع أو  

ت أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد، الشراء أو أداء الخدمة، التواطؤ في العطاءا

تجميد عمليات اإلنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق وجميع أوجه االستثمار األخرى، التواطؤ على رفض الشراء من منشأة 

 لسوق المعنية أو إخراجها منه،وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها، الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى ا

                                                           
 المادة األولى من قانون تنظيم المنافسة 39 
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تقاسم األسواق أو تخصيص العمالء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العمالء أو المواسم والفترات  

الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة، اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إلى السوق أو إلقصائها منه أو 

 40رقلة االنضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة.لع

ان تجريم التكتالت االحتكارية من خالل االتفاقيات المقيدة يساهم اوالً في خفض أسعار السوق ويشكل رادعاً للتكتالت الخفية 

 وقد ورد عالمياً العديد من األمثلة نذكر منها: ،والمحتملة

مها صاحب قد استجابة لشكوىبفتح تحقيق  ،و هيئة المنافسة في البرازيلوه ،قام المجلس اإلداري للدفاع االقتصادي -

تثبيت إجمالية ومخبز تلقى تهديدات من مخابز أخرى لبيعه الخبز بسعر أقل من أسعار منافسيه. وفرضت الهيئة غرامة 

  41المدينة.سعر الخبز على االطراف التي يتشكل منها التكتل االحتكاري في 

وهي هيئة لمنافسة في شيلي، شكوى ضد ثالث صيدليات بتهمة  ،العام الوطني للشؤون االقتصادية سجل مكتب المدعي -

ونيسان  6119دواء من ادوية الوصفات الطبية بين كانون األول  666اتخاذ إجراءات تواطؤية أدت الى زيادة أسعار 

مليون دوالر أميركي في اجمالي إيرادات  11ما يمثل زيادة قدرها %49لغ معدل الزيادة في أسعار المبيعات ب، و6119

حكمت محكمة الدفاع عن المنافسة الحرة على الصيدليات المعنية بغرامة قدرها  6156الصيدليات المعنية. وفي يناير 

مليون دوالر أميركي استناداً الى خطورة السلوك ومدى الضرر الذي سببه حيث مس عدد كبير من المستهلكين في  58

 .الدولة

طة اال بواس ،لم يكن يتسنى ارسال رسائل قصيرة في قطاع االتصاالت في اندونيسيا ،1461و 5888الفترة بين في  -

وبعد  روبية. 511سعر الرسالة  أصبحة ومن نتيجة دخول عدد من المنافسين روبي 311مشغل واحد بسعر ثابت قدره 

لى ان التي خلصت ا ،ي هيئة المنافسة في اندونيسياتقديم شكوى لدى لجنة الرقابة على منافسة مؤسسات االعمال، وه

إلنشاء تكتل  وادانت الهيئة ستة مشغلين الشبكة.فيما بينهم لتثبيت تعرفة السائل المرسلة خارج  بعض المشغلين اتفقوا

  42تريليون روبية. 6.9بالمستهلكين بمبلغ احتكاري الحق ضرر 

بين الشركات الذي يخلق احتكار في السوق، وقد أخطرت هيئة المنافسة  ان احدى أوجه االتفاقيات المقيدة هو االندماج -

التي ترغب بشراء الفرع المختص بإنتاج الحليب  نستلهعن مقترح اندما ج بين شركة  6156في المكسيك في العام 

ز سوقي تركومغذيات الرضع لشركة بفيتزر في المكسيك. ولكن الهيئة خلصت الى ان عملية االندماج هذه ستؤدي الى 

 في نوعين من حليب الرضع الصناعي، %95بنسبة 

                                                           
  ثر من نطاق التجريم، استثنى المشرع االتفاقيات ضعيفة األمن ناحية أخرى40 

فريق الدورة الرابعة عشر ل –مساهمة من البرازيل الى اجتماع المائدة المستديرة لألونكتاد بشأن فائدة سياسات المنافسة للمستهلكين 41 

 6154تموز 51 – 9، ، جنيفالخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة

الدورة  –فريق الخبراء الحكومي المعني بقوانين وسياسات المنافسة  –مجلس التجارة والتنمية  –والتنمية مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 42 

 1صفحة  -6154جنيف تموز  –الرابعة عشر 
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ادة في مما سيخلق زي ،أربعة مرافق لتجهيز هذه المنتجات في المكسيك أصلوان شركة نستله ستستحوذ على ثالث من  

المخلة  روقدم الطرفان فيما بعد مقترحاً بالعالجات الكفيلة بإزالة اآلثا االندماج.األسعار. فقررت اللجنة وقف صفقة 

 بالمنافسة، وتم التوصل الى تسوية.

  مهيمن:إساءة استغالل وضع  -6

الوضع المهيمن هو الوضع الذي يمكن أية منشأة بنفسها أو باالشتراك مع بعض المنشآت األخرى من التحكم أو التأثير على 

ان كما يوجد في حاالت قصوى ب ،من منافسيها أكبرالسوق المعنية. إذ يوجد في بعض األسواق منشآت تتمتع بقوة سوقية 

 هناك منشأة وحيدة تعمل في السوق دون وجود منافسين لها. 

وقد ينشأ الوضع المهيمن هذا عن عدة عوامل، كأن تكون هذه المنشأة قادر على اإلنتاج بنجاح وفعالية وكلفة أقل، او ان تملك 

لع عالية الجودة وهي جميعاً اموراً مستحبة، تدخل ضمن تقنيات متطورة وموظفين متميزين وقادرين على االبداع إلنتاج س

االحتكار الغير مجرم أي االحتكار الطبيعي او القانوني او الناجم عن الكفاءة االقتصادية. ولذلك لم يجرم قانون تنظيم  إطار

 المنافسة الوضع المهيمن انما جرم إساءة استغالله لإلساءة بالمنافسة.

باً عليه هو إساءة استعمال وضع مهيمن، إساءة االستعمال هذه لم يتم تعريفها او وضع اطر محددة بناء عليه ما يعتبر معاق

مما يترك لالجتهاد والفقه تقييم كل حالة على حدى ودراسة العوامل التي تؤثر على توصيف هل هناك إساءة استعمال ام ال 

 فرض االستعمال اال انه عدد بعض األمثلة، نذكر منها: للوضع المهيمن. على الرغم من عدم تحديد المشرع لمفهوم إساءة

أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها 

أسعار السلع  اثلة فيالفعلية بهدف عرقلة دخول المنشآت المنافسة للسوق المعنية، التفرقة دون مبرر بين عمالء العقود المتم

والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها، إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة، الرفض الجزئي 

أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة،  االمتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو 

التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له، تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو الحد من هذا 

خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب االستخدام التجاري غير 

صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك، إنقاص أو  مرتبطة بمحل التعامل األصلي أو االتفاق، نشر معلومات غير

  زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة.

( خمسمائة ألف درهم وال 111.111بالغرامة التي ال تقل عن ) ان إساءة استعمال وضع مهيمن فعل معاقب عليه قانوناً 

 ( خمسة ماليين درهم.1.111.111تزيد على )

اما األمثلة العالمية على إساءة استعمال وضع مهيمن أي إساءة استعمال القوة االحتكارية وذلك من شركة مصنعة لقوالب 

بعرضها  6119الى انتهاك الشركة قانون المنافسة  ،حيث خلصت لجنة المنافسة في موريشيوس ،جبنة التشيدر المطبوخة

 .جعي على نوع محدد من قوالب جبنة التشيدر المطبوخة مقابل الحصول على رفوف عرض متميزة لمنتجاتهاتخفيضات بأثر ر
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كان هذا السعر  إذابغض النظر عن كما يعتبر التسعير المفرط هو وجه آخر من أوجه إساءة استعمال وضع مهيمن 

 من الصعوبات العملية في اثبات السعر المفرط، اال ان ، وعلى الرغمتصنيعهم للسلع إطارموجه للمستهلك مباشرةً او للتجار في 

 :43من مثال نذكر منها أكثرهناك عالمياً 

خدم غدونغ المستفرضت هيئة المنافسة في الصين غرامات على شركات مهيمنة لفرضها اسعاراً مفرطة لرمال نهر غوان -

 من صدور القرار بسعر أشهرضون ستة في مشاريع هياكل تحتية ضخمة وأمرت هذه الشركات ببيع رمال النهر في غ

 من السقف المحدد. أدنى

من عوائد شركة منتجة للمواد  %51طلبت لجنة المنافسة في جنوب افريقيا من محكمة المنافسة فرض غرامة بنسبة  -

 بالستيك.اللما تتقاضاه من أسعار مفرطة لقاء البروبيلين والبوليبروبيلين المستخدمين في صناعة  ،الكيميائية

 

 الجرائم المتعلقة بالعالمة التجارية الثاني:الفصل 

أفعال تتعلق بالعالمة التجارية ويعتبر القيام  ،6116والمعدل عام  5886عدد المشرع في قانون العالمة التجارية الصادر في العام 

 العقوبتين، وهي التالية:بها جريمة تستحق عقوبة بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتين 

 داعةخمما قد يؤدي الى تظليل الجمهور او  ،التقليد هو اتخاذ عالمة تشبه في مجموعها العالمة االصلية :تقليد العالمة التجارية

مهور جالعالمة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين األصل والتقليد بغرض إيقاع  . فتقليداالصليةلظنه انها العالمة 

والتوجه االجتهادي في تقدير وجود التقليد او عدمه هو بالنظر الى الشيء المقلد من وجهة  44المستهلكين في الخلط والتضليل.

، واالخذ بعين االعتبار المشابهة االجمالية وليس الفروق في الجزئيات الموجودة بين العالمة االصلية 45نظر المستهلك العادي

. كما يأخذ االجتهاد في تقدير وجود التقليد او عدمه بالصورة االجمالية العامة التي تنطبع في الذهن والعالمة موضوع الدعوى

 بالنظر الى العالمة في مجموعها ال الى كل عنصر من العناصر التي تتكون منها.

 التالية: الشروطفر انه يجب تو ،39نص المادة  ،وباالستناد الى القانون المذكور أعاله المتعلق بالعالمة التجارية

المستهلك العادي وليس شديد الحرص، وذلك في الصورة  أثرهيقع تحت  ،حدوث التقليد بمبادئه المذكورة أعاله )تضليل -

 االجمالية العامة.

سواء كانت عالمة محلية او عالمة عالمية، بحيث قرر المشرع  ،طال التقليد عالمة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون -

 كل أنواع العالمات التجارية شرط استيفائها الشروط المطلوبة في نص القانون.حماية ل

                                                           
دورة ال –فريق الخبراء الحكومي المعني بقوانين وسياسات المنافسة  –مجلس التجارة والتنمية  –مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 43 

 9صفحة -6154جنيف تموز  –الرابعة عشر 
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لم يشترط المشرع لترتيب عقوبة تقليد العالمة التجارية ان تكون السلع والخدمات هي نفسها انما اكتفى بالتماثل بين  -

 السلع والخدمات االصلية وما تقدمه العالمة المقلدة.

التزوير هو نقل العالمة التجارية نقالً حرفياً وتاماً بحيث تبدو مطابقة تماماً للعالمة االصلية. وقد أخضعها  :التجاريةتزوير العالمة 

 على الرغم من اثبات التزوير ال يتطلب الكثير من المعايير والمبادئ كما هو الحال في التقليد. ،المشرع لنفس عقوبة التقليد

مة تجارية مقلدة او مزورة يرتب نفس عقوبة تزوير او تقليد العالمة ولكن الشرط العتبار استعمال عالان  ع:استعمال غير مشرو 

هذا االستعمال جريمة معاقب عليها هو توفر شرط العلم لدى من يستعمل هذه العالمة بأنها مزورة أو مقلدة. واالستعمال المقصود 

ت أوجه مهما كان ،االستعمال بهدف التجارة وتحقيق الربح ليس االستعمال الشخصي لمن ينطبق عليه وصف مستهلك، انما ،هنا

 وقد عدد المشرع صوراً لالستعمال نذكر منها: االستعمال.او طرق هذا 

 ،كل من وضع بسوء نية على منتجاته عالمة تجارية مسجلة مملوكة لغيره

 كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع

 منها:نذكر  ،46د المشرع حاالت او امثلة اعتبر انها عالمات ال يمكن تسجيلهاحد العالمة:عدم تسجيل 

أية عالمة تخل باآلداب العامة أو تخالف النظام العام، الشعارات العامة واألعالم  ،العالمة الخالية من أية صفة أو طابع مميز -

ة أو الدولية، رموز الهالل األحمر أو الصليب وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او دول اجنبية أو المنظمات العربي

المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة، األسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن  العالمات األحمر،

رد ترجمة تعتبر مجالعالمة التي  ،استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشأ البضاعة، اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره

 لعالمة مشهورة أو لعالمة أخرى سبق تسجيلها...

وقد رتب المشرع عقوبة الحبس مدة ال تجاوز سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف درهم وال تزيد على عشرة آالف درهم 

ته كما كل من دون بغير حق على عالمأو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من استعمل عالمة غير قابلة للتسجيل وفقا لما ذكر أعاله، 

 أو مستنداته بيانا يؤدي إلى االعتقاد بحصول تسجيلها أو بتمييزها لمنتجات أو سلع غير تلك المذكورة في السجل.

الل خوجدت له مقتضى، وذلك من  إذاأجاز القانون فرض المحكمة لعقوبات أخرى  ،كل هذه األفعال والعقوبات المترتبة عليها

لمحل التجاري أو مشروع االستغالل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما وال تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة ا إغالق

المحكوم عليه وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية، التعويض المناسب عما لحق اآلخر من أضرار )دعوى مدنية(، 

المستخدمة في ذلك، ومصادرة األشياء المحجوز عليها، نشر الحكم على نفقة المحكوم توقيع الحجز على البضائع المقلدة واآلالت 

 47عليه.
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 نذكر منها: ،وقد صدر العديد من االجتهادات عالمياً وعربياً المتعلقة بتقليد العالمة التجارية

تشابه مع قة توضيب تاعتبرت محكمة الشعب العليا في الصين أقرت الحكم المستأنف القاضي بأن بيع الشوكوال بطر -

 . 48يخالف قانون المنافسة غير المشروعة في الصين العالمة المعروفة فيراروروشيه

أقرت المحكمة االبتدائية في ميالن ان شركة باريال المنتجة للمعكرونة والمعجنات محقة في معارضتها انتاج وتسويق  -

 49وسادات على شكل العديد من قطع البسكوت المعروفة عالمياً.

في نزاع يتعلق بشركة األلعاب البالستيكية ليغو اقرت المحكمة اإليطالية العليا انه طالما ان المنتج غير معتبر من حقوق  -

 .50وللغير الحرية في تقليد شكلها حتى ولو كان المنتج منافس ،الملكية الفكرية فال يتمتع بالحماية القانونية

  51ث الضرر للعالمة االصلية بل الشرط األساس هو وجود الخداع والتضليلللحكم بوجود التقليد او عدمه ال يشترط حدو -

اعتبر االجتهاد الفرنسي ان المزاحمة غير المشروعة يمكن ان تقع عن طريق المعاكسة، فاعتبر ان استعمال شركة  -

بل" )التي أجبان اسم "غروجان" )التي اعتمدت عالمة البقرة الجدية( يشكل مزاحمة غير مشروعة لشركة أجبان "

اعتمدت عالمة البقرة الضاحكة(، ألن اعتماد كلمة "الجدية" تعكس رغبة الشركة المزاحمة في االستفادة من مجهود 

الدعاية التي قامت بها شركة أجبان "بل" وليس من سبب آخر العتمادها، األمر الذي يثبت خلق االلتباس لدى الزبائن 

 ."واالعتقاد أن ماركة "البقرة الجدية" يملكها صاحب ماركة "البقرة الضاحكة نتيجة التشابه السمعي اللفظي أو البصري

و  VANDAاعتبرت محكمة النقض المصرية وجود تشابه المضلل بين كوكا كوال و ك.كوال كما ووجود التقليد بين  -

FANTA. 

نتج االختالف الكثيرة بين ماما محكمة استئناف الجنح في بيروت فقد اعتبرت ان التقليد غير موجود نظراً لعناصر  -

Clora super bleach   ومنتجClorox  كلورا بالعربية و   مستندةً في ذلك على اختالف اللغة في كتابةClorox  

باالنجليزية كما واختالف الرسوم واأللوان والشكل الهندسي على االتيكيت العائدة للمنتج كلورا، كما واختالف في شكل 

 52العبوة.

 

                                                           

48 (Qiu – 2009- Pages 158–159) 

49 (Rosati , 2018, Pages 520–521) 

Court of First Instance (Tribunale) of Milan, Barilla G and Another v Italy Fashion srl and Another, 

decision 830/2018, 25 January 2018 

50 (Giove- 2008 -Pages 759- 761) 

51 (Meale& Shillito, 2007, Pages 12–15) 

 6/4/5882 –الغرفة العاشرة  –بيروت  –محكمة االستئناف للجنح 52 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        92 

 ISSN: 2706-6495 

 
 الممارسات الضارة في التجارة الدولية: لثثاالفصل ال

الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بأنها ممارسات اإلغراق والدعم  ،اإلماراتفي  6159عدد قانون مكافحة اإلغراق 

المشابه  ج. بحيث يعتبر اإلغراق تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتالمخصص والزيادة في الواردات

في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية، اما الدعم المخصص فهو مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم مقدمة من 

حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها من شأنه أن يدعم الدخل أو األسعار بطريقة تلحق ضرراً جدياً بالدول المتعاقدة على 

ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي  ،53ال الدعم التي قد تسبب اضطرابات كبيرة على المصالح التجاريةاتفاقية الجات كما اشك

 الدعم.

وقد تم تعريف الشكل األخير للممارسات الضارة في التجارة الدولية بأن الزيادة في الواردات، هو استيراد منتج بكميات متزايدة 

لصناعة الوطنية أو الخليجية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم في المطلق أو نسبياً بالعالقة مع إنتاج ا

 أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية.

وقد تميز قانون اإلغراق باعتبار السوق في مجلس التعاون الخليجي سوقاً واحدة محلية وهدف الى حمايتها، دون اعتبار أي 

 وفقاً لنص المادة الثانية منه هو على الممارسات ،ن أي من هذه الدول سياسة اجنبية، اذ ان نطاق تطبيقهسياسية اقتصادية صادرة ع

الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، كما الزم هذا القانون اإلدارة المعنية في مكافحة الممارسات 

قيقات التي تجرى في حال الحق ضرر بالصناعة الخليجية كما والتنسيق مع الجهات الضارة في التجارة الدولية بالمشاركة في التح

 54المعنية في الدولة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة نتيجة هذا التحقيق.

 

اعطى هذا القانون للصناعة الوطنية أو من يمثلها الحق في أن  ،ولتحقيق الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية

 ة، مباشرةالدوليقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية لإلدارة المعنية في مواجهة الممارسات الضارة للتجارة تت

كما يجوز لإلدارة بناء على قرار من الوزير، البدء في  لإلدارة.أو من خالل الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها 

 سات الضارة دون أي شكوى.تحقيق في الممار

 55وفي حال تحققت اإلدارة المعنية بوجود احدى الحاالت التالية

التي تتألف من ثالثة شروط، الشرط األول يطال المنتجات محل التحقيق بحيث اشترط ان تكون قد وردت  ى:األولالحالة  -

ثر هذه المنتجات على الصناعة الوطنية سواء بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها، اما الشرط الثاني فهو يتعلق بأ

بألحاقها ضرراً ماديّاً بصناعة وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي إلقامة 

صناعة وطنية، والشرط الثالث هو وجود عالقة سببية بين المنتجات التي وردت بأسعار مغرقة والضرر المحقق او 

 لي الذي يطال الصناعة الوطنية.االحتما

                                                           
 5884الجات  اتفاقية( من 52وفقاً للتعريف الوارد في المادة )53 

 6159من قانون اإلغراق  51المادة 54 

 6159من قانون مكافحة اإلغراق  1المادة 55 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        93 

 ISSN: 2706-6495 

 
والتي تتألف من ثالثة شروط هي نفسها كما الحالة األولى مع اختالف يتعلق في الشرط األول وذلك لتطلب  الثانية:الحالة  -

 اثبات الكميات المتزايدة للمنتجات محل التحقيق التي يتم تُوّريدها إلى السوق الوطنية.

 

 : 56في حال اثبات الحالتين أعاله، هي ،بعد توصية اللجنة االستشارية المتخصصة ،تخاذهااما التدابير التي يحق للوزير ا

 فرض رسوم مكافحة اإلغراق ورسوم تعويضية نهائية بما ال يجاوز هامش اإلغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً. -5

ال يجاوز هامش اإلغراق أو مقدار الدعم فرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة اإلغراق أو الدعم المخصص بما  -6

 المحدد مبدئياً.

 فرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات على شكل رسوم أو قيود كمية. -3

 فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات لمدة مائتي يوم كحد أقصى. -4

 

لضارة في التجارة الدولية بسرية خاصة، مانعاً جميع الموظفين من وقد خص القانون القضايا المتعلقة بمكافحة الممارسات ا

( 611،111افشاء اية معلومة تتعلق بالممارسات الضارة للتجارة الدولية، تحت طائلة العقوبة بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن )

 مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العربية المتحدة وجمهورية باكستان اإلسالمية التي كانت  اإلماراتة اإلغراق هو النزاع بين دولة وقد برز مؤخراً كمثال على حال

منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين. حيث تم تقديم شكوى من  اإلماراتتفرض رسوم اغراق على صادرات دولة 

 اإلماراتحكمت لصالح دولة  ي منظمة التجارة العالمية، التيمن قبل وزارة االقتصاد في الدولة لدى جهاز تسوية النزاعات ف

  هاالعربية المتحدة إللغاء رسوم مكافحة اإلغراق المفروضة من قبل جمهورية باكستان اإلسالمية على صادرات
 

تكار، حيث تم االحمن  بدءاً  ،إذا في الحماية الجنائية للمنافسة، تم تجريم كل فعل يخالف او يلحق ضرراً بمبادئ التنافس األساسية

افسة لم يجرم قانون تنظيم المن إساءة استغالل وضع مهيمنقانوناً واالحتكار الغير مشروع، الى  االحتكار المشروعالتمييز بين 

 إساءة االستعمال هذه لم يتم تعريفها او وضع اطر محددة مما يترك الوضع المهيمن انما جرم إساءة استغالله لإلساءة بالمنافسة.

تتعلق بالعالمة التجارية فهي: تقليد العالمة التجارية، تزوير العالمة  لالجتهاد والفقه تقييم كل حالة على حدى. اما الجرائم التي

التجارية، استعمال غير مشروع، عدم تسجيل العالمة. كما ان اإلغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات اعتبرت 

 الدولية. ممارسات جرمية ضارة بالتجارة

 

 الخاتمة:

ية العرب اإلماراتالحماية المدنية والجنائية المقررة للتاجر والمستهلك في دولة  مستوىدراسة هدفت هذه المقالة الى 

 المتحدة وذلك من خالل دارسة النصوص التشريعية واالحكام االجتهادية.
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ربح ممكن لفرد  رأكباستعمال وسائل غير مشروعة لتحقيق ب ، التي يمكن تعريفهاالمنافسة غير المشروعةحماية التاجر في تتجلى 

منظمة التجارة العالمية، قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة والتجارة وضعت مع الحاق الضرر بالسوق والنظام االقتصادي ككل. ف

 وحماية المستهلك على المستوى العالمي.

وترتب على ذلك تمتع الدولة بالعديد  ،5882ارة العالمية في العام العربية المتحدة الى منظمة التج اإلماراتانضمت دولة 

عديدة.  محاور تجاريةمن المزايا، وتعين عليها االلتزام بعدد من الشروط منها ضرورة تحديث التشريعات والقوانين المحلية في 

الدولة، حيث ان المصدر األول للمساءلة مجموعة احكام قانونية وتنظيمية تشكل قانون المنافسة في  اإلماراتوقد أصدرت دولة 

ي وقاعدة من الحق ضرر بالغير دون وجه حق يلزم اإلماراتالمدنية عن المنافسة غير المشروعة هو القانون المعامالت المدنية 

المنافسة  إطارمنه، االعمال التي تندرج ضمن  24ي، في المادة اإلماراتكما عدد قانون المعامالت التجارية فاعله بالتعويض. 

غير المشروعة. باإلضافة الى تشريع عدد من القوانين المختلفة التي تهدف الى تنظيم المنافسة ومكافحة االعمال غير المشروعة 

دوراً مهماً في تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة،  اإلماراتاالجتهاد في دولة  كما لعبفي هذا المجال. 

 ضع معايير تطبيقية ساعدت في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة وتحديد اطر تطبيقها.من خالل و

فقد أدى االنتشار العالمي لبعض النشاطات االقتصادية عبر وسائل التواصل  ما فيما يتعلق بالطفيلية االقتصادية،ا

التجاري العالمي على بضائع ومشاريع ال تمت اليه باي  واالعالن، الى استغالل واستخدام المشاريع الصغيرة لعناصر المشروع

ن تمثل بالنمو االقتصادي للمشاريع الطفيلية على اسم وشهرة المشاريع العالمية دوتكفعل غير مشروع صلة. فالطفيلية االقتصادية 

قاً من نظرية المزاحمة غير مفهوم ضمن المصطلح القانوني عن طريق االجتهاد والفقه الفرنسيين انطالهذا الدخل . ان تزاحمها

ي وبمعرض دعاوى مزاحمة غير مشروعة ارتكز على توفر عنصر المزاحمة على زبائن اإلماراتاالجتهاد  المشروعة، اما

السلعة ذاتها للحكم بالمنافسة غير المشروعة وترتيب جزاءها. فكانت حماية التجارة من الطفيلية االقتصادية في االجتهاد مرتكزة 

اية العالمة التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات االختراع والرسوم على حم

ريس هنا، دورا أساسيا في تك اإلماراتوالنماذج الصناعية، باإلضافة الى مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فكان لالجتهاد في دولة 

 ي.الطفيلية االقتصادية كمبدأ قانون

 لكان أساس الحماية الجنائية للتاجر. حيث شكلحق ضرراً بمبادئ التنافس األساسية تخالف او األفعال التي تتجريم  ان

ضع إساءة استغالل و . كذلكتم التمييز بين االحتكار المشروع قانوناً واالحتكار الغير مشروع وقد، الجريمة االولى االحتكار

هذه لم  االستعمالإساءة  المنافسة الوضع المهيمن انما جرم إساءة استغالله لإلساءة بالمنافسة.لم يجرم قانون تنظيم حيث  مهيمن

جارية تتعلق بالعالمة الت يتم تعريفها او وضع اطر محددة مما يترك لالجتهاد والفقه تقييم كل حالة على حدى. اما الجرائم التي

 ية، استعمال غير مشروع، عدم تسجيل العالمة.فهي: تقليد العالمة التجارية، تزوير العالمة التجار

 كما ان اإلغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات اعتبرت ممارسات جرمية ضارة بالتجارة الدولية.
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 نتائج البحث:

مما فتح الباب واسعاً امام القضاء  ضمن مصطلحات او مفاهيم محددة، تعريف فعل المنافسة غير المشروعة لم يتم -

 ف االعمال الضارة بالتجارة المحلية او الدولية بانها منافسة غير مشروعة، وذلك اذا توفرت شروط معينة.لتوصي

 تنوعت اطر المساءلة عن فعل المنافسة غير المشروعة بين مدنية وجزائية، فتوسعت األفعال واختلف العقاب. -

هذا الفعل درءاً لخطورته على المستوى المحلي  األهمية الالزمة لمنع انتشار ان تجريم المنافسة غير المشرعة يعطي -

 والعالمي.

مع التشريعات العالمية والمفاهيم القانونية، وقد كان ذلك من خالل مفهوم الطفيلية  اإلماراتتماشي القضاء في دولة  -

 منافسة غير مشروعة حتى في ظل غياب عنصر المنافسة ووحدة الزبائن. االقتصادية حيث اعتبرت فعل
 

 صيات ومقترحاتتو

 .جمع كافة النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة تحت عنوان واحد، حرصاً على عدم التشعب والتكرار -

 العمل على اعداد اتفاقيات إقليمية ترعى وتنظم المنافسة غير المشروعة. -

 .منافسة غير المشروعةالتعاون بين القضاء المحلي والقضاء العالمي لتحقيق مكافحة فعالة لل عزيزت -

 .السوق وواقع المنافسة، مما يضمن مراقبة التطبيق وديمومة التطور في مراقبةتأسيس لجان متخصصة  -

 

 المراجع باللغة العربية

 كتب

 مكان النشر  –مكتبة لبنان  -ال طبعة   -إخراج دائرة المعاجم - 5891سنة  –مختار الصحاح  ،الرازي -1

حقوق االنسان بين العالمية والخصوصية "دراسة "   -6156الكندري، احمد عبدهللا، و النهري مجدي مدحت: سنة  -2

 العربية المتحدة اإلمارات -معة الجزيرة  جا  -ال طبعة  -ي"اإلماراتمقارنة " تطبيقية وتحليلية وفقاً للنظام 

 لبنان -الطبعة األولى، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،"المزاحمة غير المشروعة "،     -5885سماحه جوزف،  -3

 Le"المزاحمة غير المشروعة في وجٍه حديٍث لها الطفيلية االقتصادية )   -6114الحجار هاله:  ،الحجار حلمي -4

nomique parasitisme éco  " بيروت لبنان . –منشورات زين الحقوقية  -ال طبعة   –(  دراسة مقارنة 

دراسة مقارنة حول جرائم رجال االعمال والمؤسسات التجارية  –قانون العقوبات االقتصادي "    - 6156غسان،  رباح -5

 – منشورات الحلبي الحقوقية  -الطبعة السادسة  -المخالفات المصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار"

 بيروت . 
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 وانينق

 ياإلماراتقانون المعامالت المدنية 

 ياإلماراتقانون المعامالت التجارية 

 6156لسنة  4القانون االتحادي رقم  

 حول المنافسة والتجارة  اإلماراتدليل وزارة االقتصاد في دولة 

 6116معدل سنة  86لسنة  39قانون اتحادي رقم 

 5898لسنة  4اتحادي رقم  قانون1

 5884اتفاقية الجات 

 أبحاث علمية:

1- Qiu Benjamin , March 2009,  “Ferrero wins unfair competition case in China “ in Journal of 

Intellectual Property Law & Practice, Volume 4, Issue 

3, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpn261,Published: 24 January 2009 

2- Rosati Eleonora, July 2018,   “Milan court finds trade mark infringement and unfair 

competition in biscuit-shaped cushions” in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 

Volume 13, Issue 7,  https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy053. 

3- Giove Luca, Dec 2008 , “Marketing toy building bricks compatible with Lego bricks does not 

amount to unfair competition” - in Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 

3, Issue 12, December 2008, , https://doi.org/10.1093/jiplp/jpn193, 

4- Meale Darren & Shillito Mark , JANUARY 2007,   It may look or smell like a ‘free ride’ but 

it is not ‘unfair competition’،in Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 2, 

Issue 1, , https://doi.org/10.1093/jiplp/jpl202,  

 

 احكام قضائية:

 :اإلماراتفي دولة 

 6159صادر  – 59/55/5882صادر بتاريخ  –القضائية  59لسنة  23طعن رقم  -مدني  –المحكمة االتحادية 

 6154لسنة 619بمقر محكمة التمييز بدبي في الطعــن رقــم  6154-56-61دبي بالجلسة العلنية المنعقدة يوم  -حكمة التمييز

 نيمد طعن
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 6154لسنة 619 رقــم الطعــن فيبمقر محكمة التمييز بدبي  6154-56-61بالجلسة العلنية المنعقدة يوم  دبي -التمييز محكمة

 مدني طعن

  6118-4-65طعن تجارى جلسة  6118 لسنة 91 ،49الطعنين رقمي 

 6119-55-64طعن تجارى جلسة 6119لسنة  669الطعن رقم 

 .6112-5-66جلسة  مدني طعن 6111لسنة  541الطعن رقم 

 68/56/6158تجاري جلسة  6158لسنة  831لطعن رقم 

 تجاري كلي 6158 لسنة 5941محاكم دبي االبتدائية في الدعـوى رقــم 

 حيث حكمت المحكمة برفض االستئناف. 6158-56-51وبتاريخ م 6158لسنة  6591االستئناف رقم 

 64/55/6158تجاري جلسة  6158لسنة  354الطعن رقم 

 :في البلدان العربية

محكمة النقض   26صفحة  -المستحدث في المبادئ التي قررتها الدوائر التجارية في محكمة النقض في المواد التجارية والضرائب

 56/4/6111ق جلسة  26لسنة  22555طعن رقم   –المصرية 

 6/4/5882 –الغرفة العاشرة  –بيروت  –محكمة االستئناف للجنح 

 :فرنسا

Paris, 8 Decembre 1962, D, 1963,406, note Desbois. 

2 juin 1987, D,1987, IR174; com 17 déc 1991 , D.1992 somm.388 

Versailles, 11 mars 1993 TFI\Antenne 2 , Gaz. Pal , 1993 

Court of First Instance (Tribunale) of Milan, Barilla G and Another v Italy Fashion srl and 

Another, decision 830/2018, 25 January 2018 

 

 مواقع الكترونية

 -https://www.moec.gov.ae/world-trade-organization-wtoاإلماراتموقع وزارة االقتصاد في دولة 

http://www.uaelawsonline.com/default.aspx 
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 الخطاب الموجه للمرأة السعودية وحدة المضمون واختالف المنصة والمتلقي

 (أهيل للزواج ومنصة تويتر نموذجا  )برامج الت

The addressed discourse to Saudi women: The sameness of content and the difference of 

the platform and the audience (Marriage preparation programs and Twitter as an 

example) 

 

 الجويسر هللا عبد غيداء/ إعداد الدكتورة

 السعودية العربية المملكة بجدة، العزيز عبد الملك جامعة واإلعالم، االتصال كلية مساعد، أستاذ

Email: galjuwaiser@kau.edu.sa   

 :مستخلص

الباحثة إلى د . تستنعبر منصتين مختلفتينوالتفاعل معه  ةالسعوديالموجه للمرأة الخطاب مضمون تحاول هذه الورقة المقارنة بين 

. ثم تعقد مقارنة (2010) دراسة سابقة لها قامت خاللها بتحليل مضمون الخطاب الذي توجهه برامج التأهيل للزواج لمستفيداتها

( ما هو ١) األسئلة التالية: تطرح الورقةتحديًدا.  (2016/2017)ذات المضمون، بين عامي مع التفاعل المختلفة مع بعض صور 

ه للمرأة السعودية فيما يتعلق بدورها في العالقة الزوجية؟ ومامضمون الخطاب الم    تفاعلالهي أوجه االتفاق واالختالف بين  َوجَّ

؟ تجيب الباحثة على هذا السؤال من خالل تويتر تحديداً ، منّصة هذا الخطاب خارج وعلى منّصات وسائل التواصل االجتماعيمع 

ق وعات على منّصة تويتر، والتي ظهر فيها التصادم  ( كيف يؤثر ٢. )التفاعل معهبين ذات الخطاب وبين  -جليًّا  -عدد من الو 

ه من خالله/ي ستَعَرض فيه هذا الخطاب في ردة فعل المتلقي؟ من خالل اإلجابة على هذا السؤا رج ل تحديدا، تخالفضاء الذي ي وجَّ

لما اعتادت المرأة السعودية  ،ردة فعل المتلقي ;التالية: أّن وسائل التواصل االجتماعي قد قدمت خطابًا مضاًدا بالنتائجهذه الورقة 

ع بين الخطابين قد ساهم في رصد أصواٍت مختلفة لموقف المرأة السعودية تج ه اأن تتلقاه عبر المؤسسات الرسمية، وأّن هذا التَناز 

ه إليها. تخلص هذه الدراسة بدعوة للباحثات االجتماعيات السعوديّات إلثراء مجال  م الرقميي اإلعالالخطاب التقليدي الذي كان ي َوجَّ

ه للمرأة السعودية عبر المنابر المختلفة. و َوجَّ  علم اجتماع المرأة برصد تغيّرات الخطاب الم 

 السعودية، وحدة المضمون، اختالف المنصة، برامج التأهيل للزواج، منصة تويتر الخطاب الموجه، المرأة :المفتاحيةالكلمات 
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The addressed discourse to Saudi women: The sameness of content and the difference of the 

platform and the audience  

(Marriage preparation programs and Twitter as an example) 

 

Abstract:  

This paper compared between the discourse towards Saudi women and the interaction with the 

same discourse across two different platforms. Data from a previous study was analysed: the 

discourse of marriage preparation programs towards Saudi women (2010). This was compared 

with different forms of interaction with the same discourse, between 2016-2017 specifically. The 

paper examines the following questions: (1) What is the content of the discourse towards Saudi 

women regarding their role in the marital relationship? What are the points of agreement and 

difference between the interaction with this discourse on social media platforms, Twitter in 

particular? The data answers these questions through a number of episodes on Twitter, in which 

the collision between the same discourse and the interaction with it was evident. (2) How does the 

platform in which this speech is presented affects the recipient's interaction? The results could be 

concluded in: social media has presented a counter-discourse; The difference between recipient's 

reaction through official institutions and Twitter platform, and where this disagreement between 

the two discourses had contributed to monitoring different voices of Saudi women's attitude 

towards the traditional discourse towards them. Finally, this paper calls for Saudi female social 

researchers to enrich the fields of digital media and women's sociology by monitoring changes in 

the discourse directed at Saudi women through various platforms. 

 

Keywords: Targeted discourse, Saudi women, Content unity, Platform difference, Marriage 

qualification programs, Twitter platform 
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 المقدمة

كأحد أهم العوامل التي تلعب دورا في  ٢٢٠٢متسارعة على أصعدة عدة، وتأتي رؤية  تشهد المملكة العربية السعودية تغيرات

(. كذلك، ال يمكن إغفال دور الفضاء اإللكتروني الذي أتيح ٢٢١٢؛ سي إن إن العربية، ٢٢١٢هذه المرحلة االنتقالية )الجبالي، 

اطار الذي تأخذ فيه هذه التحوالت مجالها مهم جدا (. إن الرؤية الواسعة لإل٢٢١١)السقاف، ١٩٩٢استخدامه ألول مرة في عام 

ات التي هذه الورقة بالتحديد التغيرتتناول لفهم تداخل العوامل المتعددة والتي يمكن من خاللها تفسير هذه التحوالت بشكل دقيق. 

عبر االستعانة بدراسة سابقة للباحثة جمعت فيها مضمون  وذلك اطرأت على تلقي الخطاب الرسمي الموجه للمرأة السعودية

في عدد من مراكز التأهيل للزواج في مدينة جدة باعتباره جزء من  (٢٢١٢)الجويسر،  الخطاب الذي يقدم للمقبالت على الزواج

 خ(. إّن هذا الخطاب يصنفخطاب أكثر اتساعا يتم "تلقينه" للمرأة السعودية على منصات اخرى )المساجد، المدارس، الجامعات ال

م في مؤسسات رسمية تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تقديمه بواسطة تربويات وأكاديميات اعتمادا على  وتم. 1"كرسمي" ألنه قٌدِّ

تتلقاه المرأة السعودية في المؤسسات التعليمية. وقد اختارت كانت نصوص إسالمية تعد هي األخرى ضمن الخطاب الرسمي الذي 

وسائل  التفاعل مع ذات الخطاب عبر( الرتبااطها ب٢( لتوفرها وجمعها من خالل منهجية علمية، )١باحثة تلك البيانات لسببين: )ال

 التواصل االجتماعي، والذي تقارن بواسطته الباحثة كيف جابه مستخدمو هذه المنصات هذا الخطاب التقليدي ذاته.

 مشكلة البحث

تعلق بالدور المرغوب والمتوقع أن تلعبه المرأة في الزواج وعالقتها مع الزوج. تتناول الباحثة ذلك تركز الباحثة على الخطاب الم

 قامت بانتقاد والتي. ثم استعراض بعض الوقوعات على منصة تويتر (٢٢١٢)الجويسر، أوال عبر عرض نتائج دراسة سابقة لها 

وذلك عبر حملة "تويترية" مما اضطرها لحذف محتواها ، التوعية األسريةإحدى مراكز الذي قدمته  الموجه للمرأة خطابذات ال

ة دور المرأة في العالقلالجامعية في المرحلة  مقرر الثقافة اإلسالميةبعض نصوص ل (. كذلك، استعراض٢٢١٢واالعتذار عنه )

 (. ٢٢١٢ب )الخطا لهذالعديد من االنتقادات ل مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الزوجية، وتوجيه

هذا هو التركيز األساسي لهذا العمل، والذي يهدف من خالل تناول األمثلة أعاله رصد تصاعد هذه المواجهات بين الخطاب 

ل على منصات التواص على ذات الخطاب السعودي الرسمي الموجه نحو المرأة عبر المناهج التعليمية، وما بين ردة فعل المتلقي

 االجتماعي. 

 أسئلة البحث

ه للمرأة السعودية فيما يتعلق بدورها في العالقة الزوجية؟  .1 َوجَّ  ما هو مضمون الخطاب الم 

ما هي أوجه االتفاق واالختالف بين التفاعل هذا الخطاب خارج وعلى منّصات وسائل التواصل االجتماعي، منّصة تويتر  .2

 تحديًدا؟ 

ه من خالله/ي ستَعَرض فيه  .3  هذا الخطاب في ردة فعل المتلقي؟كيف يؤثر الفضاء الذي ي وجَّ

                                                
 العمل والشؤون االجتماعية حاليا 1
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 أهداف البحث

وع في موض معه، بالتحديدالتي اطرأت على توجيه الخطاب الموجه للمرأة السعودية والتفاعل  هي التغيراتما الهدف الرئيس: 

( خارج وعلى منصات التواصل ٢٢١٢،٢٢١٢، ٢٢١٢األدوار والحقوق والواجبات الزوجية عبر فترات زمنية متفاوتة )

 جتماعي؟اال

 األهداف الفرعية:

ه للمرأة السعودية فيما يتعلق بدورها في العالقة الزوجية؟  .1 َوجَّ  التعرف على مضمون الخطاب الم 

خارج وعلى منّصات وسائل التواصل االجتماعي، والتفاعل معه التعرف على أوجه االتفاق واالختالف بين هذا الخطاب  .2

 منّصة تويتر تحديًدا؟ 

ه من خالله/ي ستَعَرض فيه هذا الخطاب في ردة فعل المتلقي؟ تأثير التعرف على .3  الفضاء الذي ي وجَّ

 أهمية البحث

 ندرة تناول موضوع الخطاب الموّجه للمرأة السعودية أكاديميا بشكل عام، وفي المحتوى العربي على وجه التحديد.  .1

والتفاعل مع هذا الخطاب، لرصد التغيرات التي اطرأت تتبع خطاب محدد عبر فترات زمنية متباعدة عبر منصات مختلفة،  .2

 . على التلقي والتفاعل

ه للمرأة السعودية عبر المنابر المختلفة.  .3 َوجَّ  إثراء مجالي اإلعالم الرقمي وعلم اجتماع المرأة برصد تغيّرات الخطاب الم 

 منهج البحث 

لخطاب، ا اذه تلقي/التفاعل مع، باإلضافة إلى تحليل ةلسعوديأشكال الخطاب الموجه للمرأة ا شكل منتحليل بهذه الورقة  تقوم

عبر منصة تويتر  -، واألخرى التي قامت ٢٢١٢والمتلقي هنا هي المرأة السعودية التي قامت بحضور برامج التأهيل الزواج في 

مجالين مختلفين لتحليل الخطاب:  يتناول هذا العمل.٢٢١٢ - ٢٢١٢بانتقاد بعض أشكال الخطاب التقليدي الموجه لها بين عامي  -

، مقرر الثقافة اإلسالمية في الجامعات السعودية. ٢٢١٢؛ وجها لوجه وهو ما تم تقديمه ضمن برامج التأهيل للزواج في المباشر

  .٢٢١٢ – ٢٢١٢؛ والذي يأخذ مكانه على منصة التواصل االجتماعي تويتر الرقميواآلخر هو 

أو ” تقع“أن "الممارسات الرقمية دائما ما كتابهم: تحليل الخطاب والممارسات الرقمية، في  (.٢٢١٢يشرح جونز وآخرون )

مع الممارسات الثقافية األخرى، القديم منها والجديد، وغالبا ما تعمل على إعادة إنتاج قيم اإلعجاب والشهرة الموجودة ” تتداخل“

من يجرون دراسات تحليل الخطاب على المنصات الرقمية االلتفات (. كذلك، "أن على ٢٢١٢في وسائل اإلعالم القديمة" )عبدهللا

( األفعال والتفاعالت: ما يفعله الناس مع ٢( النصوص )١للخطاب الذي يتمثل في: ")” الجزئي“"لفهم العالقة بين المستوى 

بها  التي تعكس للخطاب الذي يتصل بالطريقة” الكلي“النصوص، وخاصة ما يقومون مع بعضهم البعض. وبين والمستوى 

 النصوص نظما اجتماعية بعينها وتساعد في تكريسها،
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( السياقات: وهي األوضاع االجتماعية والمادية التي تؤلف في إاطارها النصوص وتستهلك، ويتم تبادلها ٠والتي تتمثل في ) 

واقع" خرين وصياغة رؤية بعينها لل( السلطة واأليديولوجيا: كيف يستخدم الناس النصوص للهيمنة والسيطرة على اآل٤وتمتلك و )

 )المرجع السابق بتصرف(.

ممارسات رقمية تعكس "المجابهة" بين الممارسات الثقافية القديمة في المجتمع السعودي؛ الصورة  هوإن ما يستعرضه هذا العمل 

النمطية للمرأة في الخطاب الذي اعتادت أن يوجه إليها، مقابل الجديدة منها؛ الخطاب البديل الذي تدعو لتقديمه المرأة السعودية 

اعال والتي تتلقى تف –تويتر  –استعراضها على هذه المنصة  تمينة على منصة تويتر. هذا الخطاب يظهر من خالل نصوص مع

 يعكس تغير السياقات االجتماعية التي لم تتعد تتقبل هذا النوع من الخطاب. 

 

 الخطاب

 ما هو الخطاب؟ 

كة في الحبالخطاب عند ميخائيل باختين هو "كلمات منسوجة بفضل عدد ال حصر له من الخيواط األيديولوجية التي تٔودي دور 

كل العالقات االجتماعية داخل كل المجاالت". لذلك، "ال يمكن تصور وجود ٔاي خطاب خارج العالقة بالمتلقي، باآلخر، بالغير، 

(. ويرى نورمان فاركلوف أّن النصوص "تملك، ٢٢١٢الحاضر، تصريحا ٔاو ضمنا في خطابنا الشخصي" )نصر الدين، 

ألحداث االجتماعية، نتائج تسببها، أي أنها ت حِدث تغييًرا، فهي على صعيد مباشر يمكن أن باعتبارها عناصر تشترك في تكوين ا

(. ٠٠، ص.٢٢٢٩تحدث تغييرات في المعرفة التي نملكها )يمكن أن نتعلم منها(، وفي معتقداتنا، ومواقفنا، وقيمنا" )فاركلوف، 

(. من ٢٢١٢االجتماعية وإعادة إنتاجها ونقلها."  )عبدهللا،  في المقابل " يلعب الخطاب دورا هاما في الحفاظ على الممارسات

هنا، فالخطاب يحمل في اطياته معان ومحفزات تتعلق بصاحب الخطاب، بمن ي َوّجه له وبالمناخ الفِكري، االجتماعي والسياسي 

ولكل منها تصنيفات فرعية ( ٢٢١٠الذي يأخذ مكانه ضمنه. يأخذ الخطاب أشكاال عدة: مكتوبا، مسموعا، أو مصورا )بو معزة، 

 أخرى حسب الغرض منها.

 تحليل الخطاب

ي، نفس –يسعى تحليل الخطاب "إلى تحليل وفك شفرة الخطاب من أجل فهمه، على اختالف أنواعه: أدبي، إشهاري، اجتماعي 

تعليمي ... الخ(". يقول مايكل شورت أّن الخطاب "اتصال لغوي، يعتبر صفقة بين المتكلم والمستمع، نشااطا متبادال بينهما، 

(. ويركز تحليل إنتاج النص عند نورمان فاركلوف "على المنتجين: ٢٢٢٩دية، وتتوقف صيغته على غرضه االجتماعي" )سع

، ٢٢٢٩المؤلفين، المتكلمين والكتاب، في حين يركز تحليل التلقي على التفسير: المفسرين، القراء، المستمعين" )فاركلوف، 

 (. ٤٢(. يقر فاركلوف بأنه "ال يوجد تحليل "موضوعي" للنصوص )المرجع السابق، ص.٠٢ص.

ما تتناوله هذه الورقة يتمثل في الخطاب اإلشهاري، والذي يتفرع بدوره للخطاب اإلرشادي المسموع؛ متمثال في خطاب برامج  

رة؛ ة، والصويالتأهيل للزواج، والخطاب اإلعالمي المكتوب؛ يمثله الخطاب الرسمي الموجه للمرأة السعودية في المناهج الدراس

التأهيل للزواج في السعودية )المرجع ضمن حملة  المراكز التوعويةالمصورة التي قامت بها إحدى  وتمثلها الحملة التسويقية

 (. ٠٢-٠٢-٢٩السابق، ص.ص. 
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 مراجعة نظرية

 الخطاب الموجه المرأة: نظرة عامة  

بناء على التمهيد السابق لتعريف الخطاب وتحليله، يمكن تعريف الخطاب الموجه للمرأة بأنه كل خطاب يستهدف المرأة كمستمع 

ومستفيد، بقصد إحداث التغيير في المعرفة التي تملكها وتتعلم منها المرأة. مثال: المعرفة الحقوقية، االجتماعية، الدينية الخ. وقبل 

بشكل سريع بعض ما تم نشره حول الخطاب الموجه للمرأة عربيا،  تراجع الجزئية التاليةئيسي لهذا العمل، استعراض المحور الر

إسالميا و"سعوديا". وذلك بقصد منح نظرة عامة عن وضع الخطاب الموجه للمرأة العربية/المسلمة بشكل عام، وللمرأة السعودية 

 على وجه التحديد. 
 

 الخطاب العربي الموجه للمرأة  

بداية البد من اإلشارة إلى أن مسمى: الخطاب الموجه للمرأة يرادفه كثيرا الخطاب "النسوي"، وذلك ألن هذه األدبيات تتناول 

الخطاب الموجه للمرأة من منظور نسوي؛ حقوقي. هنا تشرح زيتونة محددات تصنيف الخطاب الموجه للمرأة كخطاب نسوي، 

ة الربط بين جنس صاحب الخطاب ونسويته: "أما كون الكاتبة أو الناقدة أنثى، فهذا ال يعني النسوية في شيء. وليس مستثني

بالضرورة أن يكون النّص الذي تكتبه المرأة نّصا نسويا، ألن النسويّة قبل هذا وذاك، خطاب قائم بالفعل، يعمل على خلخلة الخطاب 

المجتمع األبوّي، ويهّدد سلطته بما يحدثه فيه من فجوات، وبما يثيره من شّك حول مصداقيّة الذكورّي، ويشّكل خطرا على بنية 

قيمه االجتماعية ومنظوماته الفكريّة واألدبيّة المتوارثة. ومن الممكن أن ينخراط الرجل في مشروع النسوية الجديد، ويساهم بوضع 

(. وتضيف ذيبان في مقالها: الخطاب النسوي في أفقه الجديد، ٢٢١٢ة، لبنة في بنيانه، لكن ليس بإمكانه أن يكون أنثى" )زيتون

 (. ٢٢١٠"أن النسوية هي ما يمكن أن يقال عنه؛ التفريق بين أاطروحة المرأة وربما قضيتها وفكرة القبول بالواقع" )ذيبان، 

أة، نسويا سميناه أو غير ذلك، سواء على كل حال، ال يمكن فصل المرجعيات الدينية والهوية المجتمعية عن أي خطاب موجه للمر

أو غيرها من الديانات في المنطقة العربية. فمن خالل مراجعة األدبيات التي تتناول  إسالمية، مسيحيةأكانت هذه الخلفية الدينية 

ربية واإلسالمية، سوية العالخطاب الموجه للمرأة، نجد بأنها تتباين في خلفياتها ومنطلقاتها الفكرية، فمنها ما يحاول المقاربة بين الن

ومنها ما يرفض المطالبة بحقوق المرأة من منظور نسوي، داعيا لمعالجته من منظور إسالمي. هنا تشرح هاجر خنفير كيف يمثل 

ي وهذا التداخل تحديا للخطاب النسوي العربي، وأن "مفهوم الهويّة الثقافية والعقيدة الدينية يمثل معضلة حقيقية أمام الخطاب النس

العربي نظراً إلى اقتران تمثالت هذا المفهوم بالبنيان االجتماعي الذي يقوم على مراتبية جنسية، وبذلك فإّن أي تغيير يمّس وضع 

افة قالمرأة ي عّد تهديداً لتلك الهويّة واختراقاً للثوابت التي تكتسي غالباً صبغة المقّدس. ولعل في تنامي وتيرة النقد والتهجم على الث

 (. ٢٢١٢قوقية والخطاب النسوي كما تعكسها الثقافة الدعوية حالياً" )موقع األوان، الح

يؤكد على ذلك المحاريق، بأن مراجعة الخطاب النسوي ضرورة عربية، محمال مسؤولية هذه المراجعة على المرأة: "المرأة 

المرأة من حالة االستنزاف المعنوي الذي مدعوة لمراجعة الخطاب النسوي كله، واعتناق خطاب إنساني شمولي ألنه سيخرج 

يحيط بها عندما تحصل على فرصة متميزة ومتقدمة، والتحديات في المنطقة العربية كبيرة ومعقدة، ابتداء من تحيز اللغة ضد 

 المرأة وصوال إلى مقوالت معلبة وجاهزة لمجتمع يعتبر الذكورة في حد ذاتها ميزة مطلقة وأفضلية اطبيعية،
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الت بعض الدول العربية تمنح حقوقا سياسيا للذكور حتى لو كانوا غير حائزين على التعليم األساسي، وتحجبها عن بحيث ماز 

 (. ٢٢١٢األنثى حتى ولو كانت حاصلة على الدكتوراه." )المحاريق، 

 الخطاب اإلسالمي الموجه للمرأة 

لعديد من االنتقادات ممن ينتمون للتوجه ذاته؛ اإلسالمي. في في مقابل الخطاب النسوي، يواجه الخطاب اإلسالمي الموجه للمرأة ا

هذا السياق، تلخص بن يحيى أوجه النقد على الخطاب اإلسالمي الموجه للمرأة في نمطية تنظيره وذلك في "اطريقة تناول موضوع 

 ار عليها الدعاة من بداية القرنالمرأة في الخطاب اإلسالمي والتي في كثير من األحيان ال تخرج عن األبجديات األدبية التي س

العشرين". تنتقد بن يحيى كذلك آليات تطبيق الخطاب اإلسالمي الموجه للمرأة في "استحواذ المسائل األخالقية على الخطاب 

تنظير لالموجه للمرأة على حساب مسائل التنمية والتعليم". من هنا فالخطاب اإلسالمي الموجه للمرأة يعاني من حالة انفصال "بين ا

الفكري لقضايا المرأة والواقع المعاش لها، وذلك من خالل ضعف التأثير الملموس والقدرة على التغيير في بعض الخطابات 

 غالبية النساء لهم أحكام مسبقة على هذا النوع من الخطابات بناء على قراءات سابقة".  إنالموجهة للمرأة، حيث 

 الخطاب السعودي الموجه للمرأة 

هذا النوع من الدراسات. كذلك، ال يمكن ندرة  لوحظاولة لحصر األدبيات التي تناولت الخطاب الموجه للمرأة السعودية، في مح

( عن الخطاب الموجه نحو المرأة في السعودية. وترصد أماني حمدان ٢٢٢٢فصل "الخطاب الصحوي" )الشرق األوسط، 

أة السعودية والتحديات التي تواجهها، أن المناهج التعليمية النسائية ظلت حتى ( في دراسة لها عن اإلنجازات التعليمية للمر٢٢٢٢)

. هنا يدعو محمد الحمد ضمن 1تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بدال عن وزارة التعليم ٢٢٢٢عام 

س الدونية"، إلى "إعادة النظر في ( في نادي حائل األدبي بعنوان: "الخطاب الموجه للمرأة وتكري٢٢٢٩محاضرة لزاهد )

 المقررات الدراسية وما تحتويه من تكريس للدونية". وهنا ترد لزاهد بأن "المناهج فيها قصص كثيرة تكرس الدونية". 

 عانةتمت االستأي دراسة قامت بتحليل الخطاب الرسمي الموجه للمرأة السعودية في المناهج الدراسية، وما  ال توجدعلى كل حال، 

حوي، إن جاز التعبير. األول هو التيار الص -به في هذه الورقة هو توليفة من المقاالت التي يمكن تصنيفها ثالثة تيارات "فكرية" 

"بثنائية قضية المرأة وتحريرها، والمؤامرة  -في رأي أمل زاهد  -والذي انشغل محوريا  2الذي يمثله الخطاب الدعوي النسائي

استهداف األسرة العربية وتحطيم استقرارها من جهة أخرى.. فهذه الثنائية هي المحور الرئيس الذي يدور على القيم اإلسالمية و

 (. ٢٢١٤حوله الخطاب النسائي الدعوي في المملكة" )زاهد، 

                                                
 ٢٢٢٢كانت الرئاسة العامة لتعليم البنات منفصلة عن وزارة التعليم العام حتى تم دمجهما في عام  1

 8#.WueI7S_Mzxshttp://archive.aawsat.com/details.asp?article=95066&issueno=851 

  من الدراسات األجنبية الجديرة بالقراءة في هذا اإلاطار دراسة األنثروبولوجية الفرنسية اميلي لونارد عن الدعوة النسائية في السعودية 2

Le Renard, A. (2012). From Qurʾānic circles to the internet: Gender segregation and the rise of female preachers 

in Saudi Arabia. Women, Leadership, and Mosques: Changes in Contemporary Islamic Authority, edited by 

Masooda Bano and Hilary Kalmbach, 105-26. 
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ضايا المرأة تجاه ق -في ذات اإلاطار ينتقد الضحيان تناول قضايا المرأة في الخطاب الديني السعودي، فهو يرى بأن الخطاب الديني 

"ظل حبيس التنظير األخالقي الممانع، ولم يستطع أن يطرح رؤية دينية منفتحة تلبي حاجات المرأة في هذا العصر" )الضحيان،  -

٢٢١٢ .) 

عن مثيله في دول  1( "يأخذ شكال مختلفا٢٢٢٩حسب رأي الفاسي ) -يتمثل التيار الثاني في الخطاب النسوي السعودي، والذي 

حتى العالم العربي نتيجة لمفهوم الخصوصية الثقافية التي تجعل من الحالة السعودية حالة فردية وحالة جديرة بالدراسة". العالم أو 

وتتفق الفاسي مع زاهد، في تبني المرأة السعودية "في خطابها الديني موقفا متشددا يربط الدين بكل عادة اجتماعية اعتادها المجتمع 

أن "غالبية  -كما سبقت اإلشارة أعاله استحالة الفصل بين الخطاب الموجه للمرأة وخلفياته الدينية،  -اسي أو اختلقها".  وترى الف

تندرج تحت المظلة والمرجعية الدينية ولكنها تأخذ مواقف متفاوتة تشددا ومرونة اعتمادا على القضايا  2أشكال الخطاب النسوي

 (.٢٢٢٩المطروحة" )الفاسي، 

 تحليل البيانات 

نصل هنا لمحور هذه الورقة، وهي تحليل أحد أشكال الخطاب الموجه للمرأة ورصد مالمح التغير في ردة فعل/تفاعل المتلقي؛ 

( عالقة المرأة بالرجل في الزواج، ١وهي تنحصر في ثالثة مواضيع فقط: ) –كما سبقت اإلشارة  -المرأة السعودية تحديدا. أركز 

( الدور المتوقع/المرغوب للمرأة في المجتمع والتحذيرات ٠أة مقابل حقوقها في العالقة الزوجية، )( واجبات المرأة واجبات المر٢)

ائج دراسة نتالخطاب األول: من "مغبة" عدم االلتزام به/االقتداء به. سيتم استعراض القسم الحالي: تحليل البيانات كالتالي: )أ( 

بغرض التوعية في  الحملة التي قامت بها إحدى الجمعيات الخيريةلثاني: الخطاب ا، )ب(  ٢٢١٢سابقة قامت بها الباحثة في 

أجزاء من منهج الثقافة اإلسالمية في المرحلة الجامعية، جميعها تصب في ذات الخطاب الثالث: موضوع التأهيل للزوج، )ج( 

رمان فاركلوف الذي سبق شرحه )ص تعتمد منهجية تحليل الخطاب على تحليل إنتاج النص عند نوالمحاور أعاله، وفي كل جزء 

(  ويركز فيه تحليل إنتاج النص "على المنتجين: المؤلفين، المتكلمين والكتاب، في حين يركز تحليل التلقي على التفسير: ٢-٠ص 

( النص؛ الخطاب، ١: )سيشمل تحليل كل دراسة على التاليوب([. ٠٢، ص.٢٢٢٩المفسرين، القراء، المستمعين" )فاركلوف، 

 .( تحليل التلقي٠)المنتجون ( ٢)

 م(٠٢٠٢لمستفيديها/مستفيداتها ) 3: الخطاب الذي توجهه برامج التأهيل للزواجلخطاب األولا

شملت عينة الدراسة أربعة برامج للتأهيل للزواج قدمتها ثالثة مراكز في مدينة جدة من أصل خمسة مراكز، وشمل عدد المبحوثين 

 من الذكور. 04من اإلناث و 32دة، مفر 22

                                                
 في السعودية  1

 في السعودية  2

 في مدينة جدة 3
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ساعة  112تم الحصول على محتوى برامج التأهيل للزواج من خالل حضور الباحثة للبرامج المقدمة لإلناث كاملة بمجموع  

، والحصول على ما توزعه من استبانات أو محتويات للبرنامج الذي تم تقديمه. أجريت المقابالت بشكل مباشر وغير 1تدريبية

 11-14مقابلة، استمرت مدة كل مقابلة ما بين  11مقابلة، أما الهاتفية فشملت  21مباشرة )هاتفية(، وبلغ عدد المقابالت المباشرة 

ل المقدم للذكور فقد تم جمع البيانات عن اطريق: الحصول على العرض التقديمي لمحتوى برنامج دقيقة. أما بالنسبة لبرنامج التأهي

برنامج بكتابة جميع محتويات ال وقيامهمساعد لبرنامج التأهيل للزواج المقدم للذكور  وحضور باحثالتأهيل للزواج المقدم للذكور 

 ٤بلته للمستفيدين من الذكور هاتفياً. استغرقت مدة جمع البيانات قرابة ، باإلضافة لمقا2على ما تم توزيعه في البرنامج والحصول

 . وتم اتباع منهجية التحليل الوصفي للبيانات. 3هـ 1031جمادى الثاني  21هـ إلى  1031صفـر 22أشهر، من تاريخ 

 تحليل الخطاب

 الخطاب ؛( النص٠)

تمثلت أبرز المعلومات المتعلقة بموضوع الفروق بين الرجل والمرأة في أن العااطفة أعلى لدى المرأة من الرجل، ميل الرجل  -

 للصمت وميل المرأة للحديث، عدم تعبير الرجل عن اعتذاره لفظياً على عكس المرأة. 

ظة على المظهر الحسن للزوجة والنظافة الشخصية في التزين، نجد بأن جميع البرامج المقدمة لإلناث قد أكدت أهمية المحاف -

 والرائحة الطيبة بينما لم يتم تنبيه الذكور لذلك إاطالقاً في البرنامج المقدم للذكور. 

 4.""الكل حافظهافي موضوع الحقوق والواجبات، علقت المحاضرة في البرنامج األول المقدم لإلناث بعبارة  -

 نالت مهارتا: الطهي والتزين الغلبة فيما يتعلق بإكساب المستفيدات مهارات الحياة الزوجية.  -

موضوع الفروق بين الرجل و المرأة على الجانب "السلبي" في العالقة بين الزوجين أحيانا أكثر مما يركز على الجانب ّكز ر -

المختلفة في التعبير عن أنفسهما،  و لكن تم اطرحه بطريقة تضع "اإليجابي"، رغم أن الهدف منه هو تعريف الطرفين بلغتهما 

المرأة في خانة "أقل" أمام نفسها و تضعها أمام الرجل في خانة "الغموض"، بمعنى أن شرح الفروق بين الرجل و المرأة للرجل 

اً قصداً باشر في الحديث و أن لديها دائمال يجعله يفهم حقيقة ما تعنيه المرأة وذلك حين يتم التركيز على عدم اتباعها لألسلوب الم

 آخر في حديثها، و أنها ال تكون حزينة دائماً ألسباب واضحة ... إلخ، مما يتم تناوله في موضوع الفروق بين الرجل و المرأة.

                                                
ساعة(.  04ساعات )بواقع  0يوماً في كل يوم  13ساعة(، المركز الثاني:  12ساعات )بواقع  0أيام في كل يوم  3موزعة كالتالي: المركز األول:  1

 ساعة(  04ساعات. )بواقع  3يوماً في كل يوم  24المركز الثالث: 

هَت للباحثة خالل المقابالت التي  تم تدريبه على تعبئة استبانة وصف البرنامج واستبانة المقابلة وشرح 2 جِّ عناصرهما وتوضيح األسئلة التي و 

 أجرتها.

هـ تم إجراء المقابالت، وتم استكمال الجزء الميداني الخاص بحضور برامج التأهيل للزواج حتى تاريخ  1031ربيع الثاني  22صفر إلى  22من  3

 هـ 1031جمادى الثاني  21

 ل حضورها للبرامج.من مالحظات الباحثة من خال  4

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        108 

 ISSN: 2706-6495 

 

مم يوم م األتوظيف الخطاب الديني؛ األحاديث/ اآليات المكررة: تكرر ذكر الحديثين: )تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بك -

(، والحديث )أال أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود، العؤود؛ التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، ال أذوق 1القيامة

.   وتم ذكرهما في البرنامج األول المقدم للذكور والبرنامج الثاني وتحديداً في دورة ]تحفة العروس[. في 2غمضا حتى ترضى(

ألول تم توظيف الحديث في محور "صفات المرأة" أما في البرنامج الثاني فقد كان ضمن محور "الرجل يفصل عوااطفه البرنامج ا

عن تفكيره" وذلك حين ذكرت المحاضرة مثاالً على رفض الزوجة للمعاشرة الزوجية مع زوجها عند خالفها معه، وحينها أوصت 

 ت على حاجة الرجل إلى االحترام فقامت بذكر الحديث. المستفيدات بإرضاء الزوج ولو كان مخطئاً، وأكد

، و ذلك في البرنامج الثاني مرتين في 3كذلك تكرر ذكر الحديث: )ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر يومه( -

فه الرجل يفصل عوااطدورتي: ]تحفة العروس[ و ]موعد نسائي[، في الدورة األولى كان الحديث كذلك في ذات المحور السابق "

عن تفكيره"، موضحة بأن الرجل قد يجامع زوجته حتى لو كان بينه و بينها خالف، بينما في الدورة الثانية فقد تم ذكر هذا الحديث 

"الرجال في مجتمعنا لألسف قد في محور "أهمية المداعبة قبل الجماع" و قالت المحاضرة بأنه و من خالل خبرتها كطبيبة فإن 

 ، و أوضحت الطبيبة كذلك بأن الجماع هو لغة الرجل في اطلب السماح. عليهم هذا الحديث"ينطبق 

"إن أنا غضبت فرضني، وإن أنت غضبت رضيتك". هي عبارة تم النصح بالعمل بها كقاعدة بين الزوجين، وذلك في البرنامج  -

   .4األول المقدم للذكور، البرنامج الثاني والبرنامج الثالث

تكرر ذكر هذه العبارة في البرامج الثالثة المقدمة لإلناث، وذلك في عناصر مختلفة قامت المحاضرات  .5ناركزوجك جنتك و -

 فيها بتحذير المستفيدات من عصيان الزوج وتحديه. 

فقد نصحت  "نفخ"،ـتكرر في البرامج الثالثة المقدمة لإلناث ذكر معلومة حاجة الرجل لل: محاور/ عبارات تكرر اطرحها -

أزواجهن. كذلك تكرر التنبيه على أن الهدف من حضور البرنامج وذلك "ينفخن" اضرات المستفيدات في البرامج الثالثة بأن المح

صلة ، كذلك وفي معلومة متأن يغير أزواجكن من أنفسهم" وليس"الهدف أن تغيرن من أنفسكن بذات العبارة في البرامج الثالثة 

حذرت المحاضرات من أنه ال توجد إمكانية بأن تغير الزوجة من زوجها وأن هذا المفهوم لدى الزوجات هو مفهوم خااطئ في 

 الحياة الزوجية. 

 -الرومانسية -خالل حديث المحاضرات في كل البرامج على عدم اهتمام الرجل بهذه األمور ومنتم التأكيد  :الحب/الرومانسية -

 تم التأكيد كذلك على أهمية تعبير المرأة عن حبها لزوجها حتى لو لم يتجاوب معها. ولكن

 .الثالبرنامج الث وهي نصيحة األعرابية والتي ن صَح المستفيدات باالقتداء بنصيحتها في"كوني له أمة يكن لِك عبداً".  -

                                                
  http://www.dorar.netصحيح، ، خالصة حكم المحدث: 1270لباني، إرواء الغليل األ 1

  http://www.dorar.net، خالصة الدرجة: حسن، 2040صحيح الجامع، األلباني،  2

 http://www.dorar.net، 0247كتاب النكاح، باب ما ي كره من ضرب النساء،  صحيح البخاري، 3

 وإال لم نصطحب.  من خالل البحث عن هذه المعلومة اتضح بأنها منقولة عن أبي الدرداء رضي هللا عنه، وقد قالها لزوجته وختمها بـ: 4

  http://www.dorar.net، خالصة حكم المحدث: رجاله ثقات رجال الشيخين. 2012السلسلة الصحيحة، األلباني،  5 
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المفروض هي كلمة تكررت في جميع البرامج المقدمة لإلناث، فالمفروض أن يتولى الرجل  "المفروض" و "ال تفعلي". -

مسؤوليات المنزل، المفروض أن يلتحق الذكور ببرامج التأهيل للزواج، المفروض أن تكون هذه البرامج إلزامية .. إلخ، من 

، ال حذير" للمستفيدات مثل: )ال تتفلسفي على زوجكِ العبارات التي تكررت في البرامج السابقة. إلى جانب ذلك تكررت لغة "الت

تلومي أو تعاتبي/ال تمنّي على زوجِك، ال تحاولي مساعدته بتقديم الحلول والمقترحات/ال تقلقي عليه أو تشعري باألسف لحاله، ال 

 يطول سردها(. ، ال تجادلي/ال تبرري...إلخ من أمثلة عديدة وأحاسيسهتطرحي عليه األسئلة المتتابعة عن مشاعره 

 مقدمو البرامج ؛( المنتجون٠)

أغلب المحاضرات كن يعملن في مجال التعليم كمدرسات أو إداريات. وهنا يتأثر/يستبعد أن يخرج الخطاب المقدم  :المؤهالت -

 في برامج التأهيل للزواج بـ/عن الخطاب الموجه نحو المرأة والصورة الذهنية عنها في المناهج الدراسية.

اِضرات النصائح التالية للمستفيدات من خالل -  1تحليل محتوى الدورات المقدمة ضمن البرامج المقدمة لإلناث، وجهت المح 

 وجدت الباحثة اختالفاً في ثالث نصائح وجهتها المحاضرتان للمستفيدات:

ن ش مع الزوج ويعزلفقد نصحت المحاضرة األولى المستفيدات بأن ي غلقن النقا : التعامل مع الرجل وقت الغضب.األولى -

أنفسهن في مكان آخر من البيت بل ويغلقن على أنفسهن الغرفة بينما المحاضرة األخرى نصحت المستفيدات بالتزام الصمت في 

 وقت غضب الرجل وحذرت المستفيدات من أن يهملن الزوج أثناء احتداد النقاش. 

" 2نصحت المحاضرة األولى المستفيدات بأن الرجل يعشق المرأة "التافهة : مواصفات الزوجة التي يريدها الرجل.الثانية -

 بينما المحاضرة الثانية نصحت المستفيدات بأن رجل اليوم يريد المرأة الذكية والمثقفة والمتعلمة.

أما  ،3أكدت المحاضرة في دورة "حوار الكناري" على عدم اعتراف الزوجة بالخطأ : اعتراف الزوجة بالخطأ.الثالثة -

 المحاضرة في دورة "رومانسيات زوجية" فذكرت أن الزوج يحترم اعتراف الزوجة بخطئها.

 المستفيدون من البرامج ؛( تحليل التلقي٣)

اطرحت عدة مداخالت للمستفيدات عدم انطباق الفروق النفسية بين الرجل والمرأة عليهن،  الباحثة، من خالل مالحظات -

فالبعض منهن يغلب عليهن الصمت على العكس من أزواجهن، والبعض منهن يستخدمن األسلوب المباشر في الحديث بينما 

 يستخدم أزواجهن أسلوب التورية. 

                                                
سحر التواصل"، "حوار الكناري" و "رومانسيات زوجية" وهناك كذلك دورات أخرى بعنوان: "تحفة العروس"، "اكتشفي “مسميات الدورات:  1

 الكنز"، "موعد نسائي"

حسب تعبير المحاضرة اللفظي، رغم أن المحاضرة في ذات الوقت ركزت على أهداف المستفيدات، ونصحتهن بأن يوضحن ألزواجهن بأن لهن  2

 أهدافاً وشخصية مستقلة في ذات الدورة.

 حسب تعبير المحاضرة "ال تركبي نفسك الغلط". 3
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لمستفيدات بالتركيز على السلبيات وإنما على الحلول فمن الواضح بأن كذلك عدم ترحيب المستفيدين واالباحثة الحظت  -

 المستفيدين أكثر رغبة في التعرف على "حلول المشكالت" بدالً من التعرف على "أسباب المشكالت". 

ذر للرجل العفي البرنامج األول المقدم لإلناث انتقدت المحاضرة اطريقة تربية الرجل في المجتمع، ودعت إلى إيجاد  :التعميم -

ثرثرة وأن من اطبيعة الرجل الكتمان وعدم اإلكثار من الحديث على عكس  1لطريقة تربيته التي لم تعوده على البوح بحزنه خاصة

المرأة، في هذه النقطة علقت إحدى المستفيدات بأنها على العكس من ذلك فهي من تلتزم الصمت وال تحب الحديث الكثير وأن 

 لى الحديث. زوجها هو من يحثها ع

هذا يقود لمالحظة وهي تعميم اطبيعة المرأة / الرجل فهناك شخصيات ال تنطبق عليها جميع مواصفات الرجل / المرأة ومداخلة  -

كأني أنا الرجال "المستفيدة السابقة دليل على ذلك. ومما يؤكد ذلك أكثر تعليق إحدى المستفيدات في اليوم الثالث للبرنامج بعبارة 

 . وهوا الست"

 . قتنعي""المفروض تفكانت إجابة المحاضرة  "ولكنني غير مقتنعة"داخلت إحدى المستفيدات حول هذا الموضوع بالذات قائلة:  -

 (٠٢٠٢الخطاب الموجه للمرأة من مراكز التأهيل للزواج على منصة تويتر )الخطاب الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وذلك يافهمنتويتر بعض الصور كتسويق لحملة بعنوان:  ، وضعت إحدى الجمعيات الخيرية على حسابها في٢٢١٢في نوڤمبر 

من ضمن أهدافها لنشر التوعية األسرية. تلقت الصور التي نشرتها الجمعية هجوما من قبل مستخدمي منصة تويتر، بالتحديد 

 النساء السعوديات. 

                                                
 ".بسبب عبارة "ال تبكي عيب انت رجال 1

 عرضته الجمعية ضمن حملة التأهيل للزواج وتم حذفه الحقاالمحتوى الذي  1صورة 
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. اعتذرت الجمعية بعد ذلك وقامت بحذف التغريدات. أتناول هنا 1….والالتي أنشأن على إثره وسم #لسنا_خادمات_يا_جمعيه_

ليل الخطاب لصورة واحدة هي األرجح أكثر الصور التي استثارت حفيظة المعارضين، باإلضافة للعبارة التي ك تِبَت محاولة لتح

 [.١عليها الصورة ]صورة 

 الخطابتحليل 

 الخطاب ؛( النص٠

  ليس في الصورة(. -افتراضا  -صورة المرأة التي تضع يدها على رأسها منحنية أمام رجل أمامها( 

  ."االنحناء انكسار، ووضع اليد على الرأس يمكن تفسيره بالعرف الثقافي كرمز "حقك على رأسي 

  .ال أنكر أنني مقصرة" يضع اللوم على المرأة، كصورة أن الرجل هو صاحب الحق" 

  تنفيذ أوامرك" يصور العالقة الزوجية بأنها عالقة أمر وتنفيذ ال عالقة تكافل وتكافؤ وحقوق قبل الواجبات، وهنا تأتي كلمة"

 "نهتني عن أمور" في ذات السياق، فالزوج هو صاحب خطاب األمر والنهي. 

 " متكاسلة" "نسيتها" و "متجاهلة" كلها تترجم كلمة "مقصرة" في بداية الجملة، فهي من صور التقصير، الكسل، التجاهل

 وحتى النسيان. 

  ."بعد السطر األول الذي يعكس جزئية "االعتراف"، يأتي اطلب "السماح 

 طائي" "زالتي" "هفواتي".نالحظ أن كلمة "على تقصيري" تكرر كلمة التقصير مرة أخرى، وتزيد عليها "وأخ 

  ."تطلب الزوجة من زوجها "الصبر" و"إاطفاء سعير الغضب" "الحلم" و"التجاوز" و"جميل العفو 

  المناجاة اإللهية باعتراف العبد لسيده "هللا" بذنوبه ومن ثم اطلب السماح والصفح  -إلى حد كبير  -هذه الخطاب األخير يشبه

 والعفو. 

 2درجة غضب الزوج/الرجل إلى مرحلة متقدمة، فالسعير في اللغة هو النار الشديدة الملتهبة إن كلمة "سعير غضبك" تعكس ،

وهنا يكون امتصاص الغضب باالعتراف بسلسلة األخطاء، وهي التكاسل والتجاهل والنسيان، بعبارة أخرى إظهار الضعف 

 واالنكسار مقابل نيل الرضا والصفح والسماح. 

 ( المنتجون٢

م من هو منتج هذا الخطاب، أي من الذي قام بتصميم الصورة والعبارات عليها هل هو رجل أم امرأة؟ وماهي ال يمكن الجز

خلفياتهم المعرفية الخ. لكن على كل حال فالخطاب بالتأكيد قد مر على أكثر من شخص إلجازته حتى يتم نشره على منصة 

عية األسرية وتوجه خطابها نحو المرأة فيما يتعلق بالعالقة تويتر. فالمنتج هنا هو جميعة خيرية تمارس دورها في التو

 في هذه العالقة.  -دون الحقوق  -الزوجية، التعامل بين الرجل والمرأة، والواجبات 

  

                                                
 تم حذفها مراعاة ألخالقيات البحث العلمي 1

2 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/سعير/  
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 ( تحليل التلقي٣

رغم أن عنوان الحملة هي "افهمني"، لم تتضمن رسالة الصورة أي أمارة على الحوار أو التفاهم: فلم تشرح الزوجة مثال أسباب 

نسيانها وتجاهلها وتقصيرها، أال يمكن أن يكون بسبب ظروفها الصحية أو النفسية مثال؟ ورغم ذلك فإن الخطاب بكافة أوجهه هو 

مجابهة الحملة بعبارة "لسنا خادمات"، والحقيقة أن نشر هذا النوع من الخطاب ضمن فضاء عام: خطاب العبد للسيد. لذلك تمت 

تويتر، والمجابهة التي تلقاها إلى درجة اضطرار الجمعية بحذف المحتوى واالعتذار عنه، قد يمكن تحليله بارتفاع وعي المرأة 

االعتراض على توجيه هذا النوع من الخطاب لها، كجزء من  السعودية بحقوقها، وتمكنها من ممارسة التعبير عن صوتها في

الخطاب النسوي السعودي على منصة تويتر ]سأقوم بمقارنة ذلك مع ردود فعل المستفيدات من برامج التأهيل للزواج أعاله في 

 جزئية المناقشة[. 

 (٠٢٠٢السعودية ) الخطاب الموجه للمرأة في مقرر الثقافة اإلسالمية في الجامعات :الخطاب الثالث

 

 رصورة من منهج مادة الدراسات اإلسالمية تم نشرها على منصة تويت 2صورة 

 

نصل هنا للجزء األخير من األمثلة التي تستعرضها هذه الورقة للخطاب الموجه للمرأة السعودية، وهنا نستعرض عينة من 

س في جميع الصور )صورة واحدة فقط( التي وضعها  مستخدمو منصة تويتر لمحتوى مقرر الثقافة اإلسالمية، والتي ت درَّ

 1 .١٢٠وسلم  ١٢٢، سلم ١٢١الجامعات السعودية عبر ثالثة مستويات: سلم 

                                                
خالقيات يختلف محتوى مقرر الثقافة اإلسالمية في الجامعات السعودية، ولم تتم اإلشارة بالتحديد للجامعة المقصودة في المثال المذكور مراعاة أل    1

 البحث العلمي. 
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 تحليل الخطاب

 الخطاب ؛النص (0

تطرح هذه الصورة أسباب نشوز الزوجة والزوج، وتضع في كليهما اللوم على المرأة. فالمرأة ناشز بسبب "غرورها" 

"تطلبها" و"جهلها بواجباتها"، والمرأة كذلك هي سبب نشوز الزوج لكبر سنها وذهاب جمالها، لعقمها، ولسوء خلقها. إن 

تتضمن عدم تقبلها للزوج، أو توائمها معه، ممارسة الزوج للتعنيف )أيا  الغريب في هذه الجزئية بأن أسباب نشوز الزوجة لم

كان نوعه( بالتالي نفورها منه. كذلك، لم تتطرق أسباب نشوز الزوج إلى عيوب فيه هو: كأن يعاني من مشكالت/اضطرابات 

أصابع االتهام ورسائل اللوم كلها نفسية، كأن يكون مدلال وغير قادرا على تحمل مسؤولية األسرة الخ. إن الخطاب هنا يوجه 

له من التفصيل في أسباب الخالفات الزوجية  -الذي ينطلق منه هذا الخطاب  -على المرأة، رغم أن الهدي القرآني والنبوي 

والنشوز وما إلى ذلك ما يشمل اطرفا العالقة معا؛ الزوج والزوجة. وهي لها من حقوقها عليه ما يسبق واجباتها له، فاآلية 

تقول "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، فللزوجة مثال الحق أن تخالع زوجها لمجرد أنها ال  -على سبيل المثال  –لكريمة ا

 تريده، وال يتسع الحديث هنا للتفصيل في هذا الموضوع. 

 

 المنتجون (2

وهي قسم المادة المقدمة والكلية التي يتبعها، والجامعة نفسها بالمقام األول، التي تصوغ وتجيز هذا المحتوى. باإلضافة 

 ألعضاء هيئة التدريس والمسؤولين عن المقررات الجامعية.  

 

 قيلتحليل الت (3

ومن مستخدمي هذه الفضاءات التي تمكنه  -على حد سواء  -مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي الذين هم اطالب واطالبات 

ليس من نقد هذا الخطاب فقط، بل ورصد الهوة بين التغيرات المتسارعة في ارتفاع وعي مستخدمي وسائل التواصل 

 يدي الموجه للمرأة في المحتوى الرسمي، مثل المناهج التعليمية. االجتماعي إلى الحد الذي يجعلهم يرفضون الخطاب التقل

 المناقشة 

من خالل استعراض الخطاب الموجه نحو المرأة أعاله على فترتين زمنيتين مختلفتين، يظهر لنا جزء من الصورة التي يرسمها 

 وإن لم تكن فهي التي يتوجب عليها –غالبا  –ئة الزوج بالتحديد. المرأة هي المخط –الخطاب الموجه للمرأة في عالقتها مع الرجل 

لى األقل ع –االعتذار. المرأة هي سبب فشل العالقة الزوجية إما لكبر سنها أو كثرة متطلباتها أو غيره لكن اللوم لم يوجه للرجل 

 فيما تم استعراضه أعاله. 

َغيّبة تماما. فأين  –للزواج في المقارنة على عجالة بين الخطاب الموجه للذكور في برامج التأهيل  نرى بأن الكثير من المحاور م 

حق السكن المستقل؟ أين مناقشة العنف بأنواعه )النفسي، الجسدي، المالي(. في موضوع الحقوق والواجبات بالذات تردد على 

زواج، ن شرواط المرأة في عقد اللسان المقدمين والمستفيدين على حد سواء أنها معروفة ويمكن العودة لها في الكتب. أين الحديث ع

 حقوقها المادية، حقها في الخلع؟ الخ.
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على كل حال ال تتناول هذه الورقة المقارنة بين الخطاب الموجه للذكور ونظيره المقدم لإلناث، إنما هي تسلط الضوء قليال على  

وجدت مساحة للتعبير عن اعتراضها على  قد –المرأة تحديدا  –بأن المتلقي  1اختالف مضمون الخطاب الموجه للجنسين. نرى

 هذا النوع من الخطاب الذي يعزز الشعور بالدونية، وهو المثال الثاني الذي تم استعراضه أعاله. 

دراسة الباحثة الخطاب األول في سنوات )الفرق بين  ٢إثبات ارتفاع نسبة الوعي بين اإلناث خالل  –علميا  –صحيح، ال يمكن هنا 

فيها  التي يمكن –منصة تويتر  –(، لكن ما يمكن االحتجاج به هنا هو وجود المساحة المفتوحة الثاني والثالث الخطابينوبين 

"اختبار" ردة فعل "فئة" من النساء. وفي هذا االختبار تحديدا اضطر صاحب الخطاب إلى االعتذار واالعتراف بخطئه أو على 

الها". في المثال األخير، في مقرر الثقافة اإلسالمية الجامعي، ورغم أنه جزء األقل "صياغته غير الموفقة للرسالة المراد إرس

ووعيه لعدم مناسبة هذا الشكل من الخطاب الديني  –بسيط ال يمكن الحكم على "كله"، تظهر لنا مرة أخرى، ردة فعل المتلقي 

ثال حين على سبيل الم –خارج منصة تويتر  –ج للزمن الحالي. هذه الفرصة في التعبير لم تكن متاحة في برامج التأهيل للزوا

غالبا  –قالت المحاضرة إلحدى المستفيدات: المفروض تقتنعي. وهو نوع من الخطاب التلقيني الذي تمارسه المؤسسات التعليمية 

النظر  تلطبقات وأعمار وثقافات فرعية مختلفة في المجتمع السعودي، يعرض وجها –شبه عام  –. هنا يأتي تويتر كفضاء -

 دون إمكانية "فرض" القناعات على أحد.  –إلى حد ما  –المختلفة 

إن التغيرات المتسارعة في وضع المرأة السعودية، يعود لعوامل متداخلة ال يمكن اختزالها في واحد دون اآلخر. ال شك بأن 

كثر ذلك قرارات "رسمية" لها تأثيرها األالفضاء اإلنترنتي قد ساهم بشكل كبير في رفع وعي المرأة السعودية بحقوقها، صاحب 

فيما يخص  ٢٢٠٢مرورا بجهود مواكبة رؤية المملكة  ٢٢٢٢قوة على واقع المرأة السعودية، بداية من إصدار الهوية الواطنية في 

لية التي يشهد . على كل حال، إن المهم في هذه المرحلة االنتقا٢٢١٢تمكين المرأة السعودية؛ وإعادة مراجعة قوانين الوالية في 

بها المجتمع السعودي تحوالت تمس تواجد المرأة السعودية في الفضاء العام: قيادة السيارة، حضور المالعب، الحفالت الغنائية 

الخ، هو أن تطال هذه التغيرات الخطاب الرسمي الموجه نحو المرأة، منذ الطفولة؛ التعليم العام، وحتى مراحل متقدمة؛ التعليم 

 سائل اإلعالم. العالي وو

إّن جهود التوعية بحقوق المرأة السعودية على وسائل التواصل االجتماعي، والتي منها على سبيل المثال ال الحصر وسم  

، تقدم خطابًا توعويا للمرأة السعودية بحقوقها القانونية وكيفية الحصول عليها، والذي يعتبر خطابًا مختلفًا عما 2#اعرفي_حقوقك

ة السعودية أن تتلقاه عبر المنابر الرسمية )مثل المناهج التعليمية والخطاب الدعوي النسائي(. وهذا يعكس ما قاله اعتادت المرأ

( أن "اإلعالم الرقمي يجبرنا على إعادة التفكير في تعريفاتنا لمصطلحات مثل النص والسياق، والتفاعل، ٢٢١٢جونز وآخرون )

أن وسائل التواصل االجتماعي "أفرزت نخبا جديدة يسيطرون على النقاش ويديرونه  (2411والسلطة". وما قاله هواري حمزة )

 نظرا لشعبيتهم". 

                                                
 الضمير يعود على القارئ  1

2 @knowyourrightsa 
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مثل حملة #تمكين_المرأة التي أاطلقها برنامج األمان  الموجه للمرأة بعض منصات الخطاب الرسمي السعودي كذلك، فإن تغير

حقوق المرأة عبر المؤسسات الرسمية في المملكة العربية ، وظهور خطاب توعوي ب1األسري في المملكة العربية السعودية

في الخطاب الرسمي الموّجه للمرأة السعودية،  -، إن لم يواكبها تغيّر 2السعودية، مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ياها مرأة خاضعة وضعيفة مقولبا إبالتحديد المناهج الدراسية والمنابر التوعوية، سيزيد حجم الهوة بين الخطابين: خطاب يرى ال

 ضمن صورة نمطية ال تتواءم مع ما يشهده واقع المجتمع السعودي من تغيرات.

المناهج الدراسية، رغم أنها هي حجر االساس  -بعد  -المشار إليه أعاله، لم يمس  الموجه للمرأة إن الخطاب السعودي الرسمي

السعودية، والذي يستهدف تمكينها وتغيير نظرتها لذاتها ونظرة  للمرأةلموجه في اي تغيير مرغوب وحقيقي فيما يخص الخطاب ا

من حولها لها. ستزداد المجابهة ما بين الخطابين والذي يأخذ مكانه بالمستوى األول ليس على منصات التواصل االجتماعي، بل 

م والمناهج الدراسية بدورها في سد هذه الهوة واالنفتاح في المؤسسات التعليمية ذاتها، إذا لم تساهم المنابر الرسمية ووسائل اإلعال

 على "الواقع الجديد" الذي تعيشه المرأة السعودية. 

َحلُّ بمجرد اطرح خطاب ديني أخالقي ممانع هو وْهٌم ساذج، فالواقع ٢٢١٢يقول الضحيان ) ( أن "االعتقاد بأن قضايا المرأة تـ 

كتفون ببناء السدود األخالقية سيكتشفون الحقا أن سدودهم ال تستطيع مقاومة يفرض شرواطه وخياراته ومتطلباته، والذين ي

أعاصير الواقع، وخيٌر لهم أن يعيدوا النظر في سدودهم، ويتحلوا بالشجاعة في معالجة قضايا المرأة معالجةً جريئة معتمدة على 

ر ير في خطابنا الديني تجاه قضايا المرأة بالتنظيالقراءة الواعية للنص الديني تجاه تلك القضايا" ويضيف أن "اختزال التنظ

األخالقي الممانع إال تعبيٌر عن ضعف علمي عاجز عن التعامل مع القضايا المستجدة بشجاعة اجتهادية تحقق صالحية الشريعة 

 (. ٢٢١٢عن ارتهان ألعراف وتقاليد المجتمع تجاه المرأة". )الضحيان،  –أيًضا  –لكل زمان، وتعبيٌر 

إن هذه المواجهة ما بين الخطاب الذي تقدمه المناهج الدراسية للمرأة، وبين نقيضها على وسائل التواصل االجتماعي أو غيرها 

من الجهود الرسمية كمحاضرات التوعية القانونية والتوعية بالعنف األسري المشار إليها أعاله، تستوجب إحداث تغيير)ما(، فما 

الختالف ما بين النساء السعوديات في التعامل مع هذا التغيير؟ ومن سيلعب دور المتقصي والراصد هو هذا التغيير؟ وما مدى ا

 لكل ذلك بمنهجية علمية سليمة؟ هذه بعض التساؤالت التي تطرحها هذه الورقة. 

 الخاتمة

ه للمرأة السعودية فيما يتعلق بدورها في العالقة الزوجية؟ ١اطرحت هذه الورقة األسئلة التالية: ) َوجَّ ( ما هو مضمون الخطاب الم 

وماهي أوجه االتفاق واالختالف بين هذا الخطاب خارج وعلى منّصات وسائل التواصل االجتماعي )تويتر تحديًدا(؟ حاولت 

ؤال من خالل استعراضها لبعض نتائج دراسة تحليلية سابقة لها للخطاب الموجه للمرأة في برامج الباحثة اإلجابة على هذا الس

ق وعات على منّصة تويتر، التي ظهر فيها اختالف ردة فعل المتلقين   –جليًّا  -التأهيل للزواج، ثم قامت بمقارنته مع عدد من الو 

ه/ي ستَعَرض فيه هذا الخطاب في ٢) ؛الثانيأجابت الباحثة على السؤال بين هاذين الفضائين. هنا  ( كيف يؤثر الفضاء الذي ي وجَّ

                                                
1 https://twitter.com/NFSP1/status/925621285262102528  

2 https://twitter.com/alajlan_asma/status/929805477894152198  
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ردة فعل المتلقي؟ من خالل اإلجابة على هذا السؤال تحديدا، خرجت هذه الورقة بالمحاّجة التالية: أّن وسائل التواصل االجتماعي 

ع بين الخطابين قد لعبت دوًرا في تقديم خطابٍ مضاٍد لما اعتادت المرأة السعودية أن تتل قاه عبر المؤسسات الرسمية، وأّن هذا التَناز 

ه إليها.   قد ساهم في رصد أصواٍت مختلفة لموقف المرأة السعودية تجاه الخطاب التقليدي الذي كان ي َوجَّ

ت مظلة قع تح، ضجت منصة تويتر بانتقاد محتوى إحدى برامج التأهيل للزواج ألحد المراكز "التوعوية" والتي ت2018في مايو 

 2. تجاوبت الوزارة عبر تغريدة1وزارة العمل والشؤون االجتماعية، بسبب تضمينها لمبررات ضرب الزوجة مثل نشوزها الخ

 تنص على إيقاف جميع الحقائب التدريبية لبرامج التأهيل للزواج لمراجعتها وتنقيحها قبل تقديمها للمستفيدين مرة أخرى. 

رس سواء في المساجد أو المدا للمرأة في الفضاء العامية التي تحلل الخطاب السعودي الرسمي الموجه في ظل ندرة المراجع العرب

أو المحاضرات المجانية المفتوحة، الجمعيات الخيرية الخ، يقدم هذا العمل نفسه للمهتمين والمسؤولين عن تقديم الخطاب الموجه 

 رللمرأة سواء في برامج التأهيل للزواج أو غيرها من المنصات/المصادر، مادة تعدها ثرية، كمحاولة ومدخل لرصد وقراءة أكث

 اتساعا للتغيرات المتسارعة في المشهد النسوي السعودي.

 نتائج الدراسة

ه للمرأة السعودية فيما يتعلق بدورها في العالقة الزوجية، الصورة النمطية لضعفها  .1 َوجَّ يغلب على مضمون الخطاب الم 

 وتفّوق الرجل عليها بشكل عام وحاجتها له.وسيطرة العااطفة عليها 

 منّصة تويتر -ن الخطاب الموّجه للمرأة السعودية خارج وعلى منّصات وسائل التواصل االجتماعي هناك اتفاق في مضمو .2

  مع ذات الخطاب.واختالف بين التفاعل  -تحديًدا 

 لعبت وسائل التواصل االجتماعي دوًرا في تقديم خطابٍ مضاٍد لما اعتادت المرأة السعودية أن تتلقاه عبر المؤسسات الرسمية. .3

ه  .0 ع بين الخطابين في رصد أصواٍت مختلفة لموقف المرأة السعودية تجاه الخطاب التقليدي الذي كان ي َوجَّ ساهم هذا التَناز 

 إليها. 

 توصيات الدراسة

د اكتساح قبل وبعفي الفضاءات المختلفة لمرأة السعودية لموجه لا أشكال الخطاباستخدام المصادر المختلفة للمقارنة بين  .1

 تواصل االجتماعي.وسائل ال

 استطالع التغيرات الفكرية التي اطرأت على المجتمع السعودية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع. .2

ه  .3 َوجَّ دعوة للباحثات االجتماعيات السعوديّات إلثراء مجالي اإلعالم الرقمي وعلم اجتماع المرأة برصد تغيّرات الخطاب الم 

 المختلفة.للمرأة السعودية عبر المنابر 

الخليج والدول العربية واإلسالمية.عقد مقارنات لدراسات مشابهة على مستوى دول  .0

                                                
1 https://twitter.com/TurkiaRudain/status/996443529521123333 
2 https://twitter.com/kabalkhail22/status/996377755787939840?s=12  
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 ظل في بقطر الفلسطينية المدارس في اإلعدادية المرحلة ومعلمات معلمين لدى اإلنجاز بدافع وعالقته القلق

  كورونا أزمه

Anxiety and its relationship to the motivation of achievement among middle school 

teachers in Palestinian schools in Qatar in light of the Corona crisis 

 دنيا راجح علي مقبل إعداد الدكتورة/

 تونس صفاقس، جامعة اإلنسانية، العلوم بقـسم دكتوراه باحثة رياضية، تربية معلمة

Email: Muqbeld7@gmail.com  

 

 ملخص:

 فيقة لل  على داف  اإلنااز لد  المعلمي  والمعلما  وعال كورونازمه أظل  فيالدراسة التعرف على القلق  هذه تهدف       

قطر قد الحظت م  خالل في المدراس الفلسطينية في ماال التعليم في خالل عمل الباحثة  فم  ،المدارس الفلسطينية بدولة قطر

ومستو  االنااز ادائهم  ىمما يؤثر عل في المدراسسائدة بي  معلمي  ومعلما   النفسية االضطرابا األبحاث والمراج  أن  

هو  لنفسيةا االضطرابا وقد ارجعت لل  على أن  (COVID-19المستاد  كوروناالعالم م  جائحه  يواجهولل  خالل ما 

المرجو م  العملية التعليمية ولذل  قد اتاهت  العمل  وم  ثم تحقيق الهدففي الذ  يؤثر علي مستو  االنااز  النفسيالعامل 

     .كورونا ظل جائحهفي النفسية ومستو  االنااز  االضطرابا الباحثة لعمل هذه الدراسة التي م  شأنها معرفة مستوي 

معلمة  13معلم و إناث  52وتم التصنيف عينة البحث م  حيث النوع الى لكور  المسحي الوصفياستخدمت الباحثة المنهج 

( 22-02) ،15( سنة  إلى 02-12و ) ،32( سنة الى 12 -52ف م  حيث العمر م  )يمعلم ومعلمة والتصن 25ليك  الماموع 

وتوصلت الباحثة إلى أن العالقة بي  حالة القلق النفسية و دافعية اإلنااز هي عالقة عكسية مرتفعة ودالة   (2إلى  (سنة

لما  على تأهيل المعلمي  والمع القائمي  واوصت الباحثة تبني**(، 2.720رتباط بيرسون بينهما )إحصائياً، حيث بلغ معامل ا

 .استخدام أساليب تعزز دافعية اإلنااز وتقلل مد  حالة القلق النفسية  لد  المعلمي  والمعلما 

 كرونا  أزمهالمعلمي ، القلق، االنااز،  المفتاحية:كلمات ال
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Anxiety and its relationship to the motivation of achievement among middle school 

teachers in Palestinian schools in Qatar in light of the Corona crisis 

 *Dr. Dunia Rajeh Ali Moqbel 

 

Abstract: 

The aim of this study is to identify the anxiety in light of the Corona crisis and its relationship to 

the motivation of achievement among teachers in Palestinian schools in the State of Qatar The 

researcher used the descriptive survey approach and the research sample was classified by type 

to males 25 teachers and females 31 teachers to be the total 56 teachers and classification in 

terms of age from (20-30) years to 15, and (30-40) years to 36, (40-50) years to 5.  

Through the researcher’s work in the field of education in Palestinian schools in Qatar, she has 

noticed through research and references that psychological disorders are prevalent among male 

and female teachers in schools, which affects their performance and level of achievement during 

what the world is facing from the emerging pandemic of Corona (COVID-19). Psychological 

disorders are the psychological factor that affects the level of achievement at work and then 

achieve the desired goal of the educational process, and therefore the researcher has directed to 

conduct this study, which would know the level of psychological disorders and the level of 

achievement in light of the Corona pandemic. 

The researcher concluded that the relationship between the psychological state of anxiety and the 

motivation of achievement is a high and statistically significant inverse relationship, where the 

Pearson correlation coefficient between them (0.759**), and the researcher recommended that 

the evaluation of teachers on the rehabilitation of teachers use methods that enhance the 

motivation of achievement and reduce the extent of psychological anxiety in teachers and 

teachers.    

Keyword: Anxiety, Achievement, Teachers, Corona Crisis 
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 مقدمة الدراسة:. 0

م( أن موضوع القلق يحتل مركزاً رئيسياً فيي عليم الينفس بشيكل عيام وعليم الينفس 5235حمد حس  " )م ،عالو يشير "          

في احتالل الوظيائف النفسيية أو الوظيائف الاسيمية أو كليهميا وقيد أشيار  الرياضي بشكل خاص لما له م  اثار واضحة ومباشرة

العديد م  الباحثي  إلي أن القلق يعيد بمثابية إنيذار أو اشيارة لتعبلية كيل قيو  الفيرد النفسيية والاسيمية لمحاولية اليدفاع عي  اليذا  

"األمر اليذ  يثيير الفيرد لمحاولية إعيادة اليتحكم فيي والحفاظ عليه، كما قد يؤدي القلق إلا زاد ع  حدته لي فقدان التوازن النفسي 

 ( 170: عالو )  .الستعادة مقوماته باستخدام العديد م  األساليب السلوكية المختلفة" النفسيهذا التوازن 

على بالضعف أو عدم األمان أو عدم القدرة  ث عادة عندما يشعر الفردأن القلق يحد (3000)"  يحمد ،قد أشار " عويس         

حالة انزعاجه م  بعض في تحقيق أهدافه ويحدث لل  عند مواجهته بأعمال ومسلوليا  يشعر أنها تفوق قدراته واستطاعته أو 

األداء المطلوب منه إناازه في ترتبط بتوق  مستواه  والتيالخوف م  الفشل وعدم الثقة بالنفس في المعارف السلبية المتمثلة 

  (.30 :عويس)لفة ومتنوعة تكون ناتاة م  ضغوط مخت التي

القلق وراثية جزئيياً ويمكي  أن يكيون بسيبب اسيتخدام األدويية  اضطرابا م( أن 5222" )Bru Brymeوير  "بر  بريم        

، وقد يتسبب التوقف ع  تناول بعض األدوية اضطرابا  القلق التيي تحيدث عيادةً والكافيي  كحولال والمواد المخدرة بما في لل 

الشخصيييية،  اضيييطرابا تاييياهي ، وبعيييض لو ا االضيييطراب، ياإلكتلييياب االضيييطراب مييي  اضيييرابا  عقليييية أخييير ، خاصييية

الخييوف العقلييي، التييوتر  األكييل. يغطييي مصييطلق القلييق أربعيية جوانييب ميي  الخبييرا  التييي يمكيي  للفييرد أن يمتلكهييا: واضييطرابا 

 (317، 315: بريم)الاسدي، األعراض الاسدية والقلق الفصامي. 

 إليى" ان كيل االنمياط القليق المعروفية يمكي  ردهيا TiIIichم( نقيالً عي  "بيول تيليي  5225سميرة محمد " ) ،شندوتشير "       

يرتبط بموضوع محدد وهو لذل  أكثر الما ويصعب على اإلنسان تحمله أو التعاميل معيه ليذل  يمييل  القلق العام حيث ان القلق ال

ل معهيا أو يواجههيا الواق  يمكي  ان يتعاميفي ربطة بموضوعا   إلى –كل حسب السياق الحياتي والنفسي الخاص به  –االنسان 

 (352 :شندأو يتانبها.  )

ويمثل الداف  لإلنااز أحد الاوانب المهمة في نظام الدواف  اإلنسانية، وقيد بيرز كأحيد المعيالم الممييزة للدراسية والبحيث فيي       

يرجي  اسيتخدام (.  و5223ديناميا  الشخصية والسيلو،، بيل يمكي  اعتبياره أحيد منايزا  الفكير اإلنسياني المعاصير )الصيافي، 

(، الذي أشار إلى أن الحاجة إلى اإلنااز هيي دافي  Adlerمصطلق الداف  لإلنااز في علم النفس م  الناحية التاريخية إلى أدلر )

( اليذي عيرض هيذا المصيطلق فيي ضيوء تناوليه لمفهيوم الطميو ، وعليى Levinتعويضي مستمد مي  خبيرا  الطفولية، ولييف  )

(. في أنه أول مي  قيدم مفهيوم الحاجية إليى Murrayكرة، فإن الفضل يرج  للعالم األمريكي موراي )الرغم م  هذه البدايا  المب

  (. 3003اإلنااز بشكل دقيق )انالر، 

ويتميييز الفييرد المناييز عيي  غيييره ببييذل جهييده واالسييتمرار فييي المحاوليية للحصييول علييى الناييا ، كمييا أنييه يميييل إلييى حييل          

ها حتى لو لم يتعرض لضغط خارجي لفعل لل ، ويسيعى دائميا للوصيول إليى المراكيز المتقدمية فيي المشكال  والمثابرة على حل

 (.5221العمل والماتم  )موسى، 
      

فيروسا  كورونا هي زمرة واسعة م  الفيروسا  تشمل فيروسا  يمكي  أن تتسيبب فيي ماموعية مي  االعيتالال  ويعتبر       

 التنفسية الحادة الوخيمة.  زمةالمتالرد العادية وبي  في البشر، تتراو  ما بي  نزلة الب

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
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هذه الساللة الخاصة م  فيروس كورونا لم تُحدد م   الحيوانية،كما أن الفيروسا  م  هذه الزمرة تتسبب في عدد م  األمراض 

ن عيدد الحياال  المبليغ قبل في البشر. والمعلوما  المتاحة محدودة للغاية ع  انتقيال هيذا الفييروس ووخامتيه وأثيره السيريري أل

 (40عنها قليل حتى اآلن. )

 ،التربيويعليم الينفس أهمية البحث في هذا الموضوع الذي يربط بي  عوامل مهمة جداً في مستقبل  ةالباحث وم  هنا وجد        

 القليقت موضيوع قلية الدراسيا  التيي تناولي ةالباحثي تالقتراب وصوله إلى مرحلة العمل واإلنتاج، وخدمة ماتمعيه، وقيد الحظي

   .العربيالوط  في في ماال التعليم  كوروناظل ازمه في  واإلنااز خاصة
 

 :واهميته الدراسةمشكلة . 0.0

 القلق،وعلى أساس يربط " سيلبرج بي  الضغط ومفهوم  الضاغطة،يعتمد على الظروف في القلق كحالة هو قلق موق عتبري       

تحيدث كيرد فعيل لشيكل ميا مي  الضيغوط فمي  خيالل  التيي ،المعرفيية السيلوكية سيتاابا االتشير إلى تتياب   انفعالية فالقلق عملية

 .للضغط إدراكهعلى المستو  الداف  كل حسب  اختالفا تعلب دورا هاما إلشارة على  الضغوط النفسيةقام بها أن  التيدراساته 

 (   00: 5225فاروق عثمان )

ومنهيا  ،العدييد مي  الماياال  والمييادي  التطبيقيية والعملييةفيي اياز نظيرا ألهميتهيا االهتمام بدراسية دافعيية لإلن ويرج            

 للمواقف هإدراكفي و ،وتنشيطهتوجيه سلو، الفرد في حيث يعد الداف  لإلنااز عامال مهما  ،األكاديميوالماال  التربويالماال 

 ،سييعال الفيرد تايياه تحقيييق لاتييهفييي أساسيييا كونيا م اييازلإلنالييداف   يعتبييركميا  ،وفهيم سييلو، الفييرد وتفسييره وسييلو، المحيطييي  بييه

 ،ومميا يسيعى إلييه مي  أسيلوب حيياة أفضيل ،ومما يتحقق م  أهداف ،وتوكيدها حيث يشعر الفرد بتحقيق لاته م  خالل ما ينازه

مي   واهتمامياة وأن الحاجه إلى اإلنااز يمك  أن تكون وحدة م  اعظيم ميؤثرا  الدافعيية قيو ،اإلنسانيومستويا  أعظم للوجود 

 (3007عبد اللطيف خليفة ، ) .حياة الفرد
 

هائلية ربميا كانيت هيي األخطير فيي زماننيا المعاصير، تسيببت جائحية  أزميهالعالم حاليياً حيدثاً جليالً قيد يهيدد التعلييم ب ويشهد       

 %02أي ميا يقيرب مي   بليداً، 353مليار طفل وشاب ع  التعليم فيي  3.5( في انقطاع أكثر م  COVID-19فيروس كورونا )

تعليميية عالميية، فهنيا،  أزميهم  الطالب الملتحقي  بالمدارس عليى مسيتو  العيالم.  وجياء للي  فيي وقيت نعياني فييه بالفعيل مي  

الكثير م  الطالب في المدارس، لكنهم ال يتلقون فيها المهارا  األساسية التي يحتاجونها في الحياة العملية. ويظهر مؤشير البني  

أن نسيبة هيؤالء األطفيال قيد  –أو نسبة الطالب الذي  ال يستطيعون القراءة أو الفهيم فيي سي  العاشيرة  –“ فقر التعلُّم”ع  الدولي 

. وإلا لم نبادر إلى التصرف، فقد تفضي هذه الاائحية إليى %21بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس 

 (41ازدياد تل  النتياة سوءاً. )

قطير قيد الحظيت مي  خيالل األبحياث والمراجي  أن  فيي المدراس الفلسيطينية في ماال التعليم في وم  خالل عمل الباحثة         

 يواجيهومسيتو  االناياز وللي  خيالل ميا ادائهيم  ىفيي الميدراس مميا ييؤثر عليسائدة بي  معلمي  ومعلما   النفسية االضطرابا 

الذ  ييؤثر  النفسيالنفسية  هو العامل  االضطرابا ( وقد ارجعت لل  على أن COVID-19المستاد  كوروناالعالم م  جائحه 

المرجو م  العملية التعليمية ولذل  قد اتاهيت الباحثية لعميل هيذه الدراسية  العمل  وم  ثم تحقيق الهدففي علي مستو  االنااز 

      كورونا ظل جائحهفي النفسية ومستو  االنااز  االضطرابا التي م  شأنها معرفة مستوي 
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في ظل ازمه كرونا في المدراس الفلسطينية بقطر في اإلعدادية  معلما  المرحلةومعلمي   القلق لد ما مستو   .1 

 بقطر؟المدراس الفلسطينية 

في ظل ازمه كرونا في المدراس الفلسطينية بقطر في اإلعدادية  ومعلما  المرحلةما مستو  دافعية اإلنااز معلمي   .2

 بقطر؟ية المدراس الفلسطين

المدراس الفلسطينية في المرحلة اإلعدادية  ومعلما معلمي   القلق لد  والدافعية لإلنااز القلق هل توجد عالقة بي   .3

 بقطر؟المدراس الفلسطينية في ظل ازمه كرونا في بقطر 

 

 :مصطلحات البحث. 2.0

 anxietyالقلق:  -

 (570: 5222،  محمد عالو ويعتقد أنها أساسية لوجوده. ) يتمس  بها الفرد التيهو توجس بصحبة تهديد لبعض القيم        

( بأنها " اإلحساس بالراحة والرضا عند إنااز شيء ما أو إيااد شيء لم يك  70: 5222عّرفها الوديان ) دافعية اإلنجاز: -

  موجوداَ".

 (COVID-19( )02-)اختصاًرا كوفيد 2102مرض فيروس كورونا  .-

، هو مرٌض تنفسي إنتاني حيواني المنشأ، يُسببه 5230حاد المرتبط بفيروس كورونا المستاد يعرف باسم المرض التنفسي ال

 (42( * )5التنفسية الحادة الشديدة )سارس كوف  زمهالمرتبط بالمتأل 5فيروس كورونا 

 

 حدود الدراسة. 3.0

 ( معلم ومعلمة.25لحدود البشرية: جر  تطبيق هذه الدراسة على )ا -

  .بدول قطر م  المدارس الفلسطينية

 .5223/5255الحدود الزمانية: جر  تطبيق هذه الدراسة في العام الدراسي  -

 .الحدود المكانية: أجريت الدراسة في المدراس الفلسطينية بدول قطر -

لفقرا  ا  أدوا  الدراسة، واستاابة المعلمي  والمعلما  الحدود الموضوعية: يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بصدق وثب -

 بانة.االست

 اإلطار النظري: . 2

  :القـلق :اولً 

لمييا ليه ميي  وثيار واضييحة  ،خاصية الرياضييعليم الينفس عاميية وعليم اليينفس فييي مركييزاً رئيسيياً  Anxietyيعتبير القليق  

د ويعتبر القلق بمثابة إنذار أو إشارة لتعبلة كل قو  الفر ،ومباشرة على اختالل الوظائف النفسية أو الوظائف الاسمية أو كالهما

 .النفسية لمحاولة الدفاع ع  الذا الاسمية و
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 :مفهوم القلق  -

يعييد القلييق المصيياحب للمنافسيية الرياضييية ميي  أهييم موضييوعا  علييم اليينفس الرياضييي، وأن أداء الالعبييي  قييد يختلييف  

النشيياط فييي الهزيمية بياختالف درجيية القليق لييديهم وقييد يشيعر الالعييب بعييدم االرتييا  لمييا ينتابيه ميي  مشيياعر الخيوف ميي  الفشييل و

 الرياضي.

عليم الينفس بصيفة عامية وعليم فيي م( أن موضوع القلق يحتيل مركيزا رئيسييا 5227هذا ما يوضحه "محمد  عالو " ) 

النفس الرياضي بصفة خاصة لما له م  أثار واضحة ومباشرة على اختالل الوظيائف النفسيية أو الوظيائف الاسيمية أو كالهميا، 

احثي  إلى أن القلق يعتبر بمثابة إنذار أو إشارة لتعبلة كل قو  الفرد النفسية والاسمية لمحاولة الدفاع ع  وقد أشار العديد م  الب

فيي الذا  والحفاظ عليها كما قد يؤد  القلق إلا زاد حدته إلى فقدان التوازن النفسي األمر الذ  يثير الفرد لمحاولية إعيادة اليتحكم 

 (170: 5227اته باستخدام العديد م  األساليب السلوكية المختلفة.  )محمد عالو  هذا التوازن النفسي واستعادة مقوم

لسلو، الشخص والقيدرة  رئيسيمكون  ن المستقبلأم( على أهمية المستقبل فيقول 3002بد السالم" )السيد عكما يؤكد " 

نسيانية كميا أن عيدم القيدرة مي  الناحيية صيفة هامية للكائنيا  اال هييعلى بناء أهداف شخصية بعيدة المد  والعميل عليى تحقيقهيا 

)السييد عبيد السيالم  إلى منظيور زمي  المسيتقبل. باالفتقارالنفسية لبعض البشر على أنااز الخطط المستقبلية البعيدة المد  يرتبط 

3002 :21) 

ق تيؤثر م( أنه يتفق معظيم الرياضييي  عليى أنهيم يشيعرون بيدرجا  مختلفية مي  القلي3007كما يوضق "أسامة راتب" ) 

تحقييق فيي عادة على مستو  أدائهم وبينما يستطي  البعض منهم التحكم والسييطرة عليى درجية القليق، فيان اليبعض األخير يخفيق 

أثنياء المنافسية، ولقيد اهيتم العدييد مي  البياحثي  بمعرفية العواميل المسيببة للقليق ليد  فيي لل ، وم  ثم يتأثر األداء سيلبيا وخاصية 

 ج موضحة أن هنا، أربعة مصادر أساسية تسبب حدوث القلق:الرياضيي  وجاء  النتائ

   .الخوف م  الفشل 

    .الخوف م  عدم الكفاية 

   .فقدان السيطرة 

    (300: 3007األعراض الاسمية والفسيولوجية. )أسامة راتب 

فيي لاسمية والنفسيية تضئ كل م  موارد ا التيالخطر  أشاره( إلى أن القلق 5225باهى ووخرون" )في ويشير "مصط 

ونقيص  اضيطرابييؤد  حدتيه إليى  الذي االختاللنفس الوقت دليل على في سبيل الحفاظ على الذا  والدفاع عنها ويكون القلق 

درجا  متفاوتة إلى فقدان التوازن الاسم ويحفز اإلنسان إلى محاولة في تؤد  إلى القلق بمختلف مستوياته و التيوظائف الاسم 

 (02: 5225باهى واخرون في مقوماته بأساليب سلو، مختلفة. )مصط واستعادةذا التوازن السيطرة على ه

المحافظية عليى  ينبغيي التييهو أحد المتغيرا  النفسيية المهمية  الرياضي( إلى أن القلق 5222" )محمد عالو وير  " 

 التييو تيوجس بصيحبة تهدييد ليبعض القييم لتحقييق أفضيل النتيائج الرياضيية والقليق هي يايابيإومحاولية اسيتثمار كيداف   هاستقرار

 (570: 5222يتمس  بها الفرد ويعتقد أنها أساسية لوجوده.   )محمد عالو  
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مباشيراً ووثيقياً بيالقلق سيواء  ارتباطياتيرتبط  التييالعديد م  المواقيف  الرياضي( يواجه 5221" )محمود عنانويشير " 

ا يرتبط بكل منها م  مواقف وأحداث ومثيرا  وقيد يكيون ليه وثيار واضيحة أو المنافسا  وم الرياضيأثناء عمليا  التدريب في 

 (170: 5221عنان  وعلى مستو  قدرته ومهاراته وعالقته باآلخري . )محمود الرياضيومباشرة على سلو، 

 ثانياً: دافعية اإلنجاز

التيي تسيبب  –الداخليية والخارجيية  –لعواميل يسعى علم النفس إلى دراسة السلو، اإلنساني، إليااد العالقة بيي  السيلو، وا       

هذا السلو،، والتعرف إلى السبب الذي يدف  الطالب لهذا التصرف، وقد وض  العلماء افتراضيي  لدراسية السيلو، هميا: السيلو، 

 (. 5225مسبب، والسلو، قصدي )أبو رياش والصافي وعمور وشريف، 

"الحياال  الداخليية أو الخارجيية التيي تحير، سيلو، الطاليب وتوجهيه نحيو  ( الدافعيية بأنهيا505: 5233يعرف أبيو جيادوا )      

 تحقيق هدف أو غرض معي ، وتحافظ على استمراريته حتى تحقق الهدف.  

بأنها " عبارة ع  بناء افتراضي متعدد األبعاد يوجه الفرد ويدفعه إلى القييام بواجباتيه بدقية ونظيام  وتعرف دافعيـة اإلناـاز       

لية، والعمل على تخطي العقبـا  التـي تـصادفه والتغلب عليها، مما يبث الثقة والطمأنينية فيي نفسيه، بهيدف بليوي معيايير واستقال

 (. 13: 5225االمتياز، وتحقيق األهداف المستقبلية القريبة منها والبعيدة" )عطية، 

اآلخرون صيعبة والسيـيطرة عليـى البيليـة، واليتحكم فيي بأنها التركيز على تحقيق األشياء التي يراها  " Murray كما عرفها     

 (٧ :٠٢٢٢ ،الفحل)األفكار وسرعة األداء، والتغلـب علـى العقبـا ، وبلـوي معـايير االمتيـاز ومناقشـة اآلخـري  والتفوق عليه"
 

لفيرد ألدائيه وإدراكيه اليذاتي وم  النظريا  التي ظهر  في تفسير دافعية االنااز، نظرية اتكنسون  وهي تيربط بيي  توقي  ا      

لقدرته والنتائج المترتبة عليها، وتعتبرها عالقيا  معرفيية متبادلية تقيف خليف سيلو، االناياز، وان األفيراد لوي الدافعيية العاليية 

(، وهيي تؤكيد عليى أن النزعية أو Atkinson, 1960يبذلون جهدا كبييرا فيي محياوال  الوصيول إليى حيل المشيكال  ) لإلنااز

لحصييول علييى الناييا  أميير مكتسييب، يمكيي  تعلمييه، وهييو يتفيياو  بييي  األفييراد، ويختلييف عنييد الفييرد الواحييد فييي المواقييف الميييل ل

المختلفة، وهذا الدواف  تتأثر بعوامل رئيسية ثالثة هي الداف  للوصول إلى الناا ، واحتميال النايا  المرتبطية بصيعوبة المهمية، 

(. كما أن دافعية االنااز العالية تزيد مي  قيدرة األفيراد عليى ضيبط أنفسيهم Petri and govern, 2004والقيمة الباعثة للناا  )

في العمل الدؤوب لحل المشكلة، وأنها تمكنهم م  وض  خطط محكمية للسيير عليهيا ومتابعتهيا بشيكل حثييث للوصيول إليى الحيل 

(Ball, 1977.) 

ى وضيي  تصييورا  مسييتقبلية معقوليية ومنطقييية فييي تصييوراتهم بقييدرتهم عليي لإلناييازويمتيياز األفييراد لوو الدافعييية العالييية       

 (.5225حمامة وعبد الرحيم والشحومي،  للمشكال  التي يواجهونها، والتي تمتاز بأنها متوسطة الصعوبة ويمك  تحقيقها )بو

حاولية حلهيا والتغليب تعمل دافعية االنااز لا  المستو  العالي على تحفيز أفرادها لمواجهة المشيكال  والتصيدي لهيا، وم       

علييى كييل الصييعوبا  والعقبييا  التييي تعترضييهم. ويكييون األفييراد لوي دافعييية االنايياز مسييروري  عنييد أداء المهمييا  المعتدليية 

الصعوبة، ويسعون بهمة عالية نحو العمل، على نقيض األفراد منخفضي دافعية اإلنااز الذي  يتانبون المشكال ، وسيرعان ميا 

ا يواجهييون المصيياعب، وهييي تسيياهم فييي المحافظيية علييى مسييتويا  أداء مرتفعيية للطلبيية دون مراقبيية يتوقفييون عيي  حلهييا عنييدم

 خارجية، 
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ويتضق لل  م  خالل العالقة الموجبة بي  دافعية االنااز والمثيابرة فيي العميل واألداء الاييد بغيض النظير عي  القيدرا  العقليية 

وسييلة جييدة للتنبيؤ بالسيلو، األكياديمي الميرتبط بالنايا  أو الفشيل فيي  -يياكميا تقياس حال-للمتعلمي ، وبهذا تكون دافعية االناياز 

 (5220المستقبل )عالونة، 

إن األفراد الذي  يوجد لديهم داف  مرتفي  للتحصييل يعمليون باديية أكبير مي  غييرهم، ويحققيون نااحيا  أكثير فيي حيياتهم،        

اد بمي  هيم فيي مسيتواهم مي  القيدرة العقليية ولكينهم يتمتعيون بدافعيية وفي مواقف متعيددة مي  الحيياة، وعنيد مقارنية هيؤالء األفير

منخفضة للتحصيل وجد أن الماموعة األولى تسال عالما  أفضل في اختبار السرعة فيي إناياز المهميا  الحسيابية واللفظيية، 

وحا فيي الماتمي ، كميا أنهيم يحققيون تقيدما أكثير وضي وفي حل المشيكال ، ويحصيلون عليى عالميا  مدرسيية وجامعيية أفضيل،

والمرتفعون في داف  التحصيل واقعيون في انتهاز الفيرص بعكيس المنخفضيي  فيي دافي  التحصييل اليذي  يقبليوا بواقي  بسييط، أو 

 (.Santrrock, 2003يطمحوا بواق  اكبر بكثير م  قدرتهم على تحقيقه )

ينييت نتييائج البحييوث فيي هييذا الماييال أن لوي الدافعييية وهنيا، فييروق بييي  لوي دافعيية االنايياز المنخفضيية والمرتفعيية، فقيد ب       

المرتفعة يكونون أكثر نااحا في المدرسة، ويحصلون على ترقيا  في وظائفهم وعلى نااحا  في إدارة أعمالهم أكثر مي  لوي 

  التحدي، ويتانبيون الدافعية المنخفضة، كذل  فان لوي الدافعية العالية يميلون إلى اختيار مهام متوسطة الصعوبة وفيها أكثر م

المهام السهلة جدا لعدم توفر عنصر التحدي فيها، كما يتانبيون المهيام الصيعبة جيدا، ربميا الرتفياع احتمياال  الفشيل فيهيا، ومي  

 الخصائص األخر  المميزة لذوي الدافعية المرتفعية أن ليديهم رغبية قويية فيي الحصيول عليى تغذيية راجعية حيول أدائهيم، وبنياءً 

م يفضلون المهام والوظائف التي تبنى فيها المكافآ  على االناياز الفيردي، وال يرغبيون فيي مهميا  تتسياو  فيهيا على لل  فأنه

 (. 5220المكافآ  )عالونة، 
 

 مصادر دافعية اإلنجاز:

 نااز ما يلي:تعز  دافعية اإلنااز لد  الطلبة إلى أسباب داخلية وأسباب خارجية وم  المصادر التي تعز  إليها دافعية اإل    

أوالً: المصادر الداخلية: ويقوم فيها الطالب بعزو إناازاته إلى جهده ومثابرته في القييام بياإلجراءا  التيي تحقيق األهيداف، وهيو 

 (.3002يقبل على العمل بداف  الرغبة ويستمر بدافعيته ما دام يحقق الناا  ويستمت  بنتائاه )راتب، 

 و الطالب نااحه أو فشله إلى عوامل خارجية خارجة ع  سيطرته.ثانياً: المصادر الخارجية: ويعز

 (:5223وهنال  تصنيفا  أخر  لمصادر دافعية اإلنااز منها )بني يونس، 

المصادر السلوكية: وهي استاابا  ع  مسببا  أو منبها  فطرية، فيقوم بالعمل الذي يتبعه تعزيز ويتانب السلو،  .3

 تعرض بعده للعقاب.الذي يتبعه شعور بعدم الراحة أو ي

 وفق معايير الماتم . المصادر االجتماعية: حيث يقوم الطالب بتقليد السلو، المقبول اجتماعياً، .5

المصادر المعرفية: وهو يقوم بالسلو، للوصول إلى الفهم، والوصول إلى حالة التوازن المعرفي، والوصول إلى حل  .1

 المشكال  واتخال القرار المناسب.

ية: وهي تتعلق بوصول الفرد للشعور باألفضل م  خالل تقليص التهديدا  التي تهدد مفهوم الذا  المصادر الوجدان .0

 لديه.

المصادر النزعوية: وهي تقوم على مواجهة التحديا ، للوصول للهدف والوصول إلى مستو  م  فاعلية الذا ، م   .2

 خالل األساليب التي تساعده على التحكم في جمي  جوانب الحياة.
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در الروحية: وتنتج م  معرفة الفرد المعنى م  وجوده وهي الرابطة بي  العبد وربه، والقيام بالعمل مرضاة هلل المصا .5

 تعالى.

لبيلة ، واالشخصوهنال  بعض المعيقا  التي تقلل م  دافعية اإلنااز لد  الطلبة منها: طبيعة دافعية اإلنااز لد          

 (:5225)رشوان وعلي، ، ناا  وفشل، وتوقعاته ع  األداء الشخص م ، وخبرا  ةالمادية واالجتماعي ،المحيطة بالشخص

 

 :السابقة الدارسات. 3

 :القلقالدراسات التي تناولت  .0.3

( بدراسية تهيدف التعيرف عليى الفيروق بيي  فليا  عينية البحيث فيي متغييرا  قليق 5230محمود إبراهيم محميد ") دراسة         

وطبيعيية  الفنييالمسييتو   ،الكاتييا والكوميتييه ،لتوجيه نحييو تعياطي المنشييطا  الرياضيية وفقييا للنيوعوا ،المنافسية مسيتو  الطمييو 

 .والتوجه نحو تعاطي المنشطا  ،مستو  الطمو  ،العالقة بي  المتغيرا  الثالثة قلق المنافسة الرياضية

العبييا  وجييود عالقيية ارتباطييية  –العبييي  في ومييد  امكانييية التنبييؤ باالتايياه نحييو تعيياطي المنشييطا  بدالليية قلييق المنافسيية الوصيي

ومقيياس التوجيه  البيدنيوالقليق فيي بي  مقياس الطمو  وبي  كل مي  القليق المعر 2.23طردية دالة احصائيا عند مستو  معنوية 

حيي  توجيد عالقيية ارتباطيية طردييية دالية احصييائيا عنيد مسييتو  فييي ، والالعبيا نحيو تعياطى المنشييطا  ليد  كييل مي  الالعبييي  

 بي  الثقة بالنفس ومقياس مستو  الطمو  لد  الالعبا . 2.23ية معنو

بيي  مقيياس التوجيه نحيو تعياطى المنشيطا  وبيي   2.23وجود توجد عالقة ارتباطية طردية دالة احصائيا عند مستو  معنوية  -

ارتباطيية عكسيية دالية  وجيود عالقية .والالعبيا ومقيياس مسيتو  الطميو  ليد  كيل مي  الالعبيي   البيدنيوالقليق في القلق المعر

عيدم وجيود عالقية -الالعبيا . ليد   والثقية بيالنفسبي  مقياس التوجه نحو تعاطى المنشطا   2.23احصائيا عند مستو  معنوية 

، وال توجد عالقة بي  الثقة بيالنفس وبيي  والالعبا لد  الالعبي  في والقلق المعر البدنيدالة بي  الثقة بالنفس وبي  كل م  القلق 

 و  الطمو  واالتااه نحو تعاطى المنشطا  لد  الالعبي مست

برنيامج )ارشياد نفسيي( لمواجهية قليق  تيأثير( بدراسية تهيدف لمعرفية 5230حسني الشافعي " )  عبد الفتا" محمد دراسة         

ال ت عينة البحيث وكانفي بعض المهارا  النفس حركية لدي العبي المنازال  حيث استخدم الباحث المنهج الوص علىالمستقبل 

ان القليق الرياضيي مي  المسيتقبل لو اثيار سيلبية  النتيائجرياضة المنازال  كلية التربية الرياضيية جامعيه طنطيا واوضيحت  ىعب

اد  اليي  التيي والمعتقيدا  الخاطلية راألفكيامواجهية  بواسيطتهاالالعب وم  هنا فإن استخدام االساليب او الفنيا  التي ييتم  على

 .تقبلظهور قلق المس

بييبعض المتغيييرا  غييير  وعالقتييه( دراسيية تهييدف إلييى التعييرف علييى القلييق المسييتقبل 5237) "محمييد سييمير عميير" دراسيية       

 دوريفيي دافعيية االناياز( ليد  ناشيئ كيرة القيدم المصيابي  بأنديية قطياع القياهرة  –مسيتو  الطميو   –المعرفية )الثقية بيالنفس 

الثقية  –كيل مي  المتغييرا  )قليق المسيتقبل فيي ضوء شدة االصيابة في روق بي  المصابي  الامهورية للناشلي ، التعرف على الف

 الامهوريية للناشيلي . دوريفيي دافعية االنااز( لد  ناشئ كرة القدم المصابي  بأندية قطاع القياهرة  -مستو  الطمو  –بالنفس 

فر  نتائج الدراسة على وجيود مسيتو  مرتفي  لدرجية ناشئ كرة القدم وأس وكانت عينه البحثفي واستخدم الباحث المنهج الوص

 القلق المستقبل لد  ناشئ كرة القدم المصابي  عينة البحث، 
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دافعية االنااز لد  عينة البحث، ترتبط كل م  أبعياد مقياييس  -مستو  الطمو   –ووجود مستو  منخفض لكل م  الثقة بالنفس 

ا ليد  عينية البحيث، تيرتبط كيل مي  أبعياد مقياييس قليق المسيتقبل وأبعياد مقيياس قلق المستقبل وأبعاد مقياس الطمو  ارتباطا سالب

 دافعية االنااز ارتباطا سالبا لد  عينة البحث.

( دراسيية تهييدف إلييى التعييرف علييى العالقيية بييي  محييددا  قلييق توقيي  المسييتقبل 5235مييد محمييد الشييحا  محمييود")حدراسيية       

وكانيت عينية البحيث العبيا  في الوصي المينهجا  هوكي الميدان. وأستخدم الباحيث الرياضي ومستو  األداء المهار  لد  العب

م والبيالغ 5230/5232الدرجة األولى في رياضة الهوكي فيي محافظية الشيرقية والمقييدي  بسياال  االتحياد المصيري بيالهوكي 

ية )النزعية التشيائومية( ومسيتو  وكانت أهم نتائج البحث كالتالي: وجود ارتبياط عكسيي بيي  محيدد الشخصي ( العبة12عددهم )

األداء المهار  لد  العبا  هوكي الميدان، وأوصت الباحثة ب ضرورة اهتمام مدربي هوكي الميدان باإلعداد النفسي لالعبيا  

باعتباره أحد أعمدة إعداد الالعبا  ولدوره المهم في الحفاظ على مستو  قلق المنافسية الرياضيية، ويايب عليى الميربي  معرفية 

ستو  محددا  القلق األفضل لكل العب في الفريق م  خالل االختبارا  والمقاييس المعدة لذل ؛ حتى يستطي  بيذل  تيوجيههم م

 قبل وأثناء وبعد المنافسا  الرياضية المختلفة.

ل بكيل مي  م( دراسة تهدف إلى التعرف على عالقة قلق المستقب5230"صفاء جابر شاهي  ومحمد فتو  غنيم" ) ودراسة         

سيييف المبييارزة  يعبييالودراسيية الفييروق بييي  هييذه المتغيييرا  النفسييية لييد   العييدوانيدافعييية االنايياز، تركيييز االنتبيياه والسييلو، 

( العب لكل مي  50( العب سيف مبارزة بواق  )00وكانت عينه البحث )في المحليي  والدوليي . استخدم الباحثون المنهج الوص

أظهر  النتائج وجود عالقة اياابية بي  قليق توقي  المسيتقبل ودافعيية االناياز وعالقية سيلبية  لدولياالمستو  المحلى والمستو  

بي  قلق المستقبل وتركيز االنتباه وكذل  االرتباط اياابي بي  قلق المسيتقبل والسيلو، العيدواني ليد  الالعبيي  اليدوليي  وايايابي 

متغييرا  البحيث فيميا عيدا السيلو، في المبارزة الدوليي   العبيلة لصالق سيف المبارزة المحليي  وجاء  الفروق دا العبيلد  

 سيف المبارزة المحليي . العبيالعدواني فالفروق دالة لصالق 

ودراسيية  الرياضييي( دراسيية تهييدف البحييث للتعييرف علييى مسييتو  قلييق المسييتقبل 5230")الاييوهريياسيير محفييوظ دراسيية        

صيورة تسياؤال . واسيتخدم الباحيث فيي كرة القدم وقد صاي الباحث فيروض البحيث في لثالث وا الثانيالقسم  العبيالفروق بي  

وقيد أثبيت نتيائج البحيث وجيود داللية  ( العب م  أندية الشرقية، بنها، بطا وناد  طوخ07وكانت عينه البحث ) ،الوصفيالمنهج 

في  الثانيالقسم  العبيستقبل كذل  الفروق دالة لصالق مكونا  قلق توق  المفي كرة القدم في القسم الثاني  العبيللفروق لصالق 

 القسم الثالث. لالعبيمستو  المنافسة مقارنة بنتائج المنافسة 

"   Cheng, W. N. K., Hardy, L., & Markland, D" تشينغ، دبلييو ن. ،.، هياردي، ل. وماركالنيد، د دراسية و         

بناء نمولج متكاميل ثالثيي  في يهدف البحث  ساس المنطقي وتطوير القياس األولي( تصور ثالثي األبعاد لقلق األداء: األ5220)

األبعاد لقلق األداء لتقديم تصور بديل قد يساهم في فهم العالقة المعقدة بي  القليق واألداء. وعليى وجيه الخصيوص، تيم االعتيراف 

مي   ،عد تنظيمي. يتميز هذا النميولج بخمسية مكونيا  فرعييةصراحة بإمكانا  القلق التكيفية )التي تحدث وثاراً إياابية( بإدراج بُ 

واليتحكم  ،وفرط النشاط المستقل والتوتر الاسدي الذي يمثل القليق الفسييولوجي ،القلق واالهتمام الذاتي الذي يمثل القلق المعرفي

تييم  الوصييفي .نطقييي الكييام واألسيياس الم يالمفيياهيمالمتصييور الييذي يمثييل البعييد التنظيمييي للقلييق. ويييرد اسييتعراض عييام لإلطييار 

 ( في سياق واس  م  األداء الرياضي.N = 286, 327استخدام تحليل العوامل المؤّكدة في عينتي  مستقلتي  )
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بندا م  القلق األداء. وكشفت النتائج التي توصل إليهيا االتحياد الميالي األفريقيي عي  دعيم  52تم إنشاء مقياس م  األخر  القلق  

 ولى ثالثي األبعاد.نمولج م  الدرجة األ
 

 الدراسات التي تناولت دافعية اإلنجاز: .2.3

( التي هدفت التعرف إلى العالقة بي  نوعيية عيزو النايا  والفشيل الدراسيي وبيي  دافعيية اإلناياز، 5222دراسة الصافي )       

تأخري  دراسياً م  طلبية كليية التربيية ( طالب م  الم322( طالب م  الطلبة المتفوقي  دراسياً و)322تكونت عينة الدراسة م  )

وكلية اللغة العربية في جامعة المل  خالد ب  عبيد العزييز، اسيتخدم الباحيث مقيياس العيزو، واختبيار دافي  اإلناياز، وقيد أظهير  

حيي  عيز  النتائج أن المتفوقي  عزو نااحهم إلى جهدهم وقدرتهم والمواد الدراسية واالختبار ومزاج المعلم ووخرها الحيظ. فيي 

الطلبة المتأخري  دراسيا فشلهم إلى المعلم ثم المزاج والحظ ثيم القيدرة والميواد الدراسيية واالختبيار وأخييراً الاهيد. كميا أظهير  

النتائج أن المتفوقي  لوي دافعية اإلنااز المرتفعة قد عزو نااحهم إلى القدرة والاهد والميواد الدراسيية واالختبيار بينميا الطيالب 

 ن دراسياً لوي دافعية اإلنااز المنخفض عزو فشلهم إلى المزاج والحظ والمعلم.المتأخرو

حيل المشيكال  فيي  اسيتراتياية( التيي هيدفت إليى معرفية أثير تطبييق Gok & Silay, 2009في دراسية جيو، وسيايلي )        

( طالبياً 05از، تكونت عينة الدراسة مي  )التعليم على تحصيل الطلبة في الفيزياء، واتااهاتهم نحو حل المشكال ، ودافعية اإلنا

حيل  باسيتراتيايةطاليب( تيم تدريسيهم  31 طالبية و 35وطالبة م  مدرسة ثانوية في تركيا حيث قسيمت إليى ماموعية تاريبيية )

طالباً( تم تدريسيهم بالطريقية االعتياديية، اسيتخدم الباحيث اختبيار التحصييل فيي  31 طالبا  و 0المشكال ، وماموعة ضابطة )

الفيزياء، واستبانة االتااه نحو حل المشكال ، واستبانة لمعرفة مد  توظيف الطلبة لحل المشكال ، واسيتبانة الدافعيية لإلناياز، 

حيل المشيكال  فيي التحصييل والدافعيية واالتااهيا ، وال توجيد فيروق دالية إحصيائيا فيي  استراتيايةوقد أظهر  النتائج فاعلية 

 التحصيل يعز  للانس.
 

( التي هدفت إلى معرفة الفروق بي  المتفوقي  دراسياً والعاديي  فيي كيل مي  التفكيير ومفهيوم اليذا  5220اسة الغامدي )وفي در

( طالبياً مي  طيالب المرحلية الثانويية فيي ميدينتي مكية المكرمية وجيدة، اسيتخدم 022ودافعية اإلنااز، تكونت عينة الدراسة مي  )

العقالنيية، ومقيياس مفهيوم اليذا ، ومقيياس دافعيية اإلناياز لتحقييق أهيداف الدراسية، وقيد الباحث مقياس األفكار العقالنية وغيير 

أظهر  النتائج انتشار التفكير العقالني بيي  الطلبية المتفيوقي  وانتشيار التفكيير غيير العقالنيي عنيد الطلبية العياديي ، توجيد عالقية 

وليد  العينية الكليية بينميا ال توجيد عالقية ليد  العياديي ، كميا توجيد ارتباطية بي  التفكير العقالنيي ومفهيوم اليذا  ليد  المتفيوقي  

عالقة ارتباطية بي  التفكير العقالني ودافعية اإلنااز لد  المتفوقي  وليد  العينية الكليية بينميا ال توجيد عالقية ليد  العياديي . كميا 

 لعينة الكلية بينما ال توجد عالقة لد  المتفوقي .توجد عالقة ارتباطية بي  مفهوم الذا  ودافعية اإلنااز لد  العاديي  ولد  ا

( التي هدفت إلى تعرف فاعلية برنامج إثرائي قيائم عليى األلعياب الذكيية فيي تطيوير مهيارا  5220وفي دراسة )القبالي،         

( طالبيا 15الدراسية مي  ) لد  الطلبة المتفوقي  في المملكة العربية السعودية. وقد تكيون ماتمي  لإلناازحل المشكال  والدافعية 

طالبياً، والماموعية  (35)بمدارس المملكية ميوزعي  إليى ماميوعتي : األوليى تاريبيية وتكونيت مي   م  الصف الثالث المتوسط

واسييتخدمت لاميي  البيانييا  أداتييان: األداة األولييى، مقييياس مهييارا  حييل المشييكال ،  ( طالبيياً.35الثانييية ضييابطة، وتكونييت ميي  )

، ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء برنامج إثرائيي مسيتند إليى النظريية المعرفيية، مكيون مي  لإلناازمقياس الدافعية  واألداة الثانية،

(، وأظهير  نتيـائج 5220/5220( جلسة تدريبيية، طبيق عليى أفيراد العينية التاريبيية خيالل الفصيل الدراسيي الثياني للعيام )52)
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توسطا  درجا  أفراد الماموعتي  التاريبية والضابطة على مقياس مهيارا  بي  م الدراسـة وجـود فروق لا  داللة إحصـائية

كميا وأظهير  نتيائج الدراسيـة وجيـود فيروق لا   ولصيالق الماموعية التاريبيية. يثرائيإلالمشكال ، تعز  إليى البرنيامج ا حل

ية لإلنااز تعز  إلى البرنيامج افعداللة إحصـائية بي  متوسطا  درجا  أفراد الماموعتي  التاريبية والضابطة على مقياس الد

 .ثرائي ولصالق الماموعة التاريبيةاإل

 مبحيث العليوم فيي المتتابعية التكوينيية االختبيارا  أثير عليى التعرف إلى الحالية الدراسة (5235هدفت دراسة )شاهي ،          

 استخدم الدراسة هدف ولتحقيق ا  التأملية، والممارس االنااز، ودافعية الدراسي، التحصيل على األساسي التاس  للصف العامة

 طالبًا م  الصف التاس  في مدينة الخلييل، (25أفرادها ) عدد بلغ الذكور، وقد م  عينتي : األولى على التاريبي المنهج الباحث

 ماميوعتي  إليى ه تقسييم تيم ( طالبة،00عددها ) وبلغ م  اإلناث، الثانية والعينة وضابطة، تاريبية ماموعتي  إلى تقسيمهم تم

 أسيفر  وقيد االسيتبانة، إليى إضيافة نهائيًيا، تحصييليًا واختبياًرا تكوينية، اختبارا  أربعة استخدم الباحث وضابطة، وقد تاريبية

 الماموعيا  الماموعية ولصيالق لمتغييري وفقًيا الطلبية تحصييل متوسيطا  بيي  إحصيائيًا دالية فيروق وجيود ع  نتائج الدراسة

 فيروق وجيود عيدم اتضيق كميا .والاينس لتفاعل الماموعة دال أثر وجود يتبي  لم حي  في اإلناث، ولصالق والانس التاريبية،

 التأمليية الممارسية فيي إحصيائيًا دالية فيروق وجيود تبي  فيما الدراسة، وفقًا لمتغيرا  اإلنااز دافعية مستويا  بي  إحصائيا دالة

 .الماموعة والانس بي  والتفاعل الماموعة لمتغيري وفقا دالة فروق وجود بي يت لم بينما اإلناث، الانس ولصالق لمتغير وفقًا
 

 التعقيب على الدراسات السابقة: . 3.3

؛ القبيالي، 5220(، وم  دراستي )الغامدي، 5222دراسة الصافي ) م  ،الدراسةحيث مكان تطبيق  اتفقت هذه الدراسة م        

 عمرية ألفراد العينة. ( م  حيث المكان فقط م  اختالف الفلة ال5220

اتفقيت مي  هيذه الدراسية مي  حييث اسيتخدام المينهج الوصيفي، أميا  النفسيية الضيغوطراسا  التي تناوليت موضيوع جمي  الد      

؛ Gok & Silay, 2009الدراسا  التي تناولت دافعية اإلنااز فمنهيا ميا اسيتخدم المينهج شيبه التاريبيي، مثيل دراسية كيل مي  )

( والتييي تناولييت دافعييية اإلنايياز كمتغييير تيياب ، واسييتخدمت غالبييية الدراسييا  الوصييفية التييي تييم 5235هي ، ؛ شييا5220القبييالي، 

االستبانة كأداة لام  البيانا  أما الدراسا  التيي تنياول  دافعيية اإلناياز فقيد اسيتخدمت النفسية  الضغوطي ماال تناولها خاصة ف

 مقاييس لدافعية اإلنااز كما في هذه الدراسة. 

أي دراسية  اعليى حيد علمهي ةايد الباحثيليم ت المراحيل واليذي لكافية القليقميز  هذه الدراسة ع  الدراسا  السابقة بأنها تناوليت ت

 .تناولته م  معلمي  ومعلما 
 

 الدراسة منهج وإجراءات . 4

دراسية، واإلجيراءا  التيي وصف منهج الدراسة الحالية، وماتم  الدراسية وعينتهيا، وكيفيية بنياء أدوا  ال يتناول هذا الازء     

 اتبعت في الدراسة، والمعالاا  اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل البيانا .
 

 منهج الدراسة: . 0.4

 المنهج الوصفي في هذه الدراسة لمالءمته لطبيعتها الوصفية. جر  استخدام
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 مجتمع الدراسة وعينتها:. 2.4

، وقيد بليغ 5253/5255العيام الدراسيي  بقطير فييلميا  الميدارس الفلسيطينية معلميي  ومعتكون ماتم  الدراسة م  جميي         

البرييد اإللكترونيي الخياص  والمعلميا  باسيتخدامالمعلميي  بتوزيي  اسيتبانة عليى  ةالباحثي توقيد قامي .معليم ومعلمية( 60عيددهم )

بليغ عيدد االسيتبانا  المسيتردة إلكترونيياً  اإللكترونيية، وقيد ( يوماً قام بام  استاابا  المعلميي  والمعلميا 30وبعد ) ،بالمدرسة

( 25( استبانا  غير صالحة للتحليل اإلحصائي لعدم اكتمالها، وبذل  فقد بلغت عينية الدراسية )0( استبانة، وجر  استبعاد )56)

  مر الزمنىالعمستو  النوع االجتماعي وفي عينة الدراسة حسب والمعلما   المعلمي ( توزي  3ويبي  الادول ) ،معلم ومعلمة

 النوع االجتماعي ومستو  العمر الزمنىتوزي  أفراد عينة الدراسة حسب  (0جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

النوع 

 االجتماعي

 00.50%   52 لكور

 22.15% 13 اناث

%322 25 الماموع  

 %26.78 32 12-52م   العمر الزمنى 

 %64.28 15 02-12م  

 %8.92 2 22-02م  

%322 25 الماموع  

 

( م  العدد الكلي لعينة %322( بنسبة )25عينة الدراسة قد بلغ ) فيوالمعلما  المعلمي  ( أن عدد 3يتبي  م  الادول )       

لما  بينما عدد المع ( م  العدد الكلي لعينة الدراسة00.50( بنسبة )52في عينة الدراسة ) المعلمي الدراسة، في حي  بلغ عدد 

( وبنسب 22-02 ،02-12، 12-52يأتي: ) عمرية كمامستويا   ثالثة كما توزعت عينة الدراسة على .(22.15( بنسبة )13)

 ( على التوالي.0.05، %50.50، %55.07)بلغت 
 

 الدراسة:  أدوات. 3.4

 ، جر  األداتي  اآلتيتي : زمةالالتحقيق أهداف الدراسة وجم  البيانا  ل

 متبعاً الخطوا  التالية: تايلور  مقياس اختباربتحديد  مت الباحثةقا  :القلقمقياس  -0

واستفاد  الباحثة م  المقاييس التي  ،واالطالع على دراسا  بحثت في النفسية ،ا القلقاالطالع على األدب التربوي المتعلق ب -

   تايلوراستخدمتها تل  الدراسا  في قياس مستو  

 .صياغة للفقرا عدم وإعادة  هي،لتايلور كما  القلقاختيار فقرا  م  مقاييس  -

(. وقد تكون المقياس بصورته األولية م  ١)=  ،(5= نعم )تدريج اآلتي: ، وقد تضم  الثنائيشكل سلم  المقياس علىيتكون  -

 .لد  المعلمي  والمعلما  القلق( فقرة تقيس 22)
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عرضه على ماموعة م  المتخصصي  في ماال علم  النفسية جر  القلقللتحقق م  صدق مقياس  :القلقصدق مقياس 

 ،القلقوشمولية فقرا  المقياس  ،القلقوتمثيل الفقرا  حيث الصياغة اللغوية،  المقياس، م النفس، إلبداء ورائهم حول فقرا  

 ،المحكمي ال  في ضوء مالحظا  تعدي أيكمي  ال توجد حونه مناسباً. وبعد العرض على المأو تعديل ما ير حذف أو إضافةل

 ( درجة.322 -22( فقرة بصورته النهائية، وقد تراوحت درجا  المقياس م  )22فخرج المقياس مكوناً م  )

( 32ولل  بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة م  ) ،النفسية القلقتم التحقق م  ثبا  مقياس  :النفس القلقثبا  مقياس   

غير عينة الدراسة، وإعادة التطبيق بعد أسبوعي ، وحساب معامل ارتباط  م  بقدرالمدراس الفلسطينية  ومعلما  فيمعلمي  

بحساب  ةالباحث ت(، كما قام2.00بي  التطبيقي  ) االرتباط( بي  التطبيقي ، وقد بلغ معامل Pearson Coefficientبيرسون )

وتراوحت معامال  ارتباط فقرا  المقياس م   (،2.01باستخدام معامل كرونباخ الفا، وقد بلغ )   القلقاالتساق الداخلي لمقياس 

 (.2.53 -2.05الكلية له ما بي  ) الدرجة

فلا   ثالثجر  إعادة توزي  فلا  المقياس م   بقطر؛معلمي  ومعلما  المداس الفلسطينية لد     القلقوللحكم على مستو  

 إلى ثالث فلا  كما يأتي:

 ( درجة متوسطة.3.07-3.22: )نياً ثا

 ( درجة مرتف .5.22-3.00: )ثالثاً 

 جر  إعداد اختبار مقياس الدافعية لإلنااز وفقاً للخطوا  التالية: مقياس الدافعية لإلنجاز:  -2

االطييالع علييى األدب التربييوي المتعلييق بدافعييية اإلنايياز، ثييم البحييث فييي األدب التربييوي المتعلييق بمايياال  دافعييية اإلنايياز  -أ

 را  بصورتها األولية.للتعرف على كيفية قياسها وصياغة الفق

وتحدييد بعيض الفقيرا   (،5220( والقبيالي )5235) شياهي االطالع على دراسا  سعت لقيياس دافعيية اإلناياز، كدراسية  -ب

المناسبة لعينة هذه الدراسة، واختيار بعض الفقرا  م  إعادة صياغتها بما يتناسب م  أهداف الدراسة وطبيعة عينتهيا المكونية 

 م  طلبة جامعيي .

عداد المقياس بصورته األولية، حيث تضم  معلوما  شخصية كالنوع االجتماعي والمستو  الدراسي، كما جير  إعيداد إ  - 

(، ويستطي  الطالب اختيار ما يناسبه منها، وتضم  التدريج ميا ييأتي: likertالمقياس بحيث يقابل كل فقرة فيه تدريج خماسي )

 ( فقرة.02(. وقد تكون المقياس بصورته األولية م  )3، أبداً = 5راً = ، ناد1، أحياناً = 0، غالباً = 2)دائماً = 

جير  عيرض مقيياس دافعيية اإلناياز فيي صيورته األوليية عليى ماموعية مي  المتخصصيي  فيي  صدق مقياس دافعيةة اإلنجةاز:

ليتها لقييياس دافعييية ميي  حيييث الصييياغة اللغوييية للفقييرا ، وشييمو المقييياس، ولليي ماييال علييم اليينفس، إلبييداء ورائهييم حييول فقييرا  

اإلنااز، وتمثيل الفقرا  لدافعية اإلنااز، م  إمكانية التعديل أو الحذف أو اإلضافة، وفي ضيوء مالحظيا  المحكميي  تيم تعيديل 

( 522 -02( فقرة بصورته النهائية، وقد تراوحيت درجيا  المقيياس مي  )02صياغة بعض الفقرا ، فخرج المقياس مكوناً م  )

 درجة.

( 32جر  التحقق م  ثبيا  مقيياس دافعيية اإلناياز بتطبيقيه عليى عينية اسيتطالعية مكونية مي  ) اس دافعية اإلنجاز: ثبات مقي 

م  غير عينية الدراسية، وقيد جير  اختييار العينية االسيتطالعية عشيوائياً بالطريقية بقطر  الفلسطينيةمعلمي  ومعلما  المدراس 

بييي  ( Pearson Coefficientد أسييبوعي ، وحسياب معامييل ارتبياط بيرسييون )العشيوائية البسيييطة، وإعيادة التطبيييق عليهيا بعيي

 (،2.07بي  التطبيقي  ) االرتباطالتطبيقي ، وقد بلغ معامل 
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(، وتراوحيت 2.01معاميل كرونبياخ الفيا، وقيد بليغ )كما قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لمقياس دافعيية اإلناياز باسيتخدام  

 (.2.71 -2.07الكلية له ما بي  ) الدرجةياس م  معامال  ارتباط فقرا  المق

وللحكم على مستو  دافعية اإلنااز لد  الطلبة في جامعة المل  فيصل؛ جر  إعادة توزي  فليا  المقيياس مي  خميس فليا        

 إلى ثالث فلا  كما يأتي:

 ( درجة قليلة.5011 -3022أوالً: )

 ( درجة متوسطة.1057-5010ثالثا: )

 ( درجة مرتف .2022-1050رابعا: )
 

 إجراءات الدراسة:. 4.4

 اتُبعت الخطوا  اآلتية لتحقيق أهداف هذه الدراسة:     

 النفسية. القلقاالطالع على األدب التربوي والدراسا  السابقة التي تناولت دافعية اإلنااز و -3

 بناء أدوا  الدراسة والتحقق م  صدقها وثباتها.  -5

 .بقطر الفلسطينيةرس المداأخذ األلن بتطبيق الدراسة م   -1

 الطبقية العشوائية. الفلسطينية بقطر بالطريقةمعلمي  ومعلما  المدراس تحديد عينة الدراسة م    -0

 .بقطر الفلسطينيةتطبيق مقاييس الدراسة على معلمي  ومعلما  المدارس   -2

 (، وتنظيمها.Excelجم  المقاييس وتفريغ النتائج على جدول )  -5

 (، ومعالاة البيانا .SPSSرنامج اإلحصائي )إدخال البيانا  إلى الب  -7

 تنظيم النتائج ومناقشتها ووض  التوصيا  في ضوء نتائج الدراسة. -0

 

 األساليب اإلحصائية:. 5.4

 لتحقيق أهداف الدراسة ومعالاة البيانا  التي تم جمعها باستخدام مقاييس الدراسة، تم إجراء األساليب اإلحصائية اآلتية: 

( للتحقق م  ثبا  المقاييس ع  طرييق التطبييق وإعيادة التطبييق Pearson Coefficientيرسون )حساب معامل ارتباط ب -3

(Test-Retest  .) 

 للتحقق م  ثبا  المقاييس ع  طريق حساب االتساق الداخلي.( Cronbache Alfaمعامل ارتباط ألفا كرونباخ ) -5

ليد  معلميي  ومعلميا   النفسية  القلق  دافعية اإلنااز والمتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية لحساب مستو  كل م -1

   .المدارس الفسلطينية بقطر

 والقليق النفسيية ليد دافعية اإلناياز ( للكشف ع  أثر النوع االجتماعي في كل م  One Sample T – Test) اختبار -1

 .  بقطر الفلسطينيةمعلمي  ومعلما  المدارس 

دافعيية اإلناياز ( للكشيف عي  أثير المسيتو  الدراسيي فيي كيل مي  One –Way ANOVA)تحليل التبياي  األحيادي   -0

 .  بقطر الفلسطينيةلد  معلمي  ومعلما  المدارس   النفسية  القلقو
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 متغيرات الدراسة: . 5.4  

 تناولت الدراسة المتغيرا  اآلتية: 

 المتغيرات المستقلة:  -

 النوع االجتماعي وله مستويان )لكر، انثى(. .أ

 سنة.( 22-02، 02-12 ،12-52) ث مستويا ثال الزمنى وله العمر -

  .والقلق النفسيةدافعية اإلنااز  وهي:المتغيرات التابعة:  -

 

 عرض ومناقشة النتائج. 5

 جر  عرض النتائج ومناقشتها حسب تسلسل أسللتها كما يأتي:   

  بقطر؟علما  المدراس الفلسطينية معلمي  وم النفسية لد  القلق: ما مستو  االول علىنص السؤال نتائج السؤال الول:  .0.5

لإلجابة ع  هذا السؤال جر  حساب المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية الستاابا  أفراد الدراسة على مقياس     

 (.5كما هي موضحة في الادول ) ،النفسية القلق

 النفسية  القلقراسة على مقياس ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد الد2الجدول )

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

 نحرافال

 المعياري
 التقدير

 مرتف  0.72 3.70 .ومتقط مضطرب  نومي 2 3

 مرتف  0.01 3.75 .أوقا  افتقد  فيها النوم بسبب القلق بيمر   24 5

 مرتف  0.95 3.73  .بأصدقائيقورنت  إلالد  قليل جداً م  المخاوف  26 1

 مرتف  0.70 3.72 .لست أكثر عصبية م  معظم الناس نيأنأعتقد  23 0

 مرتف  0.77 3.72 .م  حي  آلخر (أو كوابيس)أحالم مزعاة  تنتابني 25 2

 مرتف  0.70 3.50 .معدتيفي قدر كبير م  المتاعب  عندي 27 5

7 5 
 ترتافان عندما أحاول القيام بعمل يدايغالبا ًما أالحظ أن 

 .م  األعمال
3.50 0.92 

 مرتف 

 مرتف  0.95 3.50 .م  نوبا  االسهال أعاني 37 7

 مرتف  0.97 3.50  .القلق عندي والعمل يثيرانالمال  35 7

 مرتف  0.92 3.50 (.غميان النفس)أصاب أحياناً بنوبا  م  الغثيان  27 0

 مرتف  0.95 3.55 .خاالً  وجهيكثيراً ما أخشى أن يحمر  10 32

 مرتف  0.90 3.55 .كل األوقا  تقريباً في أشعر باوع  3 32

 مرتف  0.91 3.55 .تماماً  بنفسيأثق  نيأن 17 32

 مرتف  0.05 3.52 .ال أتعب بسرعة 4 32
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 مرتف  0.90 3.52 .عصبياً  ياعلنيان االنتظار  15 33

 تف مر 1.47 3.57 .لدرجة أن النوم يتعذر علىّ  باإلثارةأشعر أحياناً  12 33

 مرتف  0.94 3.55 .أشعر دائماً بالهدوء 21 35

35 7 
ال أستطي  أن  أنييفترا  م  عدم االستقرار لدرجة  بيتمر 

 .مقعديفي أمكث طويالً 
3.57 0.94 

 مرتف 

 مرتف  0.04 3.55 .معظم الوقتفي سعيد  يأنن 1 31

 مرتف  0.95 3.55 .عمل مافي  لهنيأجد م  الصعب علّى تركيز  13 31

 مرتف  0.91 3.52 .أشعر بالقلق على شيء ما أو شخص ما طول الوقت تقريباً  16 30

 مرتف  0.96 3.52 .أو شدة أزمهأخاف م  مواجهة  33 30

 مرتف  0.92 3.20 .أود أن أصبق سعيداً كما يبدو اآلخري  9 30

 مرتف  0.95 3.25 .كثيراً ما أجد نفسي قلقاً على شيء ما 39 32

 مرتف  1.01 3.25 .ليأشعر أحياناً بأن ال فائدة  يمؤكد أننم  ال 6 32

 مرتف  0.96 3.23  .أكاد أتمزق ارباً  يأشعر أحياناً بأنن 22 35

 مرتف  0.96 3.21 .األيام الباردةفي أعرق بسهولة حتى  7 35

 مرتف  1.07 3.25 .أغلب األوقا في  ليالحياة عسيرة بالنسبة  34 37

 مرتف  0.96 3.22 .م  حظ سيئ أواجهحتمل أن ما ي يقلقني 20 37

 مرتف  0.97 3.21 .لدرجة غير عادية بنفسيحساس  يأنن 17 30

7 37 
تنهج  ويندر أنيخفق بشدة  قلبيالحظت أبداً أن  يال أظ  أنن

  .أنفاسي
 مرتف  0.95 3.22

 متوسط 0.97 3.05 .أبكى بسهولة 35 7

0 27 
هم ال يستطيعون لقد خشيت أشياء أو أشخاص أعرف أن

 .إيذائي
3.05 0.92 

 متوسط

 مرتف  0.95 3.25 .شديداً  تأثيراأحداث الحياة في استعداد ألن تؤثر  عندي 10 32

 مرتف  0.90 3.20 .قلّما أصاب بالصداع 3 32

32 17 
شعر  أحياناً بالقلق الشديد على  بأننيال بد أن أعترف 

 .أشياء ال قيمة لها
3.23 0.91 

 مرتف 

 مرتف  0.75 3.22 .واحد شيءفي  تفكيريال أستطي  أن أركز  4 32

 مرتف  0.90 3.27 .أنا أرتب  بسهولة 15 33

 مرتف  1.47 3.27 .أبداً  لشيءال أصلق  يبعض األحيان أعتقد أننفي  12 33

 مرتف  0.94 3.20 .شخص متوتر جداً  يأنن 21 35
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35 7 
 تضايقنيرة أحياناً عندما أتضايق يتساقط منى العرق بصو

 .جداً 
3.21 0.94 

 مرتف 

 مرتف  0.74 3.20 ال يحمر خاالً بدرجة أكثر مما يحدث لآلخري  وجهي 1 31

 مرتف  0.91 3.25 .أنا أكثر حساسية م  غالبية الناس 13 31

 مرتف  0.94 3.23 .يحمر م  الخال أبداً  وجهيال يكاد  16 30

30 33 
لصعاب تتراكم فوق أوقا  كنت أشعر خاللها بأن ا بيمر  

 .بعضها البعض بحيث ال أستطي  التغلب عليها
3.25 0.96 

 مرتف 

 مرتف  0.96 3.20 .حالة توتر شديدفي أكون  بعمليعندما أقوم  9 30

 مرتف  0.97 3.25 .العادةفي  وقدماي دافلتانيداي  39 32

 مرتف  1.02 3.21 .أحلم كثيراً بأمور أفضل االحتفاظ بها لنفسي 6 32

 مرتف  0.96 3.23 .الثقة بالنفس تنقصني 22 35

 مرتف  0.96 3.23 .يندر جداً أن أصاب باإلمسا، 7 35

 مرتف  0.55 3.20 (القلقالدرجة الكلية )

     

( بدرجة مرتف ، كما 2.55( بانحراف معياري مقداره )3.20قد بلغ ) القلق( أن المتوسط الحسابي 1يتبي  م  الادول )       

" .ومتقط مضطرب  نومي ( "1وأن الفقرة رقم )قد جاء  بدرجة مرتف ،  القلق( أن جمي  فقرا  مقياس 1م  الادول ) يتبي 

 بيمر   ( "5وأن الفقرة رقم ) (2.75( وانحراف معياري مقداره )3.70قد جاء  في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري مقداره 3.75بمتوسط حسابي ) الثانيةمرتبة " قد جاء  في ال.أوقا  افتقد  فيها النوم بسبب القلق

(2.01.)  

، وما يتضمنه الدراسة التي تقوم عليه بوجود اثار فيروس كرونا المستاد   القلقوقد تعز   الباحثة هذه النتياة إلى ارتباط       

م( نقالً ع  "بول تيلي  5225يرة محمد " )سم ،وتشير "شند  القلق، فالدراسةم  وض  فروض واختبارها للتوصل لحل مشكلة 

TiIIichيرتبط بموضوع محدد وهو لذل  أكثر الما  " ان كل االنماط القلق المعروفة يمك  ردها إلي القلق العام حيث ان القلق ال

إلي ربطة  –كل حسب السياق الحياتي والنفسي الخاص به  –ويصعب على اإلنسان تحمله أو التعامل معه لذل  يميل االنسان 

 .(352 :أو يتانبها.  )شند يواجهاالواق  يمك  ان يتعامل معها أو في بموضوعا  

 "Bru Brymeوير  "بر  بريم  كما قدمويمك  تفسير هذه النتياة وفقاً  حالة م  القلقفي كما أن معظم المعلمي  المعلما      

استخدام األدوية والمواد المخدرة بما في لل  الكحول  القلق وراثية جزئياً ويمك  أن يكون بسبب اضطرابا م( أن 5222)

والكافيي ، وقد يتسبب التوقف ع  تناول بعض األدوية اضطرابا  القلق التي تحدث عادةً م  اضرابا  عقلية أخر ، خاصة 

 األكل. يغطي مصطلق القلق واضطرابا الشخصية،  اضطرابا لو اتااهي ، وبعض  االضطراب، ياإلكتلاب االضطراب

الخوف العقلي، التوتر الاسدي، األعراض الاسدية والقلق الفصامي.  أربعة جوانب م  الخبرا  التي يمك  للفرد أن يمتلكها:

 .(317، 315)بريم: 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        137 

 ISSN: 2706-6495 

 
وتوقعا ، وأهداف تتغير  ،قلقلديهم معلمي  معلما  المدرس الفلسطينية بقطر إضافة إلى لل  فقد تعز  هذه النتياة إلى       

  .العملي وتخصصهقد اختار مساره  ي  والمعلما المعلمظروف، إل أن كل م  تغير ال

 

معلمي  ومعلما  المدارس الفلسطينية على: ما مستو  دافعية اإلنااز لد   الثاني: نص السؤال الثانينتائج السؤال  .2.5

 بقطر؟

ارية الستاابا  أفراد الدراسة على مقياس لإلجابة ع  هذا السؤال جر  حساب المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعي    

 (.1دافعية اإلنااز، كما هي موضحة في الادول )

 ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد الدراسة على مقياس دافعية اإلنجاز2الجدول )

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

 النحراف

 المعياري
 التقدير

 مرتف  0.56 1.77 بالسعادة عندما أنهي مهمة بناا  أشعر 32 3

 متوسط  0.75 5.22 أتخيل نفسي ناجحاً  7 5

27.5 أكافق للوصول إلى هدفي 30 1  متوسط 0.72 

 متوسط  0.76 1.20 أتحمل مسؤولية أعمالي 2 0

 منخفض  0.79 5.15 أسعى لتحقيق أهداف مستقبلية 15 0

2 73  مرتف  0.71 4.43 أهتم بإتقان عملي 

 متوسط  0.74 1.00 أستطي  ان أشا  نفسي لتحقيق أهدافي 31 5

 مرتف  0.91 4.35 عملي ناتج ع  رغباتي وليس ع  رغبا  اآلخري  53 7

 مرتف  0.72 4.35 أمتل  كفايا  وقدرا  تؤهلني للتفوق 10 7

 مرتف  0.77 4.33 أرفض االستسالم بسهولة 0 7

 مرتف  0.99 4.30 صناع الحياةأعتقد أن الناجحون هم  55 9

 متوسط 0.92 1.12 اعتقد أن العقبة التي ال تكسر ظهري تقويني 13 10

 مرتف  0.90 4.24 أعترف بأخطائي كما أعترف بنااحي 52 11

11 52 
 علميمستو   تحصيليأشعر بالقلق واالنزعاج لعدم 

 عالي
 مرتف  0.97 4.24

 سطمتو 0.93 1.11 أعتقد أنني مثابر 12 12

 مرتف  0.9 4.21  العلميالتحصيل  أحب أن أكون في مركز الصدارة في 5 13

 مرتف  0.99 4.21 أحب أن أستم  لقصص الناا  10 13

 متوسط  0.79 1.25 أستمت  بطلب العلم واإلنااز 17 13

 متوسط 0.96 1.32 التزم بالتنظيم ليسهل التنفيذ 51 14
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 متوسط 0.77 1.52 أستطي  القيام بأعمال مميزة 50 15

 متوسط 0.95 1.20 أحاول التفوق على زمالئي 3 16

 متوسط 0.91 1.25 عندما أبدأ بعمل ال أتوقف حتى أنهيه 0 17

 مرتف  1.07 4.13 تشاعني المكافآ  المادية على اإلنااز 35 17

 مرتف  1.00 4.12 استمت  بالتنافس م  اآلخري  في إنااز المهام 33 17

 متوسط 0.99 1.51 األكاديمي باستمرار لمستقبليطا أض  خط 1 19

 مرتف  0.99 4.07 أشعر بالمسؤولية تااه اآلخري  32 20

 متوسط 0.92 1.55 احاول حل مشكالتي دون طلب المساعدة 57 21

 مرتف  0.97 4.04 مفيد جداً لي العلم الذي أتلقاه في المدرسة 15 22

23 71  متوسط 1.13 3.06 أنا راضي ع  إناازاتي 

 متوسط 0.97 3.12 عدم نااحي في مهمة يحفزني للمحاولة  37 24

 مرتف  1.12 3.79 الدراسة في الاامعة متعة بالنسبة لي 02 25

26 75  متوسط 0.99 1.15 أنغمس في عملي دون االهتمام بالمردود المادي 

 مرتف  1.04 3.75 أتمت  باستقالل كاف منذ صغري 5 27

 مرتف  1.07 3.79 مل أكثر مما أميل للراحةأميل للع 11 27

 متوسط  0.90 3.25 أناز األعمال التي تصعب على اآلخري  بسهولة 7 29

 متسوط  1.13 3.24 أهتم بما أنازه أكثر م  اهتمامي بالدرجا  12 30

 متوسطة 1.74 3.62 أستغل وقتي في التعلم 50 31

 سطةمتو 0.79 3.63 أتااوز العقبا  بسهولة 35 32

33 30 
 أمنياتيأقل م  مستو   الحالية دراستيأشعر أن 

 األكاديمية
 متوسطة 1.31 3.55

 متوسطة 1.03 3.55 ال أؤجل عمل اليوم للغد 55 34

 مرتف  0.44 1.57 الدرجة الكلية )دافعية اإلنجاز(

     

( بدرجة 2.00( بانحراف معياري مقداره )1.57( أن المتوسط الحسابي لدافعية اإلنااز قد بلغ )1يتبي  م  الادول )     

أشعر بالسعادة عندما  ("32وأن الفقرة رقم ) ،متوسطة( أن غالبية الفقرا  قد جاء  بدرجة 5كما يتبي  م  الادول ) ،متوسطة

 ،متوسطة( وبدرجة 2.25( وانحراف معياري مقداره )1.77" قد جاء  في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )أنهي مهمة بناا 

 معياري( وانحراف 5.15)أسعى لتحقيق أهداف مستقبلية بدرجه منخفضة ب (15الفقرة رقم ) االخيرةفي المرتبة  بينما

(270). 
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 ،ظل ازمه كرونافي النفسية  القلق بأثربقطر  الفلسطينيةمعلمي  ومعلما  المدراس هذه النتياة إلى أن  تعز  الباحثةوقد      

متوسط  لذل  لديهم شعور ،والوظيفي التعليميعلى الصعيد اقل  زا ااوحققت ان ،لدراسةم  ا مراحلهذه الوقد اجتاز  

 في.والوظي التعليميعلى مستو   باإلنااز

ظل تهديد فيروس في النفسية  القلقكما قد تعز  هذه النتياة إلى أن دافعية اإلنااز يمك  أن تنمى م  خالل الربط 

( إلى أن 5233ويشير العتوم وعالونة وجرا  وأبو غزال ) ،ظل اجواء االوبلةفي لم العوسيحتاجون للمعرفة وكيفية  ،كورونا

 .النفسية بحاجاتهم القلقربط  والمعلما  هوا ينمي دافعية اإلنااز لد  المعلمي  أهم م

رته والنتائج ألدائه وإدراكه الذاتي لقد المعلمتربط بي  توق  كما يمك  تفسير تل  النتياة م  خالل نظرية اتكنسون التي 

ه نحو وتوقعات ،اتقان للمواد الدراسيةفي سنوا  دراسية كثيرة واجتازها، ووصل للمرحلة  على مرفالمعلم المترتبة عليها، 

 (.,Atkinsonإياابي ) كوروناظل ازمه في إناازاته ونااحه متوسطة 

ناق في جمي  المراحل السابقة قد  الذي فالمعلمكما أن النزعة أو الميل للحصول على الناا  أمر مكتسب، يمك  تعلمه، 

 . (Petri and govern, 2004) لم بناا يع

معلمي  ومعلما   لإلنااز لد الدافعية النفسية و القلقنص السؤال الثالث على: هل توجد عالقة بي  نتائج السؤال الثالث:  .3.5

 بقطر؟المدارس الفلسطينية 

معلمي   ودافعية اإلنااز لد النفسية  القلق( بي  مستو  Pearsonارتباط بيرسون )لإلجابة ع  هذا السؤال تم حساب معامل 

 (0كما في الادول ) ،ومعلما  المرحلة االعدادية بقطر

معلمي  ومعلما   النفسية لد  القلقحالة بي  مستو  دافعية اإلنااز و (Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) (:4الجدول )

 المدارس الفلسطينية بقطر 

 النفسية  القلق الدافعية إلنجاز (Pearsonبيرسون ) ارتباطالمتغير/ معامل 

 **2.720 3 دافعية اإلنااز

 0.00 0.000 (Sig)الدللة اإلحصائية 

 3 **2.720 النفسية  القلق

 0.000 0.00 (Sig)الدللة اإلحصائية 

 (α = 0.01**دال عند مستو  داللة )

مرتفعة ودالة إحصائياً، حيث بلغ  عكسيةهي عالقة  ودافعية اإلناازالنفسية  القلق حالة العالقة بي ( أن 0يتبي  م  الادول )     

 (.**2.720معامل ارتباط بيرسون بينهما )

 

على الوصول  ،يقلل م  قدرة المعلم والمعلمة القلقف ،القلقهذه النتياة إلى ارتباط دافعية اإلنااز ب تعز  الباحثةوقد         

 تنبؤاته بالناا . والمعلما  لتحقيقالمعلمي  في حي  تعمل الدافعية لإلنااز على حفز  ،منه المرجوة افلألهد

الذاتي لقدرته والنتائج المترتبة م وإدراكهم ألدائهربط عمل المعلمي  والمعلما   ير  أنإل  ،القلقكما ترتبط دافعية اإلنااز ب   

 .كوروناظل ازمه في النفسية  القلقأو بناء تصورا   لمعالمم بناء التوقعا  في له  وال يت ،عليها ينمي دافعية اإلنااز لديه
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مراحل أمر مكتسب، ويمك  تعلمه، فالمعلمي  والمعلما  الذي ناق في جمي   إن النزعة أو الميل للحصول على الناا      

تذوق  بقطر قد للفلسطينيي رحلة االعدادية فمعلمي  ومعلما  الم(، لذل  Petri and govern, 2004قد تعلم الناا  ) عملة

 القلقم   الحالةتل   للدراسة كفيفة تخطىالناا ، ويخطط الستمرار في الناا ، إل أصبق الناا  لديه خبرة مكتسبة، ويحتاج 

 . القدرة على االناازمما يعني ممارسته بشكل عملي  ،هذه المرحلةفي النفسية 

 القلقحالة قد مارسوا  بقطر الفلسطينيةالمدراس في المعلمي  والمعلما  النتياة إلى أن  ز  هذهإضافة إلى لل  فقد تع     

مما يوثر على دفاع  ،ظل ازمه فيروس كرونا المستادفي ما تمر به البالد بصفة خاصة والعالم بصقه عامه خالل  النفسية م 

لل  سلبيا على  أثرالنفسية  القلقحالة احثة إن كلما زاد  العملية التعليمية حيث تشير البفي ضوء ما يحدث حاليا  االنااز في

  .دواف  اإلنااز للفرد

 التوصيات: . 4.5

 بما يأتي: ةوصي الباحثفي ضوء نتائج هذه الدراسة ت

 النفسية لد  القلقحالة تعزز دافعية اإلنااز وتقلل مد  أساليب على تأهيل المعلمي  والمعلما  استخدام  تبني القائمي  .3

  .والمعلما المعلمي  

كيفية التغلب على تل   في التوصل للمعرفة ومعلما  المدراس الفلسطينية بقطرمعلمي  اعتماد أساليب البحث العلمي لد   .5

 .زمهاأل

السيطرة في معلمي  ومعلما  المدراس الفلسطينية بقطر وتنمى لل  لد   لإلناازالقدرة الدافعية االستفادة م  مستو   .1

 يمرون بها  التيية النفس القلق حالة على

 حول إناازاتهم. للمعلمي  والمعلما تعزيز الدافعية إلنااز م  خالل توفير تغذية راجعة مباشرة  .0

 

 المراجع. 6

 (، األردن، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزي  والطباعة7علم النفس التربوي. ط ) (.5233بو جادو، صالق )أ -3

(. الدافعية والذكاء العاطفي، دار الفكر، 5225أميمة وشريف، سليم ) ،أبو رياش، حسي  والصافي، عبد الحكيم وعمور -5

 عمان، األردن

 .القاهرة ،العربيدار الفكر  ،" الرياضياحتراق  –ضغوط التدريب  –"قلق المنافسة  :م(3007أسامة كامل راتب ) -1

ربية السعودية: الطائف، دار (. مدخل إلى نظريا  الشخصية. ترجمة فهد الدليم، المملكة الع3003انالر، باربرا )  -0

 الحارثي للطباعة والنشر

(. علم نفس التعلم والتعليم. الكويت: األهلية للنشر 5225بو حمامة، جياللي وعبد الرحيم، أنور والشحومي، عبد هللا ) -2

 والتوزي 

قته بمستوي الميدان وعال هوكيم(: محددا  قلق توق  المستقبل الرياضي لالعبا  5235حمد محمد الشحا  محمود ) -5

 .كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة علمي،، انتاج ياألداء المهار

بعض األنشطة الرياضية في " العالقة بي  قلق المباراة الرياضية وقلق االمتحان لد  الناشلي   :عويس على جمعة حمدي -7

م(: 5225سميرة محمد شند ) .م 3000 ،ة حلوانجامع ،القاهرة ،كلية التربية الرياضية للبني  ،رسالة دكتوراه ،المختارة "
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الانس والتخصص"، مالة كلية التربية،  متغيري"دراسة لقلق المستقبل، وقلق المو  لد  طالب الاامعة م  منظور 

 .جامعة عي  شمس، المالد الثام ، العدد الثالث

 .ة، القاهرة: دار الفكر العربي(. دواف  التفوق في النشاط الرياضي. جمهورية مصر العربي3002راتب، أسامة ) -0

(. علم النفس المعرفي: الذاكرة وتشفير المعلوما . جمهورية مصر العربية، القاهرة: 5225رشوان، ربي  وعلي، الطيب ) -0

 .عالم الكتب

معرفي وعالقته بالانس لدي طالب كلية  –منظور زم  المستقبل كمفهوم دافعي  :م(3002السيد عبد الدايم عبد السالم ) -32

 .لتربية، جامعة الزقازيقا

(. أثر االختبارا  التكوينية المتتابعة في مبحث العلوم العامة للصف التاس  األساسي على التحصيل 5235شاهي ، محمد ) -33

 .557-307(: 3)37الدراسي ودافعية اإلنااز والممارسا  التأملية. مالة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(. 

 -72(: 5)35(. عزو الناا  والفشل الدراسي وعالقته بدافعية اإلنااز. مالة جامعة أم القر ، 5222الصافي، عبد هللا ) -35

325. 

(. المناخ المدرسي وعالقته بدافعية اإلنااز ومستو  الطمو  لد  عينة م  طالب وطالبا  5223الصافي، عبد هللا ) -31

 .55 -22(: 70المرحلة الثانوية بمدينة أبها. مالة رسالة الخليج العربي، )

وعالقته ببعض الاوانب النفسية لد  العبي  الرياضيقلق المستقبل  :م(5230صفاء جابر شاهي  ومحمد فتو  غنيم ) -30

 .كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان علمي،سيف المبارزة، انتاج 

الدافعية اإلنااز  يي  فيالمصريي  والسودانم   طالب الاامعة( دراسة ثقافية مقارنة بي  3007عبد اللطيف خليفة ) -32

  .00العدد  ،33، جملة علم النفس، السنة ببعض المتغيرا وعالقتها 

(. دافعية اإلنااز لد  طـالب المرحلـة اإلعداديـة والثانوية م  الانسي : دراسة ارتقائية مقارنة. 5225عطية، عمر ) -35

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة عـي  شمس، القاهرة، مصر

(. الدافعية )محرر(، علم النفس العام. تحرير محمد الريماوي، األردن، عمان: دار المسيرة للنشر 5220ة، شفيق )عالون -37

 .والتوزي 

(. التفكير العقالني والتفكير غير العقالني ومفهوم الذا  ودافعية اإلنااز لد  عينة م  المراهقي  5220الغامدي، غرم هللا ) -30

بمدينتي مكة المكرمة وجدة. رسالة دكتوراه غير منشورة، المملكة العربية السعودية، جامعة أم  المتفوقي  دراسياً والعاديي 

 .القر 

 .القاهرة العربيدار الفكر  ،5ط النفسية،القلق وإدارة الضغوط  :م(5225فاروق السيد عثمان ) -30

انوية في كل م  مصر والسعودية (. دراسة تقدير الذا  وواقعه اإلنااز لد  طالب المرحلة الث٠٢٢٢الفحل، نبيل ) -52

 .7(: 2)5)دراسة مقارنة(. مالة علم النفس، الهيلـة المصـرية العامـة للكتـاب، 

 لإلنااز(. فاعلية برنامج إثرائي قائم على األلعاب الذكية في تطوير مهارا  حل المشكال  والدافعية 5220القبالي، يحيى ) -53

 52 -3(: 0)52 ة العربية لتطوير التفوق.لد  الطلبة المتفوقي  في السعودية. المال

 ."، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرةالرياضيم(: "علم نفس المدرب والتدريب 5222محمد حس  عالو  ) -55

 .، الطبعة السابعة، مركز الكتاب للنشر، القاهرةالرياضيم(: مدخل علم النفس 5227محمد حس  عالو  ) -51
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 .، القاهرة2لنفس الرياضي والممارسة البدنية، طم(: علم ا5235محمد حس  عالو  ) -50

غير المعرفية لد  ناشئ كرة القدم المصابي  بأندية  الاوانبببعض  وعالقتهم(: "قلق المستقبل 5237محمد سمير عمر ) -52

 .جامعة المنيا الرياضية،كلية التربية  علمي،انتاج  "،قطاع القاهرة

بعض المهارا   علىالمستقبل  رنامج )ارشاد نفسي( لمواجهة قلقب يرتأث :م(5237الشافعي )حسني  عبد الفتا محمد  -55

 .جامعه طنطا ،كلية التربية الرياضية منشوره، دكتوراه غيررسالة  المنازال ،النفس حركية لدي العبي 

 قلق المنافسة وعالقته بمستو  الطمو  الرياضي والتوجه نحو تعاطى المنشطا  لد  :م(5230محمد )محمود إبراهيم  -57

 .جامعة المنصورة الرياضية،كلية التربية  منشورة،رسالة ماجستير غير  الكاراتيه،العبي 

 .م(: قراءا  متقدمة في علم نفس الرياضة، مكتبة األنالو المصرية5221محمود عبد الفتا  عنان ) -50

مبارزة "، المؤتمر رياضة ال مدربي"الضغوط النفسية لد   :م(3002أشرف مسعد إبراهيم) ،حسي  إبراهيم باهىفي مصط -50

 .جامعة المنيا ،كلية التربية الرياضية ،العلمي

(. اختبار الداف  لإلنااز لألطفال والراشدي . جمهورية مصر العربية، القاهرة: مكتبة النهضة 5221موسى، فاروق ) -12

 .المصرية

سة ميدانية في جامعة اليرمو،. درا .(SMS) (. تحليل دواف  الطلبة نحو تعلم السباحة طبقاً لنمولج5222الوديان، حس  ) -13

 (5)32مالة مؤتة للبحوث والدراسا ، 

 ،علمي نتاجاالقدم، كرة  العبيوعالقته بمستو  المنافسة لد   الرياضيم(: قلق المستقبل 5230) الاوهريياسر محفوظ  -15

 .جامعة بنها للبني ،كلية التربية الرياضية 

33- Atkinson, J.W. (1960). Achievement motive and test anxiety conceived as a motive approach 

success and to avoid failure. Journal of Abnormal and Social Psychology, 60. 53-63.    

34- Ball, S. (1977). Motivation in Education. New York: Academic Press. 

35- Bru Bryme (2000): Relationship between anxiety, fear, self-estimate and coping strategies in 

adolescence – National parent information network Libra publishers, Inc. 

36- Gok, T. & Silay, I.(2009). The Effects of Problem Solving Strategies on Students’ 

Achievement, Attitude and Motivation. Lat. Am. J. Phys. Educ. 4(1): 7- 21. 

37- heng, W. N. K., Hardy, L., & Markland, D. (2009). Toward a three-dimensional 

conceptualization of performance anxiety: Rationale and initial measurement development. 

Psychology. 

37-Santrock, J. (2003). Psychology. McGraw Hill, Boston. 

39- Petri, H, and Govern, J (2004). Motivation: Theory, Research and Applications. Thomson-

Wadsworth, Australia. 
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 الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية عند اإلمام السالمي

Objectivity in writing in the legal sciences at Imam Al-Salmi 

 أسعد بن حمود المقيميإعداد الدكتور/ 

رة األوقاف دكتوراه في تخصص أصول الدين ومقارنة األديان، الجامعة العالمية اإلسالمية الماليزية، مكتب اإلفتاء، وزا

 والشؤون الدينية، سلطنة ُعمان

Email: asadoman333@hotmail.com  

 ملخص البحث

 وهو ينالموسوعي لدى عالم من علماء اإلباضية الكتابة الشرعيةتهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف مقدار تحقق قيم الموضوعية في 

إدراك واقعية  -2اتباع الدليل،  -1وهي خمس قيم كلية )المحّكمة  وقد اعتمدت الدراسة قائمة قيم الموضوعيةمي، اإلمام السال

التوثيق( وتندرج تحت  -5التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم،  -4إنصاف المخالف،  -3االختالف وضرورته في مسائل الرأي، 

-2الرجوع عن رأي سبق أن رآه أو التعديل فيه بناء على الدليل،  -1وعية )هذه القيم الخمس المذكورة أربع عشرة قيمة موض

نقد آراء علماء مذهبه تبعا للدليل موافقة المخالف تبعا  -3استقالل الكاتب بالرأي تبعا للدليل ولو لم يجد ذلك الرأي عند غيره، 

جعل  -6إعالء مكانة االجتهاد،  -5لحق ممن جاء به(، االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها )قبول ا -4للدليل، 

دراسة ما يمكن أن يتقوى به الرأي الُمنَاقَش من خالل االستدالل له أو الرد على االعتراضات التي يمكن  -7الرأي عرضة للنقد، 

الشهادة لكتب المخالفين  -10االعتراف بواقعية االختالف وضرورته،  -9أو االعتذار له بحسن توجيهه،  -8أن يعترض بها عليه، 

حسن األلقاب واألوصاف التي تطلق على المخالف في المذهب،      -11له في المذهب باستحسانها إذا كانت جديرة في نظره، 

نسبة المواقف  -14التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم،  -13رفض المثالب بين الخصوم أو مناقشتها للوصول إلى الحقيقة،  -12

في كتابات اإلمام السالمي في  توافر هذه القيملنظر في مدى وموضوع الدراسة هو ا ،(2022)المقيمي، ل ألصحابها واألقوا

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي والمنهج التاريخي  وتكرارها، تحقق هذه القيم مواضع برصدالمجال الشرعي، 

وفي ، ا تمهيديماألول منهفصلين:جاءت الدراسة في و ،لى أداة تحليل المحتوىوالمنهج االستنباطي والمنهج النقدي، واعتمدت ع

 ت هذهوقد خرج ،اإلمام السالميفي الكتابة الشرعية لدى قيم الموضوعية المواضع التي تحققت فيها  رصدت الفصل الثاني

قد اوت ظهور هذه القيم بحسب السياق، وأن كتابات اإلمام السالمي تضمنت قيم الموضوعية في التدوين، وإن تف بنتيجة الدراسة

لدراسة في وقد أوصت ا .مؤلفاتهالدليل بقبول الحق ممن جاء به أكبر نسبة في واتباع شكلت القيمتان الموضوعيتان: التوثيق 

ة العلم بلدى طلبالعناية بتراث علماء المسلمين المدون على اختالف مدارسهم وإبراز موضوعيتهم لتكون موضع االقتداء الختام 

 وأتباع المدارس والمفكرين لتتعزز في أجيال األمة لحمة اإلخاء وآصرة الوحدة.

 السالمي، اإلباضية، قيم الموضوعية، مذاهب :مفتاحيةالكلمات ال
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Objectivity in writing in the legal sciences at Imam Al-Salmi 

 

Abstract 

This study aims to discover the extent to which Assalimi’s writing achieved objectivity values in 

Islamic writings depending on refereed fourteen benchmarks for objectivity in writing. All the 

fourteen are summed up in five generic benchmarks, including adherence to evidence, appreciation 

of difference and divergence in opinion, being fair enough to the different opinions, thorough 

understanding before making any hasty judgment and documentation( 2022المقيمي،  ). The study uses 

inductive, historical, deductive and critical methods in addition to the content analysis tool. It 

includes two chapters, chapter one-an introduction, chapter two identification of objectivity 

benchmarks in Imam Al-Salmi’s writing. This study found that the objectivity benchmarks were 

sufficiently observed and maintained in Imam Al Salmi’s books. However, any variation in these 

benchmarks could be exclusively contextual. The two benchmarks: documentation and adherence 

to evidence including criticizing opinions of his school according to the evidence, feature most 

prominently in Imam Al-Salmi’s discourse.The study recommended that researchers should pay 

attention to the written heritage of Muslim scholars in their different Islamic schools of thought 

and highlighting their objectivity to be emulated by students, school followers and thinkers, to 

strengthen the generations of the nation, the bond of brotherhood and unity. 

Keywords:  Ibadi, Salimi, Objectivity values, Islamic schools of thought 

 

 األول:الفصل 

 :المقدمة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد،

 ،اإلسالمية تزخر بثراء علمي يتمثل في التراث المدون الذي وصل إليها من أسالفها وما أضافه المعاصرون من علمائها األمة فإن

وع العلمي واختالف الطرح وتعدد اآلراء، وقد ضربت بعض كتابات المسلمين أروع األمثلة وقد تجلى في هذا التراث جمال التن

في التعامل مع من يخالفها في الرأي، ولم تخل بعض كتابات المسلمين من تعصب أخرجها عن الموضوعية في بعض الظروف 

 لتعامل مع المختلف أو الموافق، أو المواقف وربما كانت هذه الكتابات متشبثا لمن أراد أن يسلك مناهجها في ا

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني ونشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبحاث وال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          146 

 ISSN: 2706-6495 

 
تظهر الموضوعية في الطرح وأدب  من شأنها أنهاولذلك فإن الحاجة إلى إبراز أمثلة من كتابات العلماء من سائر مدارس اإلسالم 

 ، على أن يكون وصف كتابة مااالختالف هي من األهمية بمكان ليجد طالب العلم والمعلم في أسالفهم قدوات يترسمون خطاها

 بأنها موضوعية نابع من معايير وأسس محكمة.

وبالنظر إلى تراثنا اإلسالمي المدّون وشخصياته تبرز شخصية اإلمام السالمي من علماء القرن الرابع عشر الهجري شخصية 

 ء مذهبه ألناتستحق الدراسة واالهتمام باكتشاف قيم الموضوعية في مصنفاته الشرعية، فكم من أحيان يُكبِر فيها رأيا ليس لعلم

وافق الدليل، أو يرشد إلى قراءة كتاب لغير علماء مذهبه ألنه أجاد معالجة مسألة ما، وكم حرص على أن ال يستبعد  ذلك الرأي

في النقاش رأيا ولوكان مخالفا، بل ويعتذر له ويتأول له إن رآه مجانبا الصواب؛ ولذلك شهدت لإلمام السالمي أقالم من يخالفونه 

، بل هو نفسه كان منتقدا للتقليد في مدرسته (2004، السالمي، ب1991أ، 1991، )حسام الدين وعدم تعصبه في مصنفاتهبانفتاحه 

المي، )السالفقهية حين قال:  "غالب أهل زماننا لقصورهم عن استنباط األحكام من أدلتها ال يقنعون إال بما كان نقال عن أئمتهم"

للدليل؛ وهذه الدراسة تأتي محاولة الكتشاف جانب مهم في مصنفات اإلمام السالمي، وهو  معلنا بهذا موضوعيةً وتجردا (2018

 عند التعامل مع المخالف أو الموافق. ةالشرعي الكتابةموضوعيته في 

ستعتمد الدراسة في معالجتها لموضوع البحث على المنهج االستقرائي بتتبع المواضع ذات الصلة بقيم الموضوعية في تدوين 

مام السالمي، وعلى المنهج التاريخي في ترجمة اإلمام السالمي، واعتمدت على المنهج النقدي في الحكم على كتابة اإلمام اإل

السالمي من خالل تصنيفها وتوجيهها وتفسيرها وفق سياقها في النص وفي الظروف المحيطة بها، واعتمدت على أداة تحليل 

، وتصنيف فئات التحليل، واالستدالل بالتكرار من خالل ترابط المعنى فيها بحسب المحتوى في تقسيم النص إلى وحدات

 السياق.

 .ارصد قيم الموضوعية في مصنفات اإلمام السالمي وتحليله وفصل فيه: فصل تمهيدي فصلينوسيعالج البحث المشكلة في 
 

 :مشكلة البحث

بد منه، ويزداد األمر أهمية تبعا لموضوع الكتابة، وال أهم من إن الكتابة الموضوعية في أي فن من الفنون هي داع منهجي ال

الدين في حياة البشر، وألجل ذلك فإن العناية بالموضوعية في الكتابة الشرعية وضبط معاييرها وقيمها تنظيريا وتطبيقا هو مما 

ة الشرعية قيم الموضوعية في الكتاب تجمعمحكمة  تحتاجه األقالم البحثية في علوم الشريعة، وألن الجانب التنظيري بتحديد قائمة

م ل واختبارها في محتواه فإن الجانب التطبيقي إلنزال هذه القيم على الكتابات الشرعية( 2022،المقيمي)قد بنيت أرضيته األولى 

لموضوعية يم ابتحليل كتب اإلمام السالمي الكتشاف قوهذه هي مشكلة البحث في هذه الدراسة، فهي معنية  تسبق دراسته من قبل

تى تستصحبها ح ، ليسهم الباحث بتطبيق عملي في كيفية تمثل قيم الموضوعية في الكتابات الشرعيةفي مدوناته ومقدار تطبيقها

 أقالم العلماء وطلبة العلم والباحثون في العلوم الشرعية.
 

 :أسئلة البحث

  د اإلمام السالمي؟ماهي المواضع التي تحققت فيها قيم الموضوعية في التدوين عن
 

 :أهداف البحث

 .رصد المواضع التي تحققت فيها قيم الموضوعية في التدوين عند اإلمام السالمي
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 :أهمية البحث

ن خالل م عند اإلمام السالمي الكتابة الشرعيةاإلسهام بكتابة علمية في موضوع لم تسبق دراسته وهو الموضوعية في  .1

 . مؤلفات اإلمام السالمية في البحث عن قيم الموضوعي

 ؤلفاتمفي الدراسة  اهسترصد سيسهم مثل هذا البحث في التقريب بين مدارس اإلسالم من خالل قيم الموضوعية التي .2

 .الذي هو إباضي المذهب اإلمام السالمي

 وكتابته. اإلمام السالمي تراث اإلباضية المدون وعلمائها ومن خالل المدرسة اإلباضية من خاللبالتعريف  .3
 

 :حدود البحث

، في كتب اإلمام السالمي ةالشرعي الكتابة في العلومجانب من جوانب الموضوعية وهو الموضوعية في  على هذه الدراسة ستقتصر

وسوف يكون تراث اإلمام السالمي المدّون في الفقه وأصوله وشرح الحديث النبوي هو مجتمع الدراسة الذي سترصد فيه قيم 

 ية في التدوين، وعلى هذا ستعتمد الدراسة ثالثة معايير النتقاء الكتب التي تدخل في حدود الدراسة: الموضوع

أن تكون في المجال الشرعي؛ ألنها مظنّة الحساسية المذهبية، كما أن مدونات اإلمام السالمي في المجال الشرعي األول: 

اللغوية والتاريخية، وهو ما يتيح للدارس فرصة أكبر الكتشاف  حظيت بنصيب أوفر من حيث الكم مقارنة بغيرها من مؤلفاته

 الموضوعية في التدوين عند هذا اإلمام. 

أن يكون الكتاب ذا منهج يقارن فيه اإلمام السالمي بين المدارس اإلسالمية؛ ألن هذه الكتب هي مظنّة اكتشاف الثاني: 

 ونقاشا لرأيه. يخالفه نقال عنهيوافقه و الموضوعية كونه يتعامل مع من

 .لعدم إمكانية استيعاب هذه الورقة أكثر من هذا الكممجال الفقه وأصوله وشرح الحديث فقط؛ نظرا  أن تكون فيالثالث: 

مال مجلدا:  كتاب معارج اآل عشروبناء على اعتماد هذه المعايير الثالثة تتحدد الكتب التي هي مجتمع الدراسة في ثالثة 

مختصر الخصال، يقع من غير حساب مجلد المقدمات في ثماني مجلدات، وهو في موضوع الفقه  على مدارج الكمال بنظم

 مسند المقارن، وكتاب طلعة الشمس شرح شمس األصول في أصول الفقه، وهو يقع في مجلدين، وكتاب شرح الجامع الصحيح

 حبيب، يقع في ثالثة مجلدات في شرح الحديث النبوي الشريف. بن الربيع اإلمام
 

 منهج البحث: 

 تقتضي طبيعة البحث أن يستعين الباحث بالمناهج التالية:  

  :وهو المنهج األساس الذي ستقوم عليه الدراسة بتتبع المواضع التي تتجلى فيها موضوعية اإلمام  المنهج االستقرائي

 .السالمي في التدوين

  :لبحث على المنهج التاريخي خصوصا عند الترجمة ستستعين الدراسة في معالجتها لموضوع ا المنهج التاريخي

 .لإلمام السالمي، ولفهم بعض آرائه

 :وهو المنهج الذي استعانت به الدراسة للتعامل مع مضمون النصوص وتصنيفها وتوجيهها بناء على  المنهج النقدي

 سياق النص والسياق التاريخي لكتابته. 
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  ستعتمد الدراسة على تحليل محتوى ما دّونه اإلمام السالمي، ورصد ما حليل المحتوى(: تمنهج التحليل الوصفي )أداة

يفهم منه تحقق قيم الموضوعية فيه، وسوف تكون األداة المستخدمة في التحليل الوصفي ما يعرف بتحليل المضمون 

 أو المحتوى.

 Krippendorff  (2004) بندورفريك ونظرا لتعدد التعريفات التي عرف بها تحليل المضمون فإن الباحث اعتمد على تعريف

س الكمي وليالذي يجعل من تحليل المضمون منهجا نوعيا؛ ألنه قائم على القراءة واالستنتاج التي هي من عمليات البحث النوعي 

 وإن كان يؤدي إلى نتائج رقمية، وهو بهذا تقنية بحثية للتمكن من االستدالل بالتكرار في النص من خالل السياق.

 وسينبني إجراء التحليل على الخطوات التالية: 

 الموضوعية في التدوين لدى اإلمام السالمي من خالل كتبه. الهدف من التحليل:  رصد مواضع .1

ستشمل عينة التحليل من مجتمع الدراسة بعض مصنفات اإلمام السالمي وهي المذكورة في الحّد الثالث عينة التحليل:  .2

 من حدود البحث.

 ( في مصنفات اإلمام السالمي التي تشملها هذه الدراسة.الكتابة الشرعيةرصد فئات التحليل )قيم الموضوعية في  .3

 

 اإلمام السالميب ، العلوم الشرعية،موضوعيةالبمفردات عنوان الدراسة:  التعريف المبحث األول:

 (2022)المقيمي، التزام الحق في إدراكه وتبليغه، وفق منهجية علمية الموضوعية: هي 

الموصوفة بالذاتية، والعادات والتقاليد، كما يشمل حمل النفس على عدم  ضالتزام:  ويشمل مجانبة ما يحيد بالنفس من نحو العوار

ةكل ما ذا القيد  مجانب، ويدخل في هلهمة في طلب المعرفة، وحملها على التقصي والتتبع لمصادر المعرفةبدافع ضعف ا التقصير

 يمكن أن يكون مؤثرا على النفس ويؤدي بها إلى الحيد عن الحق دون تحديد.

 يه الباحث.الحق:  ويقصد به الحق فيما ال تتعدد فيه اآلراء، أو كان مما يقبل تعدد اآلراء لكنه هو ما توصل إل

 في إدراكه وتبليغه: حتى يشمل المفهوم شقي عملية المعرفة وهي االكتساب والتعليم، أو ما يعرف بالتحمل واألداء.

منهجية علمية: والمراد التقيد بالقواعد العامة في مناهج البحث، أي سير البحث وفق نسق منتظم متبعا أسلوبا مرتضى 

 صول إلى النتائج. عند الباحثين في العرض والتدرج للو

 وهي في هذه الدراسة المقصود بها علم الفقه وأصوله والحديث والتفسير والعقيدة العلوم الشرعية:

 :التعريف باإلمام السالمي

ق اعبد هللا بن ُحَمْيد بن ُسلوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي من بني ضبة، ولد ببلدة الحوقين من البلدان التابعة لوالية الرست

وبداية  1283نهاية  وقيل فيم، 1866هـ / 1283في عامفقيل ، واختلف في تحديد تاريخ مولده: )السالمي، د.ت( بسلطنة عمان

وهي األشهر، وقد ذكر هذا  1869/  1286  وقيلم 1867هـ/ 1284 وقيل في، (2002الجحافي، ، 2003الحجري، ) 1284

)ناصر  ، وهي التي اعتمدها كتاب معجم أعالم اإلباضية(2006السالمي، ) الرأي أبو إسحاق في ترجمته في مقدمة الجوهر

 .وقيل غير ذلك .(2006والشيباني، 

عبد هللا بن محمد بن صالح ، وراشد بن سيف بن سعيد اللمكيالعلم عن عدد من أهل العلماء لعل أبرزهم:  اإلمام السالمي أخذ

علي بن ناصر الحارثي، وهو أكثر شخصية الزمها اإلمام السالمي  صالح بن، وماجد بن خميس بن راشد العبري، والهاشمي

 .وتأثر بها
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نظرا لألثر العلمي البالغ الذي ّخلفه اإلمام السالمي من حيث استقباله طلبة العلم، ومصنفاته في شتى الفنون، فإن غالب رجال و

مته لإلمام السالمي في مقدمة كتاب جوهر النظام: "ال العلم في عمان بعد عهده ينسبون إليه، ومن ذلك ما قاله أبو إسحاق في ترج

، وما قاله عنه ولده الشيبة بعد أن سمى عددا ممن (2006)السالمي،  نبالغ إذا قلنا إن رجال العلم اليوم بعمان جلهم من تالميذه"

 تجد عمانيا له أدنى مسكة من علم إالتتلمذ على يد اإلمام السالمي: "... هؤالء مشاهير تالميذه، والذين تحت طبقتهم كثير، بل ال 

 ، وقال عز الدين التنوخي: "وما في عمان اليوم من علماء إال وهم من تالميذه")السالمي، د.ت( وقد اغترف من ذلك البحر"

قافة الث، وألجل هذا األثر البالغ الذي تركته هذه الشخصية فقد أدرجته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم و(2004)السالمي، 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ()اليونسكو( باعتباره مصلحا اجتماعيا ضمن قائمة سجل الشخصيات العالمية البارزة.

وأقيمت بهذه المناسبة ندوة علمية تحت عنوان الشيخ "العالمة نور الدين السالمي المصلح االجتماعي  )2015أغسطس

  (.2017)البطاشي،  م2019فبراير  9هـ الموافق له 1438من جمادى اآلخرة  12قط والموسوعي" في العاصمة مس

هـ 1331اإلمام سالم بن راشد الخروصي، تولى خالفة المسلمين في ُعمان في الفترة بين عام أبرز تالميذ اإلمام السالمي هم:  ولعل

ليلي، تولى خالفة المسلمين في ُعمان في الفترة بين عام اإلمام محمد بن عبد هللا الخ، و(2006)ناصر، والشيباني، ـ ه1338إلى 

ـ إلى 1338  .عيسى بن صالح بن علي الحارثي، وعامر بن خميس بن مسعود المالكي، حمد بن عبيد بن مسلم السليمي، وهـ1373ه

 (2016)الخليلي، 

 تنوعت بين مجملها على األربعين عنوانامنها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر وزادت في  ةألف اإلمام السالمي تأليفات متعدد

  علوم الشريعة واللغة والتاريخ.

 المبحث الثاني: قائمة قيم الموضوعية في الكتابة الشرعية

 وتتضمن خمس قيم كلية تحقق القيم الموضوعية في الكتابة الشرعية.المحكمة اعتمد الباحث القائمة التالية 

 (2122، ابة الشرعية )المقيميفي الكتقيم الموضوعية قائمة ب: 0جدول 

 القيمة المندرجة تحت القيم الكلية القيمة الموضوعية الكلية

 الرجوع عن رأي سبق أن رآه أو التعديل فيه بناء على الدليل .1 اتباع الدليل .1

استقالل الكاتب بالرأي تبعا للدليل ولو لم يجد ذلك الرأي عند  .2

 غيره

 نقد آراء علماء مذهبه تبعا للدليل .3

 قة المخالف تبعا للدليلمواف .4

)قبول االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها  .5

 الحق ممن جاء به(

 إعالء مكانة االجتهاد .6

إدراك واقعية االختالف  .2

 وضرورته في مسائل الرأي

 جعل الرأي عرضة للنقد .7
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دراسة ما يمكن أن يتقوى به الرأي الُمنَاقَش من خالل االستدالل  .8

على االعتراضات التي يمكن أن يعترض بها عليه، له، أو الرد 

 أو االعتذار له بحسن توجيهه

 االعتراف بواقعية االختالف وضرورته .9

الشهادة لكتب المخالفين له في المذهب باستحسانها إذا كانت  .10 إنصاف المخالف .3

 جديرة في نظره

 على المخالف في المذهب حسن األلقاب واألوصاف التي تطلق .11

 ين الخصوم أو مناقشتها للوصول إلى الحقيقةرفض المثالب ب .12

التصور الصحيح للمسألة قبل  .4

 الحكم

 التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم .13

 نسبة المواقف واألقوال ألصحابها .14 التوثيق .5

 

محّكمين ت البعد األخذ بمالحظا -باعتبارها فئات تحليل المضمون-تفسير معايير قيم الموضوعية في التدوين في العلوم الشرعية 

 :  واعتبار خصوصية نصوص الدراسة

تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي ينص فيها الكاتب على طلب التأمل أو النظر من : جعل الرأي عرضة للنقد .0

 القارئ في رأي رآه الكاتب أو فيما يناقشه من آراء يستعرضها في ثنايا كتابته.

دف هذه القيمة في المحتوى المواضع التي ينص فيها الكاتب بنفسه على ما يفهم تسته: التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم .2

منه تصوره للمسألة، كذكر سبب االختالف فيها من نحو الخالف في ثبوت دليل أو وجه االستدالل، أو بتحرير موضع النزاع 

ريج ر ثمرة الخالف، أو قدرة الكاتب على تخفيها، أو ببيان حقيقة الخالف إن كان من قبيل الخالف اللفظي أو الحقيقي، أو بذك

آراء علماء أو مذهب بناء على قواعدهم فيما لم يذكروا فيه آراءهم، أو بتنبيه القارئ إلى التفطن ألمر ما وعدم الخلط بينه 

ي يصدر بها توبين أمر آخر، أو تأصيل المسألة بردها إلى األصل )القول( الذي بنيت عليه التفريعات وال تدخل التفريعات ال

 الكاتب في بداية المسائل أوالتنبيهات التي هي أشبه بتقسيمات الكاتب للمباحث داخل الكتاب. 

تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي يقوم فيها الكاتب بانتقاد التقليد وإكبار : إعالء مكانة االجتهاد على التقليد .3

 هدين، أو إقرار ما يصدر عن المجتهدين وإن انفردوا باجتهادهم.االجتهاد، أو ذم المقلدين والثناء على المجت

تستهدف هذه الفئة المواضع التي ينص فيها الكاتب أو : استقالل الكاتب بالرأي تبعا للدليل ولو لم يجد ذلك الرأي عند غيره .4

 ذلك عند غيره.يفهم من سياق كلماته أنه تبنى رأيا لم يجده لغيره أثناء تبنيه ذلك الرأي ولو وجده بعد 

تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي ينص فيها  :الرجوع عن رأي سبق أن رآه أو التعديل فيه بناء على الدليل .5

الكاتب على رجوعه عن رأي قد قال به قبال؛ ألنه رأى في القول الجديد الذي أخذ به مسوغا ودليال يترجح به على القول 

 الذي سبق أن قال به.

تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي ينص فيها الكاتب على تسويغه االختالف، : ن بواقعية االختالف وضرورتهاإليما .6

أو ما يفهم منه هذا التسويغ نحو ذكر أن االختالف في بعض المجاالت واقع المحالة، أو حكمه على المسألة بأنها اجتهادية، 
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خارج عن الصواب، أو أن التسويغ منبٍن على قوة شبهة الدليل، وال تشمل هذه الفئة أو أو على الرأي بأنه قريب أو أنه غير 

المواضع التي يستعرض فيها الكاتب خالف العلماء أو تعدد اآلراء إن كان هذا االستعراض خاليا من الكلمات أو العبارات 

 التي يفهم منها التسويغ، أو كان التسويغ محكيا عن غيره.

تستهدف هذه الفئة في النص المواضع التي يورد فيها الكاتب : الخصوم أو مناقشتها للوصول إلى الحقيقةرفض المثالب بين  .7

انتقاصا قاله خصم في خصمه وأظهر الكاتب ما يفهم منه رفضه لتلك المناقص التي قالها الخصم في خصمه، أو أنه ناقشها 

 صمه.ليتحقق منها، ولم يسلم بها مكتفيا بما يدعيه الخصم على خ

دراسة ما يمكن أن يتقوى به الرأي الُمنَاقَش من خالل االستدالل له، أو الرد على االعتراضات التي يمكن أن يعترض بها  .8

تستهدف هذه الفئة المواضع التي يقوم فيها الكاتب بإضافة أدلة يمكن أن يتقوى بها : عليه، أو االعتذار له بحسن توجيهه

رج الكاتب من األدلة التي ساقها صاحب الرأي وجها من أوجه الداللة لم يورده صاحب الرأي الذي يناقشه، أو أن يستخ

يَه ثم بعد ذلك يُورد الكاتُب عليها اعتراضاته ويفندها، أو أن  الرأي؛ حتى يُْنَصَف الرأُي بالبحث في األدلة التي يمكن أن تُقَوِّ

 يقوم ببيان وجاهة القول أو دواعي قول القائل به.

تستهدف هذه الفئة المواضع التي يُفهم منها مخالفة الكاتب لرأي سائد في مذهبه أو رأي : علماء مذهبه تبعا للدليل نقد آراء .9

تبعا للدليل، و ذلك بتضعيف الرأي أو استبعاده أو جعله من قبيل خالف األولى أو نقض   عالم أوأكثر من علماء مذهبه

 مل هذه الفئة المخالفة التي لم تصحب بنقد.استدالله ونحوها من مواضع االستدراك، وال تش

تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي يصف أو : على المخالف في المذهب حسن األلقاب واألوصاف التي تطلق .10

يلقب فيها الكاتب المخالفين له في المذهب باأللقاب أو األوصاف التي يرضى بها المخالف وال يستنكرها نحو أهل القبلة أو 

أهل قبلتنا أو قومنا، ويدخل تحت هذه الفئة األوصاف التي ترد في موضع الثناء والتقدير سواء كانت لشخص المخالف أو 

 لرأيه.

تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي يميل فيها الكاتب تبعا للدليل إلى رأٍي مخالٍِف له : موافقة المخالف تبعا للدليل .11

ما يفهم منه هذا الميول لرأي المخالف من خالل السياق، كأن يورد رأي المخالف ثم ينص  في المذهب، بحيث ينص على

 على أنه هو الصحيح أو األولى أو نحوها من ألفاظ الميول التي يعود فيها الضمير إلى رأي المخالف.

ها لفئة المواضع التي يرد فيتستهدف هذه ا: في نظره الشهادة لكتب المخالفين له في المذهب باستحسانها إذا كانت جديرة .12

ذكر كتاب من كتب المخالفين في المذهب في سياق االستحسان أو الثناء فقط ولو صوحب ببعض النقد، وال تشمل مجرد 

الذكر العابر للكتاب أو المصدر مالم يكن مصحوبا بالثناء أو االستحسان، ويراد بالكتاب كل مصنف بغض النظر عن حجمه 

 را.أو نوعه نظما أو نث

تستهدف هذه الفئة المواضع التي يُنَصُّ : االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها )قبول الحق ممن جاء به( .13

لغير علماء مذهب الكاتب، وسواء وردت أسماء الكتب مباشرة من قبل الكاتب أو في   فيها على أسماء مصادر ومراجع

المؤلف إذا فهم من خالل السياق أن المراد الكتاب وليس الكاتب من نحو "في نصوص مقتبسة، ويلحق بالكتب ما ينسب إلى 

البخاري" فهي أقرب إلى أن المقصود "وفي  صحيح البخاري" منها إلى شخص البخاري، أما ما يضاف السم العالم الذي 

 ألقوال أو المواقف ألصحابها.تعددت مؤلفاته من نحو كتاب الغزالي فهذا محله ليس في هذا الموضع وإنما في قيمة نسبة ا
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ويدخل في هذه القيمة ما ينسب إلى صاحب كتاب ما من نحو )صاحب الهداية من الحنفية( وسواء ذكر اسم المؤلف أو  

 لم يذكر نحو )صاحب الموطأ، صاحب الكشاف(. 

ء العلماء الذين يوردهم تستهدف هذه الفئة مواضع أسما: من مذهبه ومن غير مذهبه نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها .14

الكاتب؛ وال تختص هذه الفئة بالمواضع التي يوافق فيها الكاتب أو يخالف من يورد أسماءهم فحسب، فقد يكون اإليراد في 

كتاب أو إلى اْسٍم ما، أو على سبيل التعريف لسياق ذكر موقف ال صلة له بنقاش أو رأي علمي، أو ورد ورودا عابرا كنسبة 

ة في من قيم الموضوعي خالصة أن هذه الفئة تستهدف األسماء أينما وردت ألنها تمثل جانب التوثيق الذي هوبشخصيته، وال

 التدوين.

ويلحق بأسماء العلماء في هذه القيمة أسماء المدارس الفكرية المنتسبة إليهم، مثل الشافعية المنتسبة إلى اإلمام محمد بن 

نسبة للمدرسة فإن النسبة تفرد بالكتابة فمثال النووي من أئمة الشافعية يحسب إدريس الشافعي، وفي حالة اجتماع اسم و

النووي وتحسب النسبة على حدة، وكذا ما يعبر عنه الكاتب ويريد به مذهبه مثل قوله "أصحابنا" أو "األصحاب" أو"المذهب" 

لحق بهذه التعابير المعبرة عن مذهب أو "مذهبنا" أو "األشياخ" حين يتضح أن الكاتب أراد المذهب وليس ترجيحه،  وي

الكاتب الضمائر المتصلة أو المنفصلة العائدة إلى المذهب نحو فقهائنا أو علمائنا أو "هم" أو "نحن" أو"عندنا" أو "عندهم" 

مالن أو "معنا" أو "معهم" أو"منّا" أو "منهم" أو "بعضهم" إذا فهم من السياق أنه أراد مذهبه، وفي حالة ورود كلمتين تح

داللة واحدة من نحو عندنا في المذهب أو المذهب عندنا فإنه يكتفى برصد كلمة المذهب للداللة على مذهب الكاتب، أما ما 

يرد من نسبة إلى "قومنا" وهو ما يريد به الكاتب من هم على غير مذهبه فإنه ال يدخل في هذه القيمة ومحلّه حسن األلقاب 

 لف.واألوصاف التي تطلق على المخا

وبالنسبة لبعض األلفاظ التي أريد بها أكثر من عالم نحو صاحبي أبي حنيفة )أبو يوسف األنصاري ومحمد بن الحسن 

الشيباني( أو الشيخين فإن الباحث سيلتزم بلفظ الصاحبين والشيخين، وكذا بالنسبة للرواة من نحو رواه "الخمسة" أو"الثالثة" 

عتبرها شخصا واحدا في العّد، ويدخل في األسماء األلقاب التي درج الكاتب على فإن الباحث سيثبت النسبة كما هي وي

إطالقها حتى يستغني بها في مواضع عن ذكر اسم العالم من نحو ما ذكر في شرحه لمسند اإلمام الربيع المصنف، ويريد به 

(، أو ما ذكره في  كتاب معارج اآلمال )الربيع بن حبيب(، أو المرتب ويريد به )أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالني

من نحو الشيخ ويريد به )بشير بن المنذر(، أو ما اشتهر من ألقاب أئمة العلم كالقاضي )الباقالني(، أو إمام الحرمين 

 ة)الجويني(، أو األستاذ )اإلسفراييني( ونحوها، فإن هذه الفئة تشمله وتعامل معاملة األسماء، وبالنسبة للمدارس المنتسب

للفنون )العلوم( كأهل الحديث وأهل التفسير أو المحدثين أو الفقهاء أو األصوليين فإن هذ الفئة ال تشملها، وكذلك المنتسبة 

إلى البلدان كأهل العراق ونحوها عدا البصريين والكوفيين في باب اللغة كونهما يمثالن مدرستين نحويتين، ويلحق بمدرستي 

البلداِن البلداُن التي تعتبر مرجعا في مقادير الكيل أو األوزان كمقدار الصاع عند أهل الحجاز، أو النحو في إثبات النسبة إلى 

 بغداد، وكذلك ما ينسب إلى المغرب ويريد به الكاتب إباضية المغرب من أهل مذهبه.

داخل في هذه القيمة لعدم أما ما ينسب إلى مؤلِف كتاب نحو )صاحب كتاب الدر المنثور أو صاحب الدر المنثور( فإنه غير 

تضمنه اسما للشخص، وقد استبعد الباحث النسبة العامة ألهل الرأي وإن كان المراد بها أصحاب أبي حنيفة في العراق كونها 

 تستخدم في مقابل مدرسة أهل الحديث وال يلزم اختصاصها بأصحاب أبي حنيفة في الكتابات حيثما وردت.
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ل الشخصيات أو المدارس التي يتعرض لها الكاتب بالذكر حتى أسماء الصحابة عند نسبة والخالصة أن هذه الفئة تشمل ك

 آرائهم أو عند ذكر مروياتهم إال ما نسب لفظه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم في خطابه لصحابته.

ا كون صية ما أو لقبهوسيكتفي الباحث بكتابة االسم أو اللقب مرة واحدة في حالة أن الكاتب ذكر خالفا يتعلق باسم شخ

الشخصية المعنية هي نفس ذلك االسم أو اللقب من نحو تحديد من هو الصحابي ابن أم مكتوم هل عبد هللا بن قيس أو عمرو 

بن قيس، أو في حالة أن للشخصية اسمين يطلقان عليها نحو )سلمان ويقال فيه سلمة بن صخر البياضي( أما إن كانت 

إنما ذكرت بوصف نحو "أعرابي" فإن الخالف في تعيين الشخصية وتسميتها بعدة أسماء مما الشخصية غير محددة باسم و

يلحق بهذه القيمة وسيثبت الباحث كل األسماء التي ذكرت ويراد بها تحديد الشخصية التي وصفت بأنها أعرابي في هذا 

 المثال.

ن أو خطأ مطبعي في النسخة المعتمدة في الدراسة مسيقوم الباحث بإثبات االسم الصحيح في حالة تنبهه إلى وجود تصحيف 

 نحو إثبات ابنه مكان أبيه من نحو الفعنبي مكان القعنبي أو في حالة السقط.

 

 : المواضع التي تحققت فيها قيم الموضوعية في كتب اإلمام السالميالفصل الثاني

 كتب اإلمام السالمي:قيم الموضوعية في المبحث األول: 

 رح شمس األصولطلعة الشمس ش 

ي ، الذطلعة الشمس شرح شمس األصولكتاب  ورصدها فيفي هذا المبحث تحاول الدراسة اكتشاف قيم الموضوعية المحّكمة 

تزيد  وهي شمس األصول،هو كتاب في أصول الفقه، ألّفه اإلمام السالمي شرحا لمنظومته الشعرية في أصول الفقه التي أسماها 

طلعة الشمس شرح شمس هـ، وفي نفس العام قام بشرحها في كتاب أسماه 1314م من نظمها عام على األلف بيت، فرغ اإلما

يذكر البيت الشعري من المنظومة أو البيتين أو أكثر ويعقبهما بالشرح ثم ينتقل لألبيات الشعرية التي تليها  ومنهجه أناألصول، 

 .أ(2010لسالمي، )ا وهو يقع في مجلدين وفرغ منه في نفس العام الهجري، وهكذا

م الكتاب إلى وحداٍت بحسب  ستشكل القيم المحّكمة فئات تحليل الكتاب، أي هي ما سيبحث عنه الباحث في مضمون النص، وسيُقَسَّ

يعتبر وحدة مستقلة واحدة بغض النظر عن  شمس األصولالموضوع، وكل شرح يعقب بيتا شعريا واحدا أو أكثر من منظومة 

التي تناولها الشرح، فقد تشتمل وحدة من الوحدات على شرح لبيت شعري واحد، وقد تزيد بحسب ترابط عدد األبيات الشعرية 

المعنى بين األبيات الشعرية، وعلى هذا فإن وحدة التحليل هي الموضوع، وكل شرح يعقب األبيات الشعرية يعتبر موضوعاً، 

ثري وليس النظم الشعري، وفي بعض األحيان يلحق النثر المتقدم ويعامل على أنه وحدة من وحدات التحليل، فالمعتبر الشرح الن

بالنظم الشعري الذي يليه وليس بالنظم الذي قبله، وهذا يغلب في حاالت االبتداء بأركان الكتاب أو أقسامه التي هي بمثابة مقدمة 

بهذا االعتبار ألصق في الموضوع بالنظم  يمهّد بها اإلمام السالمي للقسم الذي هو بصدده ثم يذكر بعد ذلك النظم الشعري؛ فهي

الالحق؛ ولذلك عدت تبعا له وليس تبعا للنظم الذي قبله، والطبعة التي اعتمد عليها الباحث في التحليل تنسجم مع هذا التقسيم ألن 

 األقسام أو أركان الكتاب جاءت في صفحات مستقلة عّما قبلها من الصفحات.

(، وقد اشتمل المجلد األول 2010نة عمان، مكتبة اإلمام السالمي، تحقيق:  القيام، عمر حسن، اعتمد الباحث طبعة )بدية:  سلط

( وحدة بحسب الموضوع، 139( صفحة بحسب ترقيم الكتاب من غير إدخال صفحات الفهارس، قسمها الباحث إلى )539على )

 ( وحدة بحسب الموضوع.146) ( صفحة من غير الفهارس قسمها الباحث إلى453واشتمل المجلد الثاني على )

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني ونشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبحاث وال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          154 

 ISSN: 2706-6495 

 
 : رصد قيم الموضوعية في التدوين في كتاب طلعة الشمس شرح شمس األصول2جدول 

 

 

 طلعة الشمس شرح شمس األصول

مرات  القيمة الجزئية القيمة الكلية

الورود في 

وحدات 

الكتاب 

(285 ) 

النسبة إلى 

مجموع القيم 

(1971) 

مذهبه ألخذ أقوالهم منها )قبول الحق ممن  االستعانة بكتب علماء غير اتباع الدليل

 9.99 197 جاء به(

 0.61 12 نقد آراء مذهبه تبعا للدليل   

 0.25 5 الرجوع عن رأي سبق أن رآه أو التعديل فيه بناء على الدليل 

 0.25 5 موافقة المخالف تبعا للدليل

 0.15 3 إعالء مكانة االجتهاد على التقليد  

 0 0 اتب بالرأي تبعا للدليل ولو لم يجد ذلك الرأي عند غيره   استقالل الك

إدراك واقعية 

االختالف 

وضرورته في 

 مسائل الرأي

 

 0.56 11 االعتراف بواقعية االختالف وضرورته 

من خالل االستدالل له،  دراسة ما يمكن أن يتقوى به الرأي الُمنَاقَش

رض بها عليه، أو أو الرد على االعتراضات التي يمكن أن يعت

 0.41 8 االعتذار له بحسن توجيهه  

 0.1 2 جعل الرأي عرضة للنقد 

إنصاف 

 المخالف

 

 1.37 27 حسن األلقاب واألوصاف التي تطلق على المخالف في المذهب  

الشهادة لكتب المخالفين له في المذهب باستحسانها إذا كانت جديرة في 

 0.05 1 نظره  

 0 0 الخصوم أو مناقشتها للوصول إلى الحقيقة  رفض المثالب بين

التصور 

الصحيح 

للمسألة قبل 

 الحكم

 التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم 

56 2.84 

 83.4 1644 نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها من مذهبه ومن غير مذهبه   التوثيق
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 ختصر الخصالقيم الموضوعية في كتاب معارج اآلمال على مدارك الكمال بنظم م

في كتاب معارج اآلمال على مدارج الكمال  -المحّكمة في الفصل السابق-في هذا المبحث تحاول الدراسة اكتشاف قيم الموضوعية 

بنظم مختصر الخصال، الذي هو كتاب موسع في الفقه المقارن، ألّفه اإلمام السالمي شرحا لمنظومته الشعرية مدارج الكمال بنظم 

غير أن المنية عاجلته قبل أن يتم شرح المنظومة، ويزيد عدد أبيات هذه المنظومة على ألفي بيت، نظم فيها مختصر الخصال، 

أبواب الفقه من كتاب مختصر الخصال لمؤلفه إبراهيم بن قيس من علماء القرن الخامس الهجري، وقد كتب هذه المنظومة في 

هـ( قام بشرحها في 1319مائة وتسعة عشر للهجرة )ثعام ألف وثال هـ(، وفي1316العام الهجري ألف وثالثمائة وستة عشر )

الكتاب الذي نحن بصدده وهو المعارج، وفرغ من آخر أجزائه التي انتهى إليها عند باب االعتكاف وهو الجزء الثامن في عام 

 ب(2010)السالمي،  هـ( في شهر جمادى اآلخرة1331ألف وثالثمائة و واحد وثالثين )

م الكتاب إلى وحداٍت بحسب ستشكل القي م المحّكمة فئات تحليل الكتاب، أي هي ما سيبحث عنه الباحث في مضمون النص، وسيُقَسَّ

الموضوع، وسيعتبر الباحث كل تقسيم بحسب الموضوع من تقسيمات الكتاب في النسحة المعتمدة وحدة موضوعية مستقلة 

نحو باب ما يشترك فيه الرجال والنساء،  بالباب،كتاب وهو ما يعبر عنه نحو كتاب الطهارات، والعناوين الفرعية لل كالكتاب،

فرائض الوضوء وسننه،  وذكرنحو ذكر آداب قضاء الحاجة،   ذكر،وكذا المقدمة التي تتلو الكتاب والتي يصدرها عادة بلفظ  

نحو تفصيل يل، تفصثة الناقضة للوضوء، أو ، نحو بيان النوع األول من األنواع الثالبيانوربما أتى بديباجة للمسائل صدرها بلفظ 

وحدة مستقلة، نحو المسألة األولى في  يعتبربالمسألة وكذا كل قسم من أقسام الباب المعبر عنه  ، العورات من الرجال والنساء

لة، نحو وحدة مستق فرعإبعاد المذهب، المسألة الثانية في االستتار عن الناس، وكذا التفريعات داخل المسألة الواحدة يعتبر كل 

التفريعات على مسألة النية في الوضوء، الفرع األول:  في محل النية، الفرع الثاني:  في الذهول عن النية، وربما ختم الكاتب 

فيها  ختم بذكر تنبيهات قد يسهب، أو وحدة مستقلةالخاتمة األبواب أو المسائل بخاتمة ضمنها فوائد متممة للموضوع، وتعتبر هذه 

ر الك التنبيهاتيعتبر وحدة مستقلة، وقد يختصر فتعتبر كل تنبيه  اتب، فحينها يكون كلالك اتب أحيانا وحدة واحدة،  وقد يصدِّ

بمقدمات يسيرة مختصرة قبل المسائل ال تصلح أن تكون وحدة مستقلة ولذلك ستتبع ما يعقبها من وحدات وال تنفرد استقالال، أو 

لة في موضع متقدم ثم يكتفي باإلشارة إليها باقتضاب فهذه كذلك ال تعتبر وحدة مستقلة وإنما أن يكون الكاتب قد تعرض للمسأ

 تلحق بما بعدها.  

ولم يعتبر الباحث األبيات الشعرية وشروحها وحدات مستقلة كما هو الحال في كتاب طلعة الشمس وذلك لطول الشرح وكثرة 

 المواضيع التي تتخلل األبيات. 

بعة )بدية:  سلطنة عمان، مكتبة اإلمام نور الدين السالمي، تحقيق: بابزيز، الحاج سليمان بن إبراهيم؛ بولرواح، اعتمد الباحث ط

( 275(، وقد اشتمل مجلد المقدمات على )2010إبراهيم بن علي؛ بابزيز؛ داود بن عمربن موسى؛ السالمي، حمزة بن سليمان:  

( 825( وحدة بحسب الموضوع، واشتمل المجلد األول على )89ها الباحث إلى )صفحة من غير الفهارس ومقدمة المحققين، قسم

( صفحة من غير 507( وحدة بحسب الموضوع، واشتمل المجلد الثاني على )307صفحة من غير الفهارس، قسمها الباحث إلى )

صفحة من غير الفهارس، قسمها ( 506( وحدة بحسب الموضوع، واشتمل المجلد الثالث على )145الفهارس، قسمها الباحث إلى )

( صفحة من غير الفهارس، قسمها الباحث إلى 569( وحدة بحسب الموضوع، واشتمل المجلد الرابع على )213الباحث إلى )

( وحدة 502( صفحة من غير الفهارس، قسمها الباحث إلى )658( وحدة بحسب الموضوع، واشتمل المجلد الخامس على )196)

 ( صفحة من غير الفهارس،347ل المجلد السادس على )بحسب الموضوع، واشتم
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( صفحة من غير الفهارس، قسمها الباحث 692( وحدة بحسب الموضوع، واشتمل المجلد السابع على )174قسمها الباحث إلى ) 

( 175( صفحة من غير الفهارس، قسمها الباحث إلى )458( وحدة بحسب الموضوع، واشتمل المجلد الثامن على )284إلى )

 وحدة بحسب الموضوع.

 : رصد قيم الموضوعية في التدوين في كتاب معارج اآلمال   3جدول 

 معارج اآلمال

مرات الورود في  القيمة الجزئية القيمة الكلية

وحدات الكتاب 

(2085                                               ) 

النسبة إلى 

 مجموع القيم 

(18225) 

 0.06 10 إعالء مكانة االجتهاد على التقليد   اتباع الدليل

االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها 

 1.61 294 )قبول الحق ممن جاء به(

 0.63 114 نقد آراء مذهبه تبعا للدليل   

 0.05 9 موافقة المخالف تبعا للدليل

الرأي  لم يجد ذلك استقالل الكاتب بالرأي تبعا للدليل ولو

 0.04 7 عند غيره   

الرجوع عن رأي سبق أن رآه أو التعديل فيه بناء على 

 0.01 2 الدليل 

إدراك واقعية االختالف 

وضرورته في مسائل 

 الرأي

 

من خالل  دراسة ما يمكن أن يتقوى به الرأي الُمنَاقَش

االستدالل له، أو الرد على االعتراضات التي يمكن أن 

 2.09 381 بها عليه، أو االعتذار له بحسن توجيهه   يعترض

 0.45 82 االعتراف بواقعية االختالف وضرورته 

 0.07 13 جعل الرأي عرضة للنقد 

حسن األلقاب واألوصاف التي تطلق على المخالف في  إنصاف المخالف

 2.54 463 المذهب  

رفض المثالب بين الخصوم أو منقشتها للوصول إلى 

 0 0 يقة الحق

الشهادة لكتب المخالفين له في المذهب باستحسانها إذا 

 0 0 كانت جديرة في نظره  

نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها من مذهبه ومن غير  التوثيق

 91.09 16601 مذهبه  
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 في كتاب شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع قيم الموضوعية

شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام في كتاب  -التي أفاد بها المحّكمون-في هذا المبحث تحاول الدراسة اكتشاف قيم الموضوعية 

لمي شرحا م السا، الذي هو كتاب في شرح الحديث النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم، ألّفه اإلماالربيع

وقد اعتنى  ، (2006)السعدي،  للجامع الصحيح لإلمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الذي عاش بين القرنين األول والثاني الهجري

اإلمام السالمي بالمسند شرحا وتحقيقا، ويقع الشرح في ثالثة أجزاء، بدأ اإلمام السالمي في تأليفه بعد رجوعه من الحج في منتصف 

يذكر الحديث ثم يعقبه بالشرح  ومنهجه أن هـ،1326هـ، وفرغ منه في مطلع الثلث األخير من جمادى اآلخرة 1324رمضان 

 وهكذا، وربما يدمج حديثين أو أكثر بالشرح لتقارب ألفاظهما أو معناهما بحيث ال يمكن فصل كل حديث على حدة.

م الكتاب إلى وحداٍت بحسب ستشكل القيم المحّكمة فئات تحليل الكتاب، أي هي ما سيبحث  عنه الباحث في مضمون النص، وسيُقَسَّ

الموضوع، وكل شرح يعقب الحديث النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم أو األثر المروي  يعتبر وحدة 

وضوع، ن وحدة التحليل هي الممستقلة واحدة، والمعتبر ما يورده الكاتب في الشرح وليس الحديث النبوي المصدر به، وعلى هذا فإ

وكل شرح يعقب األحاديث النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصالة والسالم أو األثر المروي فإنه يعتبر موضوعاً، ويعامل 

على أنه وحدة مستقلة من وحدات التحليل، وفي حالة أن بعض األحاديث النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصالة وأزكى 

بِقَت بمقدمة تمهيدية كما هو الحال عند استفتاح بعض أبواب الكتاب فإن ذلك التمهيد يتبع الوحدة الالحقة، وفي حالة التسليم سُ 

ن حديث م وجود خاتمة يضيفها الكاتب وال تتناول حديثا بعينه في الشرح فإنها تتبع الوحدة السابقة،  وفي حالة أن الشرح دمج أكثر

يث عن اآلخر فإن هذا الشرح يعتبر موضوعا واحدا، أي وحدة واحدة وإن تضمنت هذه الوحدة بحيث ال يمكن فصل شرح كل حد

أكثر من حديث، وبالنسبة لما يتكرر من األحاديث ويشير إليه الكاتب أنه حديث سبق شرحه فإن الباحث سوف يتجاوز اعتباره 

جديدة إال إذا تضمن شرحا ولو كان مختصرا  وحدة جديدة، أي أن الباحث سيغض الطرف عنه ويجاوزه دون اعتباره وحدة

تعرض فيه الكاتب لشيء من الشرح، أوضمنه شيئا من القيم غير ذكر الراوي، فإنه في هذه الحالة يعتبر وحدة مستقلة، ونظرا 

منهجية بلتضمن الكتاب مقدمة هي ليست شرحا ألحاديث نبوية وإنما تمهيد للتعريف بالكتاب )مسند اإلمام الربيع( وبرواته و

 الكاتب في شرح أحاديث المسند فإنها استبعدت من التحليل.

( 618( وقد اشتمل المجلد األول على )2010: 10اعتمد الباحث طبعة )السيب:  سلطنة عمان، مكتبة اإلمام نور الدين السالمي، ط 

( صفحة من غير 533لثاني على )( وحدة بحسب الموضوع، واشتمل المجلد ا282صفحة من غير الفهارس، قسمها الباحث إلى )

( صفحة من غير الفهارس، قسمها 599( وحدة بحسب الموضوع، واشتمل المجلد الثالث على )207الفهارس، قسمها الباحث إلى )

 ( وحدة بحسب الموضوع.226الباحث إلى )

 

 

 

التصور الصحيح 

 للمسألة قبل الحكم

 التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم 

250 1.37 
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 : رصد قيم الموضوعية في التدوين في كتاب شرح الجامع الصحيح4جدول 

 مسند اإلمام الربيع شرح الجامع الصحيح

القيمة 

 الكلية

مرات الورود في وحدات الكتاب  القيمة الجزئية

(715) 

 النسبة إلى مجموع القيم

 (13770) 

اتباع 

 الدليل

االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ 

 3.75 516 أقوالهم منها )قبول الحق ممن جاء به(

 0.22 30 نقد آراء مذهبه تبعا للدليل   

 0.04 5 فقة المخالف تبعا للدليلموا

استقالل الكاتب بالرأي تبعا للدليل ولو لم 

 0.02  3 يجد ذلك الرأي عند غيره   

 0.02 2 جعل الرأي عرضة للنقد 

 0.01 1 إعالء مكانة االجتهاد على التقليد  

الرجوع عن رأي سبق أن رآه أو التعديل 

 0 0 فيه بناء على الدليل 

إدراك 

عية واق

االختالف 

وضرورته 

في مسائل 

 الرأي

دراسة ما يمكن أن يتقوى به الرأي 

من خالل االستدالل له، أو الرد  الُمنَاقَش

على االعتراضات التي يمكن أن 

يعترض بها عليه، أو االعتذار له بحسن 

 0.23 31 توجيهه  

 0.06 8 االعتراف بواقعية االختالف وضرورته 

 0.02 2  جعل الرأي عرضة للنقد

إنصاف 

 المخالف

 

حسن األلقاب واألوصاف التي تطلق 

 2.16 297 على المخالف في المذهب  

رفض المثالب بين الخصوم أو منقشتها 

 0  0 للوصول إلى الحقيقة 

الشهادة لكتب المخالفين له في المذهب 

 0 0 باستحسانها إذا كانت جديرة في نظره  

التصور 

الصحيح 

 التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم 

32 0.23 
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للمسألة 

 لحكمقبل ا

نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها من  التوثيق

 93.28 12845 مذهبه ومن غير مذهبه  

 

 المبحث الثاني: تحليل المواضع التي رصدت فيها قيم الموضوعية في كتب اإلمام السالمي

القيم الموضوعية الجزئية، بحيث يتناول كل قيمة كلية وما يندرج تحتها سوف يكون منهج الباحث في التحليل مستندا على تكرار 

من قيم جزئية على حدة، ما عدا قيمة التوثيق الكلية فإنه سيدرجها في التحليل مع قيمة جزئية من قيم اتباع الدليل وهي قبول الحق 

داخل عزو الكتب مع عزو األقوال، ولتفسير كونهما ممن جاء به باالستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها؛ نظرا لت

 أكثر قيمتين تكررتا في مدونات اإلمام السالمي.  

 االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها )قبول الحق ممن جاء به(اتباع الدليل: 

 نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها من مذهبه ومن غير مذهبهالتوثيق: 

( قيمة موضوعية في التدوين، أي 1971( وحدة من نّص كتاب طلعة الشمس في أصول الفقه احتواءه على )285أظهر تحليل )

بمتوسط ما يقارب سبع قيم موضوعية في كل وحدة، تفاوت ظهور هذ القيم في النّص تفاوتا كبيرا، فقد شكلت القيمة الموضوعية 

مذهبه النصيب األكبر في كل كتب الدراسة، وبلغ تكرارها في كتاب  نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها من مذهبه ومن غير

من مجموع القيم الموضوعية في الكتاب،  %83( مرة مقارنة بغيرها من الوحدات، مشكلة ما يزيد على 1644طلعة الشمس )

لدى اإلمام السالمي، ( مرات، وهذا يعكس أهمية هذه القيمة الموضوعية في التدوين 6ومتوسط ورودها في كل وحدة يقارب )

من عدد القيم  %10وتليها في الظهور قيمة االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها، حيث شكلت هذه القيمة قرابة 

 الواردة، ومع أنه ليس مستغربا أن تكون هاتان القيمتان صاحبتي أكبر نسبة أو تكرار في كتاٍب ذي طابع ُمقَاَرٍن يُعنى بذكر أقوال

وآراء العلماء، ويشير إلى المصادر والمراجع، غير أن الالفت للنظر هو أن النصيب األوفر من أسماء األعالم و المصادر التي 

( مرة، 197باضية )اإلأورد اإلمام السالمي ذكرها كانت لعلماء غير إباضية، ففي كتاب طلعة الشمس ورد ذكر المصادر غير 

( من الكتب التي ورد ذكرها في كتاب طلعة %90( مرة فقط، أي أن ما يفوق )19ر اإلباضية )بينما بلغ عدد مرات ذكره للمصاد

الشمس هي لغير اإلباضية، والقائمة التالية توضح أسماء الكتب التي ذكرها اإلمام السالمي في طلعة الشمس دون حساب تكرار 

 ورودها.

 بالنقل المباشر أو الواسطةالكتب غير اإلباضية التي ورد ذكرها في كتاب طلعة الشمس 

 في أصول األحكام(اإلحكام اإلحكام ) .1

 أصول السرخسي .2

 مختصر المنتهى( العضد على بعض شارحي المنتهى )شرح .3

 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد البن مالك .4

 التلويح )على التوضيح للتفتازاني( .5

 التنقيح )في أصول الفقه لصدر الشريعة المحبوبي( .6
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 (التوضيح )للمحبوبي .7

 الجوهرة )جوهرة األصول وتذكرة الفحول في علم األصول للرصاص( .8

 حاشية األزميري على مرآة األصول .9

 علي شرح المحلي على جمع الجوامع حاشيه البناني .10

 حصول المأمول في علم األصول لمحمد صديق خان القنوجي .11

 السنن األربعة )سنن النسائي، سنن أبو داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه( .12

 لسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانيا .13

 (شرح البخاري )فتح الباري البن حجر .14

 المحلي على جمع الجوامع البن السبكي الجالل شمس الدين محمد بن أحمد شرح .15

 الكتاب )لسيبويه( .16

 عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري الكشاف .17

 الكشف )كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم لعبد العزيز البخاري( .18

 نز الوصول إلى معرفة األصول المعروف ب أصول البزدويك .19

 المجموع  شرح المهذب للنووي .20

 المدخل )البن طلحة( .21

 مرآة األصول على مرقاة الوصول لمال خسرو .22

 المفتاح )مفتاح العلوم للسكاكي( .23

 الملل والنحل ألبي الفتح الشهرستاني .24

 منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي .25

 نص على اسمه ويفهم من السياق عند ذكر مؤلفه كسنن ابن ماجة والترمذي وأبي داود والصحيحين. ومن الكتب ما لم يُ 

 الكتب اإلباضية التي ورد ذكرها في كتاب طلعة الشمس: 

 اإليضاح للشماخي عامر بن علي .1

 شرح مختصر العدل واإلنصاف للشماخي أحمد بن سعيد .2

 الضياء لسلمة بن مسلم بن ابراهيم العوتبي .3

 ل واإلنصاف ألبي يعقوب الوارجالنيالعد .4

 مختصر العدل واإلنصاف للشماخي أحمد بن سعيد .5

 مشارق أنوار العقول للسالمي عبد هللا بن حميد .6

 (المعالم )معالم الدين للثميني عبد العزيز بن إبراهيم .7

 ( مرات أو أكثر: 10ح ما ورد )أما بالنظر إلى أسماء العلماء أو المدارس األكثر ورودا في طلعة الشمس فالجدول التالي يوض
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 في طلعة الشمس : أكثر أسماء العلماء والمدارس اإلسالمية ورودا5جدول 

 مرات الورود العالم أو اسم المدرسة

اإلباضية، المشارقة، المغاربة، المذهب، مذهبنا، عندنا، منا، أصحابنا، األصحاب، أهل 

 المذهب 

114 

 107 البدر الشماخي )إباضي(

 100 ، حنفية، حنفيون، أحناف، أبو حنيفةحنفي

 91 ابن الحاجب )مالكي(

 91 الشافعية، شوافع، شافعي

 48 المعتزلة

 34 أبو عبد هللا الحسين بن علي البصري )المعتزلي(

 30 الكرخي )حنفي(

 29 أبو هاشم عبد السالم الجبائي )المعتزلي(

 27 الغزالي )شافعي(

 24 ابن بركة )إباضي(

 24 نابلة، أحمد بن حنبل، ابن حنبل، أحمد، الحنابلةالح

 24 الباقالني )مالكي(

 19 مالك، المالكية، المالكيون

 17 أبو علي الجبائي )معتزلي(

 15 األشاعرة 

 14 ابن السبكي )شافعي(

 19 أهل الظاهر، الظاهرية، الظاهري

 38 أبو الحسين البصري )المعتزلي(

 11 القاضي عبد الجبار

 10 اآلمدي )شافعي(

 

وعند النظر في أسماء المدارس اإلسالمية نجد أن أبرز األسماء تصدرا في الورود اسم المدرسة اإلباضية غير أن الفارق بينه 

( مرة، أما األسماء اإلباضية غير البدر الشماخي فإنها لم تحظ بكثرة ورود كما حظيت 14وبين المدرسة الحنفية ال يجاوز )

( مرة، ولم يزد عليه في الذكر إال عالم إباضي واحد 91ير اإلباضية، فالعالم األصولي المالكي ابن الحاجب ورد ذكره )األسماء غ

( مرات، وربما سبب كثرة ورود ذكر الشماخي يعود إلى أنه الكتاب اإلباضي 107وهو البدر الشماخي، حيث ورد ذكر الشماخي )

 تأليف طلعة الشمس اعتمادا رئيسا، الوحيد الذي اعتمده اإلمام السالمي في
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فقد قال آخر كتاب طلعة الشمس: "ولقد جمعته من كتب األصول، وزدت فيه فوائد ال تخفى على من كان مطلعا على هذا الفن،  

ولقد أخذت غالبه من "منهاج األصول"، ومن "شرح البدر الشماخي"، ومن "مرآة األصول" و"حاشية األزميري" عليها، ومن 

المحلّى، على جمع الجوامع" و"حاشية البناني" عليه، ومن"التلويح على التوضيح"، ومثل هذه األرقام تعكس المستوى "شرح 

العالي للموضوعية في التعامل مع المعرفة إن جاء بها المخالف في المذهب، وإلى أي قدر هي مقبولة لدى اإلمام السالمي، كما 

المي بالمنهجية التي ألزم بها نفسه في أكثر من موضع والتزم بها في تعامله مع المعرفة أن هذه القيمة تعكس التزام اإلمام الس

قبوال أو رفضا، ومن ذلك قوله في بيان أصول المذهب اإلباضي وهو أحد رجاالته:  "... وليس لنا مذهب إال اإلسالم، فمن ثم 

جاء به وإن كان حبيبا، ونعرف الرجال بالحق، فالكبير معنا تجدنا نقبل الحق ممن جاء به وإن كان بغيضا، ونرد الباطل على من 

من وافقه، والصغير من خالفه، لم يشرع لنا ابن إباض مذهبا وإنما نسبنا إليه لضرورة التمييز حين ذهب كل فريق إلى طريق"، 

 : (2014) وقال في منظومته كشف الحقيقة

 لو كان مبغـــض لنا أتـاه  فنأخذ الحـــق متى نراه

 أتى به الخل الذي له اصطفوا  الباطل المردود عندنا ولوو

 قد خالف الحق ولو كان عليّ   فال احتـــرام عندنا لرجل 

 : (2006) وقال في ختام جوهر النظام في علمي األديان وألحكام

 من الدليل وعليه عــرجوا  فالعلماء استخرجوا ما استخرجوا 

 حتما يقبلوالحق ممن جاء   فهم رجال وسواهم رجـل

والمنهج الذي التزمه اإلمام السالمي من قبول الحق ممن جاء به ولو كان مخالفا ليس منهجا اختص به أو انفرد بالتصريح به، بل 

هو مما نص عليه علماء مذهبه األوائل فقد ورد في كتاب المدونة للخراساني في القرن الثاني الهجري: "... رأيتك تأخذ بقول 

من المسائل، وتختار قوله على من هو أكبر منه وأفضل؟ قال:  ومن هو؟ قلت:  أبو عبيدة. قال:  اإلنصاف في  إبراهيم في كثير

، وفي كتاب االستقامة المؤلَف في القرن الرابع الهجري ما نصه: "... فعلينا م(2006)الخراساني،  الحق قبول الحق ممن جاء به"

، وفي موضع آخر: "... وتركوا ما مضى (1985 )الكدمي، من جميع من جاء به"أن نرد الباطل على من جاء به، ونقبل الحق 

عليه السلف الصالح من اجتهاد هلل في بذل النصائح، بقبول الحق ممن جاء به ولو كان بغيضا له بعيدا، ورد الباطل على من جاء 

الفقهية اإلباضية في القرن الخامس الهجري:  وفي كتاب بيان الشرع من الموسوعات ،(1985)الكدمي،  به ولو كان حبيبا قريبا"

ممن جاء  "وجاء في بعض اآلثار. .. إنا ندعو إلى هللا وإلى كتابه،  وإلى سنة رسوله،  ونجيب من دعا إلى ذلك، ونقبل الحق

هو موسوعة ، وفي منهج الطالبين  الذي (2006الكندي، ) ونكون معه عليه،  ونرد الباطل على من جاء به،  ونكون عليه" به،

 .(2016)الشقصي،  إباضية ألفت في القرن الحادي عشر الهجري"والحق مقبول ممن جاء به ولو كان ظالما"

وال شك أن القارئ وهو يقف على هذا البون الشاسع في عدد مصادر مذهب الكاتب وعدد مصادر غير مذهبه ليرتسم في ذهنه 

ّمن جاء به دون التعويل على مذهبه إن كان موافقا أو مخالفا، ومدى تتبعه للعلم مدى انفتاح وتجرد اإلمام السالمي في قبول الحق م

وتقصيه لآلراء، فقد تضمن كتاب الطلعة وهو كتاب في أصول الفقه نسبة إلى الخوارج واألزارقة والصفرية والشيعة واإلمامية 

 والزيدية والمعتزلة، فالحكمة هي ضالته متى ما وجدها تمسك بها، 
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إلمام السالمي يذهب في كتابه طلعة الشمس أبعد من مجرد االستعانة بمصادر غير إباضية إلى مستوى أن تأليفه للكتاب بل إن ا

اعتمد اعتمادا رئيسا على استقاء مادته من مصادر غير إباضية، يتخللها مصدر إباضي واحد لم يذكر أوال، وقد نص على هذا 

كتب األصول، وزدت فيه فوائد ال تخفى على من كان مطلعا على هذا الفن، ولقد في آخر الكتاب حين قال: "ولقد جمعته من 

أخذت غالبه من "منهاج األصول"، ومن "شرح البدر الشماخي"، ومن "مرآة األصول" و"حاشية األزميري" عليها، ومن "شرح 

 .(أ 2010سالمي، )ال المحلّى، على جمع الجوامع" و"حاشية البناني" عليه، ومن"التلويح على التوضيح""

ومع ما ورد من نقل عن العلماء أو االقتباس من كتبهم أوضحته األرقام السابقة فإن هذا ال يعني أن منهجية اإلمام السالمي منهجية 

توافق المنهجية المعاصرة التي ال تقتبس نصا إال وقد أحالت إليه، وال تذكر رأيا إال وقد نسبته لقائله، فاإلمام السالمي أوضح 

فتارة آخذ المعنى من هذه الكتب، وتارة آخذ المعنى بلفظه، " منهجه في االقتباس أو نسبة األقوال في كتاب طلعة الشمس بقوله:

ومرة أعزوه إلى مأخذه، كل ذلك بحسب موافق الحال، ال ألجل أن يقال، وهللا المطلع على السرائر فال يحسبن من وقف على هذا 

  .أ( 2010)السالمي،  "وتا هللا إني لمعترف بالتقصير، وال أحب أن أحمد بما لم أفعل الشرح أن جميع ذلك من عندي،

ه وهذ" وقد اعتبر الحجري منهجية اإلمام السالمي هذه غير مخلة باألمانة العلمية كونها متعارفا عليها في المدونات السابقة:

تعارف عليها عند السابقين، ونادرا ما نجد أحدا من العلماء الطريقة وإن كانت غير مقبولة اآلن من الباحثين والمؤلفين فهي م

السابقين قد التزم بما يعرف اآلن بمنهجية البحث العلمي، فهذا مما ال ضير فيه من السابقين على اإلطالق فكيف وأن السالمي قد 

 (2003)الحجري، ..."وضح في خاتمته هذا المنهج

ات شرعية معاصرة لعهد اإلمام السالمي فضال عن الذين هم قبله، وأدركه المحققون والمالحظ أن هذا المنهج قد اتسمت به كتاب

 وقد نّص محقق تفسيره، المعاصرون لكتب التراث، وممن سار على هذا المنهج من المعاصرين لإلمام السالمي المفسر المراغي

ب التي نقل عنها أو استشهد بنصوص منها، فما ... ولم يذكر الشيخ المراغي في قائمة مراجعه جميع الكت" على ذلك في قوله:

جاء في قائمة المراجع هو باعتبار ما أفاده في تكوين بنية التفسير، ال باعتبار ما نقله عن غيره وحسب. ومن أمثلة الكتب التي 

  (.2012)شحروري،  "نقل عنها ولم يذكرها في القائمة كتاب الملل والنحل للشهرستاني، والمصباح المنير...

وما ذكره محقق كتاب "المختصر الكبير" عن مؤلفه ابن جماعة من علماء القرن السابع الهجري: "... وفي إسناده إلى المصادر 

،  (2006)ابن جماعة، نجد أنه يهمل اإلسناد إلى المصدر في بعض األحيان، وال يذكر اسم الكتاب وال مؤلفه فيقول:  روي أن..."

كتاب " القواعد الفقهيه المستخرجه من إعالم الموقعين البن القيم": "... كثيرا ما كان اإلمام ابن  ومن ذلك ما ذكره أيضا صاحب

 ،  و"كثيرا ما كان يستشهد بأقوال)الجزائري، د.ت( ينقل عن األئمة دون تصريح باسم الكتاب الذي نقل منه" -رحمه هللا-القيم 

معرفة ذلك المصدر"، حتى غدا ضمن مناهج البحث المعاصر  -د يستحيلوق-العلماء دون ذكر المصدر الذي نقل منه، فيصعب 

عند تحقيق كتب التراث اإلسالمي أن يقوم المحقق بعزو النقول إلى مضانها في الكتب التي اقتبست منها، كما هو الحال بالنسبة 

 جودها في الكتب األخرى ما أمكن"لمحقق كتاب "الوصول لقواعد األصول" حيث قال: "... عملت على عزو النقول إلى أماكن و

 .(2000)الخطيب، 

إن النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يتعلق بقيمة نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها من مذهبه ومن غير مذهبه، وقيمة 

ة التي عنيت بكتاب طلعة االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها جاءت مؤكدة لما خلصت إليه الدراسات السابق

 الشمس خصوصا، أو بمؤلفات اإلمام السالمي عموما، 
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ومن ذلك ما ذكره عمر حسن القيام محقق كتاب "طلعة الشمس" عن الطلعة: " أما التثبت في النقل واألمانة فكان هذا ديدنه فإن 

، (2004)السالمي،  ا نقل عنهم من آراء"كالمه هذا موثق مسند إلى أصحابه ومصادره على كثرة ما رجع إليه من مصادر وم

وما ذكره شهاب السالمي في "القواعد األصولية التي رجحها اإلمام السالمي في طلعة الشمس وتطبيقاتها في معارج اآلمال" "... 

، (2017مي، )الساللم يكتف بمراجع محدودة، إنما أكثر االطالع والبحث في مراجع القوم األصولية بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم"

و"إن المتتبع للكتاب يجد أن اإلمام يأتي األقوال منسوبة إلى أصحابها موثقة من مصادرها.. . الكتاب يمتاز بجمعه لمختلف 

المذاهب"، وما قاله الحجري في دراسته لكتاب طلعة الشمس: "كثيرا ما ينقل السالمي عن غيره من العلماء المسألة األصولية 

ا بالنص ويبين مصدر النقل، ولكنه يبين مصدر النقل قبل النص المنقول.. . وأحيانا ينقل النص أوال ثم يبين واختالف العلماء فيه

، وما قاله الدسوقي في دراسته عن اإلمام السالمي من خالل كتابه طلعة الشمس: "... يحرص أن (2003)الحجري،  المصدر"

"يعبر من جهة على إحاطة وافية بما قاله العلماء في القضايا األصولية"،  يورد كل اآلراء التي وقف عليها في المسألة"، وقال:

، وما قاله عبد هللا ربيع صاحب المقدمة (1998)الدسوقي، وقال أيضا: "اعتمد على مصادر شتى في األصول وفي غير األصول"

ال بالعودة إلى سائر المصادر، مع عزو األقوعلى طلعة الشمس:  "وقد تميز هذا الكتاب باالستيفاء لسائر المباحث وتلك المقارنة 

، )السالمي إلى أصحابها على كثرة النقول، كما أنه ينص على المراجع التي استفاد منها تلك األقوال وهي مراجع كثيرة،.."

 (أ2010

هبه، مذهبه ومن غير مذوما توصلت إليه الدراسة بالنظر إلى القيميتين المذكورتين وهما نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها من 

واالستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها في طلعة الشمس، من حيث كونهما أكثر قيميتين تكررتا، وشكلتا ورودا 

كبيرا مقارنة بغيرهما من القيم ال ينطبق على كتاب طلعة الشمس فحسب بل ينطبق على كتاب شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام 

( من ورود سائر %93( مرة مشكلة ما يزيد على )12845في شرحه ألحاديث الجامع الصحيح وردت نسبة األقوال )الربيع،  ف

( مرة في كل وحدة من وحدات الكتاب، وبالنسبة للكتب التي استعان بها من غير أهل مذهبه 17القيم في النص، أي ما يقارب  )

االستشهاد بها على االستشهاد بكتب أهل مذهبه، حيث بلغ عدد ورود كتب  فهي أكثر من حيث الورود مقارنة بكتب مذهبه، وفاق

( مرة، والقائمة التالية تبين كتب غير 516( مرة بينما وردت كتب غير أهل مذهبه )127أصحاب مذهبه في األجزاء الثالثة )

 ام السالمي مباشر أو بالواسطة: المذهب اإلباضي التي ذكرها اإلمام السالمي بحسب ما وردت، وهذه الكتب نقل عنها اإلم

 اإلتقان )للسيوطي( .1

 األحكام .2

 األدب المفرد .3

 األساس .4

 أسد الغابة .5

 اإلصابة .6

 اإلفراد .7

 آكام المرجان لمسند أحمد .8

 األوسط للطبراني .9

 اإليمان .10
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 مختصر الخصال .16

 المعارج .17

 النيل .18

 الوضع .19

ذكر البخاري  فقد بلغوقد تضمن شرح المسند في أجزائه الثالثة ذكرا للصحيحين والشيخين  فاق غيره من أسماء األعالم والكتب، 

( مرة، وورد ذكر مسلم وصحيحه منفردا ومشتركا مع 814وصحيحه منفردا ومشتركا مع مسلم باسم الصحيحين والشيخين )

 (، وهو عدد يعكس مكانة مرويات الصحيحين عند اإلمام السالمي.627صحيح البخاري في اسم الصحيحين والشيخين )

غير اإلباضية في شرح الحديث بالنقل منه واإلشارة إليه فتح الباري للعسقالني، فقد ورد  وقد كان أبرز مراجع اإلمام السالمي

 ( مرة في ثنايا شرح مسند اإلمام الربيع.138كتاب فتح الباري وذكر اسم ابن حجر والعسقالني أو االكتفاء بلفظ الحافظ )

فقد  ر إلى القيمتين المذكورتين ما خلصت إليه دراسات سابقة،وتؤكد هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة في شرح المسند بالنظ

هـ حين رجع محمال بكتب الحديث غير اإلباضية  1323نص سماحة الشيخ الخليلي على ما أحدثه سفر اإلمام السالمي للحج سنة 

،  يطالع األمهات الست"هـ وكثيرا ما 1323فقال: "اتسعت مطالعته لكتب الحديث وما عند علماء غير المذهب بعد سفر الحج 

وقال في موضع آخر:  "يستفيد مما كتبه الكاتبون من العلماء البارزين في شتى المجاالت وكثيرا ما يعتمد على تفسير اإلمام 

، ونص الجابري أيضا (2012)الخليلي،  الفخر... كما أشبع شرح المسند والمعارج تحقيقات الحافظ ابن حجر في فتح الباري"

معنى: "إن القارئ لشرح المسند يجد نفسه أمام عالم واسع االطالع ويتجلى ذلك في عدم اقتصاره على كتب علماء على هذا ال

مذهبه، بل أسهب في النقل من كتب المخالفين له في المذهب"، وقال في موضع آخر: "وينسب األقوال إلى أصحابه في غالب 

 ل أيضا: "أكثر اإلمام السالمي رحمه هللا من النقل عمن يخالفه في المذهب"األحيان. .. ونقله من كتب المذاهب المختلفة"، وقا

، وفي دراسة الجحافي لمنهجية اإلمام السالمي في شرح المسند يصف اإلمام السالمي ب: "االنفتاح على (2011)الجابري، 

 .(2002)الجحافي،  بعين االعتبار"المخالف له في الرأي واالستفادة مما عنده من التراث المعرفي، واحترام رأيه وأخذه 

وال يختلف كتاب معارج اآلمال عن سابقَيه في أن نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها من مذهبه ومن غير مذهبه  هي أكثر قيم 

ستعانة ( مرة، وبالنظر إلى قيمة اال16601الموضوعية في التدوين تكرارا مقارنة ببقية القيم، فقد وردت هذه القيمة في الكتاب )

( 100بكتب غير أهل مذهبه نجد أن الكتب غير اإلباضية التي استعان بها اإلمام السالمي مباشرة أو بالواسطة في المعارج بلغت )

( كتابا إباضيا، فلم تبلغ الكتب اإلباضية مقدار نصف 44( مرة، بينما استعان بالمباشرة أو بالواسطة ب)249كتابا، تكررت )

 التي وردت أسماؤها في المعارج. الكتب غير اإلباضية

 والقائمة التالية توضح كتب غير اإلباضية التي وردت في معارج اآلمال: 

 إتحاف السادة المتقين .1

 اإلتقان )في علوم القرآن( .2

 أحكام القرآن .3

 إحياء علوم الدين .4

 إرشاد الساري .5

 أسباب النزول .6
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وقد جاءت نتائج تحليل كتاب المعارج للقيمة المذكورتين مؤكدة للدراسات السابقة، ففي معرض دراسة حمدون لشخصية اإلمام 

حمدون، ) السالمي التاريخية وصف ما تميز به معارج اآلمال بقوله: "... حصر األقوال والتوسع في سردها ونسبتها ألصحابها"

نهج اإلمام السالمي بقوله: "انتهج السالمي في كتابه معارج اآلمال نهج الفقه المقارن، فقد مأل ، ونص هرموش على م(1992

الكتاب بذكر أقوال األئمة المجتهدين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية، وفي مواضع عديدة يذكر 

لمعارج إلى أنه: "أودع فيه المؤلف رحمه هللا كثيرا من المسائل ، وخلصت دراسة الراشدي عن ا(2015)هرموش،  اإلمامية"

الفقهية وأقوال العلماء سواء كانوا من اإلباضية أو من غيرهم من علماء المذاهب األخرى، فهو يعتبر بحق من الموسوعات الفقهية 

قال عن نقل اإلمام السالمي عن غيره:  ، وفي دراسة الجحافي لترجيحات اإلمام السالمي في المعارج(1994)الراشدي، المقارنة"

، وفي (2018)الجحافي،  "أمانته العلمية عندما يسرد أقوال المذهب اإلباضي أو المذاهب اإلسالمية في المسائل إلى أصحابها"

صحابها، ... سرد األقوال في المسألة مع عزوها إلى أ" دراسة السيابي ذكر عن اإلمام السالمي في عزو األقوال إلى أصحابها:

فعندما يعرض مسألة من المسائل فإنه يورد ما في تلك المسألة من أقوال وهو في ذلك ال يغفل في حدود مصادره قول مذهب من 

المذاهب، وهو ال يقتصر في ذلك على أقوال المذهب اإلباضي بل ينقل أقوال العلماء من المذاهب اإلسالمية خصوصا أقوال أئمة 

آخر: "سمة المقارنة في البحث ليست مما تفرد به اإلمام السالمي في مدرسة الفقه اإلباضي. . إال أن  وقال في موضع، "المذاهب

مظهر التجديد عند اإلمام السالمي حيال هذه السمة هو ذلك التوسع غير المسبوق من السابقين في النقل عن المذاهب اإلسالمية 

 (.2004)السيابي، المختلفة"

تي وصفت بها كتابات اإلمام السالمي بما يعود بالصلة إلى القيميتين  فهي كثيرة ومن بينها ما كتبه شريفي أما األوصاف العامة ال

من أن: "المطلع على أغلب كتب اإلباضية ومنها كتب السالمي يالحظ فيها إيراد أقوال اإلباضية ومخالفيهم جنبا إلى جنب، حتى 

  (، 2013،)شريفي ميز بين إباضي وغيره"أن من ليست له دراية بمذاهب العلماء قد ال ي
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ني ع ومما ذكره سماحة الشيخ الخليلي عن اإلمام السالمي في مصنفاته أنه واسع االطالع ال يأنف أن يستفيد من أي أحد كان، 

لماء المذاهب بمطالعة ما ألفته الفرق المتعددة، وذكر الريامي عن مدونات اإلمام السالمي أن المطلع عليها يجدها تحمل أقوال ع

اإلسالمية المختلفة.. . وكان يستفيد من العلماء البارزين، في شتى المجاالت كاعتماده على الرازي في التفسير...، وألن القيمتين 

المشار إليهما يمثالن األمانة العلمية في النقل والتثبت والتوثيق، فإن هذا الوصف العام أي تحلي اإلمام السالمي أو مصنفاته 

 (1998الدسوقي، ، 2012،الخليلي، 1994)الناعبي،  مانة العلمية كان حاضرا عند من كتب عنه أو عن مؤلفاتهباأل

والحقيقة أن ما نجده من عناية لدى اإلمام السالمي بكتب غير المذهب وعلماء غير المذهب بالنقل عنهم ليست سمة اختص بها 

الطابع العام الذي يظهر في مصنفات اإلباضية على مر التاريخ، ومن ذلك اإلمام السالمي وحده في المدرسة اإلباضية، بل هي 

من علماء القرن الثالث الهجري على كتاب المناهي للحكيم الترمذي في الحديث وهي  تعليقات ألبي مالك غسان بن محمد الصالني

فه لث والرابع الهجري بتفسير مقاتل، وتأليغير مطبوعة، علّق فيه على مواضع قليلة، وعناية أبي الحواري من علماء القرن الثا

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية وهو كتاب مطبوع، وأصله اختصار لتفسير مقاتل، 

الم المتوفى ابن س من علماء القرن الثالث الهجري حيث اعتمد في تفسيره اعتمادا كليا على تفسير وتفسير هود بن محكم الهواري

وهو كتاب ‘ ، حتى قيل عنه بأنه مختصر لتفسير ابن سالم البصري(1990) هـ، كما ذكر ذلك محقق الكتاب بلحاج200سنة 

من علماء القرن الرابع الهجري فقد اعتنى بكتاب اإلشراف للعالمة ابن المنذر محمد  مطبوع، أما أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي

ابوري من علماء الشافعية في القرن الرابع الهجري المعروف، وهو كتاب في الفقه المقارن علق عليه وأضاف بن إبراهيم النيس

والناظر إلى كتاب الجامع البن بركة وما ضمن جامعه من  ( 2011)الكدمي،  رأي المذهب اإلباضي وضمنه بعض ترجيحاته،

رة، مع عدم إغفال لبقية المدارس كالحنفية ممثلة في ذكر المدرسة أو فقه مقارن ذكر فيه اإلمام الشافعي ذكرا جاوز الثمانين م

اإلمام أبي حنيفة أو صاحبيه  التي جاوزت المائة مرة، والمالكية ممثلة في اإلمام مالك، والمدرسة الحنبلية ممثلة في اإلمام أحمد 

ي نص صاحب الجامع على مطالعتها وهي لعلماء بن حنبل، والمدرسة الظاهرية ممثلة في مؤسسها داود الظاهري، ومن الكتب الت

من غير المذهب اإلباضي كتاب "اختالف الفقهاء" للطبري الذي هو معدود من الشافعية نظرا لباكورة تكونه الفقهي قبل أن ينفرد 

على كتاب  ، ومن علماء القرن السادس و السابع الهجري عثمان بن أبي عبد هللا األصم الذي علق)ابن بركة، د.ت( بمذهبه

الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي وهو غير مطبوع، وكتاب إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان للشيخ جاعد بن خميس 

الخروصي، الذي عاش بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجري، وهو كتاب مطبوع اعتمد على كتاب الحيوان الكبرى 

الذي عاش بين القرنين الثامن والتاسع الهجري، وللشيخ جاعد أيضا تعليقات بين تأييد وتفسير ألبي البقاء كمال الدين الدميري 

وتبيين لما ورد في المهلكات والمنجيات من كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي، وال تزل هذه التعليقات مخطوطة، ومن ذلك 

و كتاب جمع رواياته من كتب المخالفين له في المذهب ليتمم كتاب جامع الشمل لمحمد بن يوسف أطفيش المشهور بالقطب، وه

به مالم يرد في كتاب مسند اإلمام الربيع، حيث قال آخر األحاديث: "تم الصحيح من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

إنما هو عمل القطب  ، وترى بعض الدراسات أن جامع الشمل(1984)أطفيش،  مجموعا من روايات المخالفين لتتم به الفائدة"

وإن كان قد استفاد من كتب الحديث أي أن أصل مادته هي الجامع الصغير،  ،(2013)مكتبة القطب،  في الجامع الصغير للسيوطي

وقد ذكر محقق الكتاب ما يزيد على عشرين مصدرا للقطب التي اعتمدها لجمع أحاديث كتاب جامع الشمل منها: صحيح البخاري 

أ مالك وحلية أبي نعيم ومستدرك الحاكم ومسند الفردوس للديلمي وسنن الدارمي وسنن ابن ماجة وأبي داود وصحيح مسلم وموط
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والترمذي، ومن ذلك تحقيق أبي إسحاق اطفيش وتصحيحه لجامع ألحكام القرآن للقرطبي وتصحيحه لكتاب المعجم المفهرس 

 .1أللفاظ القرآن

ضرة في تدوينهم المقارن، وربما يرجحونه على رأي عالم من علماء المذهب تبعا كما أن أقوال المخالفين لهم في المذهب حا

للدليل بعيدا عن التعصب، ففي كتاب المدونة للخراساني في القرن الثاني الهجري ذكر آلراء من لم يعرف عنهم أنهم منسوبون 

، ويرى البوسعيدي أن المدونة فتحت (2000 )البوسعيدي، إلى المذهب اإلباضي من فقهاء المذاهب األخرى بلغت أربعين رأيا

الباب أمام الفقه المقارن ليجد مكانه في تدوينها في وقت مبكر وليكون منهجا لعلماء هذه المدرسة يقفون فيه أثر المدونة، بل في 

ة صاحب المدونة روايالمدونة تبن لرأي إبراهيم النخعي من قبل عبد هللا ابن عبد العزيز من اإلباضية، أحد من كان يأخذ عنهم 

 آراء أبي عبيدة اإلباضي.

إن مثل هذا االنفتاح العلمي على اآلخر بتتبع آرائه ومناقشتها، وربما تبنيها، باإلضافة إلى االستعانة بكتبه من شأنه أن يضيق 

ه المدرسة أي حساسية من الهّوة بين المختلفين، ويعّرف كال بما عند اآلخر، فال استغراب من أن ال يجد اإلمام السالمي ابن هذ

النقل عن اآلخر أو مناقشة آرائه أو تتبعها خاصة بعد أن تيسرت له من المراجع بعد رجوعه من الحج ما لم تكن قبال متيسرة، 

وبعد أن التقى بعلماء من غير مذهبه، ووقعت بينه وبينهم مناقشات فيما فيه الخالف بين المذهب اإلباضي ومذاهبهم، بل مناظرات 

وكنت قد اجتمعت في مكة برجال من علماء قومنا، وكان " كررة، وقد نّص اإلمام السالمي في كتابه تحفة األعيان على ذلك:مت

رجل منهم يقال له الزبير بن علي األصغر، ولّما سمع بوصولي أتى إلي في بيت الرباط، وسألني عن أصول المذهب وفروعه 

افيا ...ثم بقي يتردد علي مرارا ويناظرني في الخالف الواقع بيننا وبينهم، وكان رجال وأهله ومحله، فشرحت له ذلك شرحا وافيا ك

المي، )الس "أديبا حسن الجدال ذا ذكاء وفطنة، ال يكابر الحجة إذا رآها، وكان هو السبب في االجتماع بعلماء اآلفاق في ذلك العام

1997). 

الب المستعمرين على خيرات المسلمين، فإن الهم الذي بات يؤرق المسلمين وقد ساعد على هذا االنفتاح واالقتراب من اآلخر تك

هو العدو المشترك، فقاموا يناهضون ويذبون عن حمى اإلسالم، وقد أدركت بصيرتهم ضرورة وأهمية اجتماع الكلمة، وتأليف 

ار ي األمة خصوصا فترة االستعمالقلوب، والبعد عن العصبية المذهبية، وهذه سمة ال تخفى في شخصيات الحراك اإلصالحي ف

وقد كانت قضايا وحدة كلمة المسلمين والنهوض بأمة اإلسالم وتحذيرها مما " التي عايشها اإلمام السالمي، يقول أحمد درويش:

يحدق بها من خطر االستعمار قواسم مشتركة في تلك الحقبة... ينتمي اإلمام السالمي إلى طبقة زعماء اإلصالح من العلماء 

مسلمين التي عرفها العالم اإلسالمي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والربع األول من القرن العشرين ... أمثال جمال ال

 .(1992، درويش)"الدين األفغاني ومحمد عبده والسيد رشيد رضا

  اتباع الدليل: نقد آراء علماء مذهبه تبعا للدليل

حيث كثرة الورود في كتاب طلعة الشمس مقارنة بغيرها من قيم الموضوعية في  جاءت هذه القيمة في الترتيب الخامس من

 ( وحدة،285( مرة، أي  تكررت بمتوسط قرابة مرة في كل وحدتين من وحدات الكتاب البالغة )12التدوين، فقد وردت )

                                  
ة اإلشراف على قسم التصحيح بدار الكتب المصرية، ينظر الطبعة 1940كان ذلك سنة  1 م عندما  أسندت إليه وزارة الداخلية مهمَّ

ات أبو إسحاق إبراهيم م، وبعض مقدم1952أكتوبر 6هـ/ 1372محرم  16الثانية للتفسير مقدمة أحمد عبد العليم البدوني المؤرخة ب

 شهر مارس  1957هـ شهر شعبان الموافق 1376أطفيش على أجزاء الطبعة كالجزء الثالث المؤرخ ب 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني ونشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبحاث وال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          177 

 ISSN: 2706-6495 

 
اب م الربيع، وقد تكررت في كتبينما جاءت في الترتيب السادس في كل من كتابي المعارج وشرح الجامع الصحيح مسند اإلما 

( وحدة، وفي شرح الجامع الصحيح 2085( مرة بمتوسط مرة واحدة في كل وحدتين من وحدات الكتاب البالغة )114المعارج )

 ( وحدة.715( مرة، أي بمتوسط قرابة مرتين في كل وحدة من وحدات الكتاب البالغة )30تكرر ورودها )

ب اإلمام السالمي مع اشتراكها في كونها تعقبا أو استدراكا يقتضي تضعيف القول أو استبعاده وقد تعددت صور هذه القيمة في كت

أو نقض استدالله أو انتقاد موقفه أو بيان أنه خالف األولى أو األنسب، وكذا بالنظر إلى األلفاظ التي استخدمها في استدراكاته 

رى وفي الوقت الذي نجد أن اإلمام السالمي نفسه ينتقد التشدد الذي ال يوتعقبه تفاوتت في الشدة بحسب الموقف الذي يتعقب فيه، 

 له مبررا فإنه يشتد في تعقبه حينما يكون المقام مقام انتصار للسنة بحيث خالف الرأي سنة النبي صلى هللا عليه وسلم.

يس بشيء"، ومنها الوصف بالغرابة أو أما األلفاظ التي استخدمها اإلمام السالمي وهو ينتقد أصحابه فمنها ما كان من نحو"ل

العجب، ومنها نفي أن يكون له وجه، ومنها مجانبة الصواب كقوله: "لم يصب"،  ومنها "فيه نظر"، ومنها "ال حجة له"، أو "ال 

 هدليل فيه"، ومنها "باطل"، ومنها "غير صحيح"، أو الوصف بالضعف، أو الخفاء، أو أنه "ال معنى له"، أو وصف القول بأن

 "غير مسموع"، أو مردود ألنه أمر لم يعهده الشرع أو ألغاه الشرع، وألطفها "ال ينبغي". 

ومن المواقف التي استدرك فيها اإلمام السالمي على علمائه نكير أبي سعيد الكدمي على المخالفين أن الزيادة في أجناس الربا ربا 

من األصول الفاسدة عند المخالفين، فجاء في طلعة الشمس: "والمسألة  ولو لم يكن نسيئة، وقد عّد أبو سعيد الكدمي هذا الرأي

،  ويظهر انتقاد ( أ2010)السالمي، اجتهادية ... وإن شدد فيها اإلمام الكدمي رضوان هللا عليه، حتى عدها من أصولهم الفاسدة"

اجد ... ما صّرح به الشيخ أبو محمد من تهليك الساإلمام السالمي أن يكون التشدد في غير موضعه في ثنايا كتاباته، ففي المعارج: "

ا ، أو أن يكون الحكم مبالغ على الصوف في كل صالة إلى أن مات جهال مع أن المسألة من مسائل االجتهاد ال يصح التهليك فيها"

  يجتمعان أبدا"فيه ومن أمثلة ذلك قوله: "وقد بالغ حاجب رحمه هللا في قوله من أصاب امرأته في رمضان فرق بينهما وال

، وفي شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع: "وكان الربيع بن حبيب من المتشددين حتى قال:  على من (ب2010)السالمي، 

دخلها بغير إحرام دم يهريقه، إال الحطابين والبقالين، وعليهم أن يطوفا قبل أن يخرجوا من مكة، وأنت خبير أن العمرة ال يجب 

عا فلو قلنا بوجوب اإلحرام على كل من دخل مكة لوجب القول بوجوب تكرارها مرارا عديدة ولم يقل بذلك أحد تكرارها إجما

، وقال بعد أن ساق قول صاحب اإليضاح بوجوب الفرق إن بلغ الشعر في طوله أربعة أصابع وإن حازت (2004)السالمي،  ..."

المي، )السو تشديد شديد وإن سلمنا وجوب الفرق فال دليل على النقض"ثالث شعرات من ناحية إلى ناحية أعاد صالته: "... وه

2004). 

أما تعقبه آلراء أصحابه إن كان األمر متعلقا بمخالفة سنة النبي صلى هللا عليه وسلم أو الحديث النبوي فال تبدو فيه رعاية لمكانة 

ومهما اعتذر العالم باآلثار فإن اإلمام السالمي يتهم األفهام في  العالم أو منزلته؛ إذ منزلة النبي صلى هللا عليه وسلم فوق كل أحد،

ولم يفهم الشيخ حبيب فأجاز التختم بالذهب لبسا وحمال فيما عدا الخنصر من اليد اليسرى، قال وهو المحرم، قال:  " هذا المقام:

... ولعمري إن هذا ليس من المحفوظ في شيء وأما في سائر األصابع من اليد اليسرى واليمنى فال يحرم ذلك ال حمال وال لبسا  

لكن لم يفهم ما وقف عليه من آثار المسلمين، وكأني به قد اطلع على مسألة أبي محمد فلم يفهم منها مراده فتأولها على عكس 

 "ديثمعناها، وكذلك نقله عن سليمان بن مظفر ليس من الحجة في شيء وإن كان ثقة... وهو تأويل باطل ترده نصوص األحا

  .ب(2010)السالمي، 
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وتعقب عثمان بن أبي عبد هللا األصم في قوله بعدم جواز قول اللهم رب هذه الدعوة التامة: "وهو لعمري ظاهر البطالن متهدم 

، وانتقد أبا نبهان ب(2010)السالمي،  األركان بعيد عن الصواب... فإن جواز ذلك وردت به السنة المطهرة فال وجه لمصادمتها"

محقق الخليلي على مكانتهما في المذهب فقد كانا يعيدان األذان بنفسيهما ثم يقيمان لئال يقيما وليسا بالمؤذنين: "وهذان الشيخان وال

هما أجل علماء المتأخرين فأرادا أن يكون المؤذن هو المقيم فوقعا في نهي آخر وهو أنه صلى هللا عليه وسلم نهى أن يكون اإلمام 

، وقال فيمن منع قول أعوذ برضاك من ب(2010)السالمي،  س من السنة تكرير األذان مرتين إال في الفجر"مؤذنا، وأيضا فلي

ي، )السالم سخطك: "وهو منع ال يُسمع ألنه مخالف للنص الصريح، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعرف باهلل من كل أحد"

2004). 

د عليهم ما لحظه من عدم انضباط بعض احتجاجاتهم، ومن ذلك منع أبي سعيد واإلمام السالمي في مناقشاته تعقب أصحابه وانتق

أن تؤم المرأة النساء كونها ال تجب عليها الجماعة، ومع اعتراض اإلمام السالمي على هذا الرأي بأن رفع الوجوب ال يقتضي 

صبي إذا عقل لئال تتعطل الجماعة، ومن رفع الجواز غير أنه قال عن أبي سعيد: "عفا هللا عنه اختار في موضع آخر إمامة ال

سالمي، )الالمعلوم أنه ال جماعة على الصبي، بل وال صالة حتى يبلغ، فلو كان في رفع الوجوب رفع للجواز المتنعت إمامته"

، وقد تعقب القطب في تجويزه الدعاء بزوال عذاب القبر عن المتبرأ منه، ثم إنه عاب عليه مناقضته نفسه في أن ب(2010

، وتعقب رأي أبي محمد بن بركة في ب(2010)السالمي، الضغطة في القبر تمحيص من الذنوب فكيف تكون للصبي وال ذنب له

قوله بعدم جواز تطويل اإلمام في القراءة مراعاة للداخل؛ ألنه يعتبره عمال ليس من الصالة،: "وهذا مناقض لما مر عنه من جواز 

 .ب(2010)السالمي، ن التخفيف عمل أيضا"التخفيف ألمر حادث، ومن المعلوم أ

واإلمام السالمي عندما يتعقب استدالال استدل به أحد أصحابه فإن هذا ال يعني أن يكون له موقف مغاير في حالة أن النقاش كان 

بقوله صلى  بين أصحابه وغيرهم من أهل المذاهب، فقد قّوى استدالل أهل الظاهر على ابن بركة: "... وأما استدالل أبي محمد

هللا عليه وسلم: "حكمي على الواحد حكمي على الجميع" فال يسقط احتجاج الظاهرية المذكور ... فالعموم مع أهل الظاهر في هذا 

  .ب(2010)السالمي، المعنى وإن ادعاه ابن بركة"

يوجد إجماع بين العلماء، واعترض اإلمام السالمي في عدد من المواضع على ابن بركة من أصحابه ادعاء اإلجماع حيث ال 

 . ب(2010السالمي، ، 2004،)السالميوانتقد ادعاء اإلجماع  وجعله دعوى ال محل لها مع وجود الخالف

إن هذه المنهجية التي سار عليها اإلمام السالمي في تعقب أصحابه وتغليطهم متى ما كان الدليل ال يسعفهم هي نفس المنهجية التي 

إلباضية، ومن ذلك ما جاء في المدونة ألبي غانم الخراساني في القرن الثاني الهجري: "قال محبوب:  ظهرت في كتابات أوائل ا

سئل الربيع بن حبيب عن رجل قال المرأته:  إن لم أكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق، فأنكرت المرأة، قال:  إن كان له بينة 

نه. قال ابن عبد العزيز:  سبحان هللا العظيم، هذا غلط من محبوب عن الربيع، ال وإال فيمينها باهلل ما دفع إليها شيئا، وقد بانت م

، وفي موضع أيضا: "قلت:  فرجل وضع تحت فراشه درهمين، فقال إن كانا ذهبا فامرأته (2006)الخراساني،  تبين منه امرأته"

لعظيم هذا غلط من محبوب، ال تطلق امراته حتى طالق، فوجد أحدهما. قال محبوب:  يحنث. قال ابن عبد العزيز:  سبحان هللا ا

يذهبا جميعا"، وفي موضع آخر تعقب ابن عبد العزيز رأي المؤرج القائل في رجلين أبصرا طائرا فقال أحدهما إن لم يكن غرابا 

ابن عبد العزيز:  فامرأتي طالق، وقال اآلخر إن لم يكن حماما فامرأتي طالق، قال أبو المؤرج ال يقرب كل منهما زوجته: "قال 

 -بعد أن يسوقها-، وفي جامع ابن بركة تعقٌب من مؤلفه آلراء أصحابه (2006)الخراساني،  ال أرى قول أبي المؤرج شيئا"

 ،)ابن بركة، د.ت(بعبارات من نحو: "وهذا قول عندي فيه نظر"، وقوله: "وفي نفسي أيضا من هذه المسألة ألن فيها نظرا"
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، وفيه أيضا ترك لقول أبي عبيدة لمخالفته الروايات عن النبي صلى هللا عليه وسلم، قال صاحب الضياء: ومثلها في كتاب الضياء

"والروايات عن النبي صلى هللا عليه وسلم تدل على العدول عن قول أبي عبيدة ... والخبر قاض على اآلية التي تعلق بظاهرها 

 (.2015)العوتبي، أبو عبيدة"

امتازت به كتابات اإلمام السالمي من حيث اتباعه الدليل وتعقبه أصحابه، حتى ولو كان من يتعقبه شيخا من وقد لحظ الباحثون ما 

شيوخه، فقد ذكر الصوافي عن اإلمام السالمي مخالفته شيخه ماجد بن خميس العبري في إبطال وصية قراءة القرآن على القبور 

ما اتسمت به كتابة السالمي من ذكره أقوال علماء راسخين في العلم  ، وذكر حمدون السالمي(2012)الصوافي،  وأنها بدعة

، ووصفه الشيخ إبراهيم بن سعيد (1992)حمدون،  معترف لهم بالفضل"غير أنه يعقب عليها ويردها إذا رأى ضعف حجتها"

ى فق لما جاء عن رسول هللا صلفما وافقها قبله وما رآه غير موا العبري في مقدمة كتاب جوهر النظام بحرصه على اتباع السنة "

، وفي تعليقات اإلمام (2006)السالمي،  هللا عليه وسلم ضرب به وجه الحائط، ولو كان القائل به من أكابر العلماء المشار إليهم"

ا نهملصحاب الخزائن و السالمي على كتاب خزائن اآلثار في كشف معادن األسرار لموسى البشري نماذج لتعقب اإلمام السالمي

، ووصفه محقق كتاب تحفة األعيان لمؤلفها اإلمام السالمي أن اإلمام السالمي لم (2002)السالمي،  بالغشم،  أو ليس بشيء وصفه

يكن ناقال بل ممحصا للخبر فربما رد األخبار التي يوردها المؤرخون ولو كانوا من أصحابه للشك في صحتها مستندا إلى ما 

، وأفرد الجابري مطلبا ذكر فيه المواضع التي (1998)السالمي،  منهج في كتابته لتحفة األعيان قرره اإلمام السالمي نفسه من

خالف فيها اإلمام السالمي الشيخ الصائغي، وقد تضمنت بعضها تعقبا فيه إغالظ خاصة في مسألة أن المقيم إن لم يكن ثقة أقام 

لعدم استناده على دليل من الكتاب أو السنة النبوية على صاحبها أفضل  اإلمام سرا عنه، أو تضعيفا آلراء الصائغي، أو ردا للرأي

الصالة وأزكى التسليم، ونص أحمد الجابري على ما اتصف به اإلمام السالمي من طلب الدليل دون االلتفات إلى القائل حتى ولو 

دراسات السابقة التي نصت على تعقب ، واتفق اإلسماعيلي مع ال(2011)الجابري،  كان قول صحابي أو علم من أعالم مذهبه

، وفي دراسة السيابي لكتاب المعارج أكد على (2011)اإلسماعيلي،  اإلمام السالمي للصائغي وذكره لعيوب منظومة الصائغي

سة ، وهذا ما أظهرته أيضا درا(2004)السيابي،  أن اإلمام السالمي"يرد ما ال يقبله معقبا ومفندا وإن كان من أحب حبيب لديه"

 .(2002)الجحافي،  الجحافي لشرح الجامع الصحيح من تعقب اإلمام السالمي لإلمام الربيع بين حبيب

 اتباع الدليل:  الرجوع عن رأي سبق أن رآه أو التعديل فيه بناء على الدليل

وردت هذه القيمة في كل من كتاب طلعة الشمس وشرح الجامع الصحيح في الترتيب الثامن من حيث كثرة الورود، بينما جاءت 

( مرات، بينما وردت في المعارج 6في كتاب المعارج في الترتيب الثاني عشر، وقد بلغت مرات ورودها في كتاب طلعة الشمس )

 صحيح.مرتين، ولم ترد في كتاب شرح الجامع ال

لقد اقتصر الباحث في هذه الدراسة على ما ينص عليه اإلمام السالمي نفسه من تراجع عن أقوال قال بها سابقا، ولذلك فإن ما 

تراجع عنه اإلمام السالمي من أقوال لم ينص فيها بنفسه على تراجعه غير داخلة في العّد السابق، ومن هنا لم تظهر هذه القيمة في 

( منها في طلعة الشمس، كلها كانت تراجعا عّما نص عليه في النظم 5ن القيم، فالمواضع كلها سبعة مواضع )الترتيب كغيرها م

من نحو تراجعه عن القول الذي ذكره في النظم من أن العموم يجوز تخصيصه حتى ال يبقى منه إال ثالثة، فقال في الشرح بجواز 

لمذاهب وإن كنت ذكرت في النظم غيره"، وذكر أيضا في النظم  القول بأن لك وإن لم يبق إال واحد: "وهذا المذهب هو أصح ا

عدم االطراد في المجاز مبني على اشتراط نقل أفراد المجازات واعتبار شخص العالقة ال نوعها، بينما صحح في الشرح اعتبار 

 "، نوع العالقة فقط"وقد جريت بذكره في النظم مجرى جمهور األصوليين والصواب عدم ذكره
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وقال أيضا: "وقولي في النظم لكنه باثنين في الصحيح ... وقد ظهر لك أن الراجح خالفه"، فقد رجح في الشرح أن تعديل الرواة 

مقبول من واحد بينما ذكر في النظم اشتراط االثنين، وفي مسألة قبول المرسل رجح قبوله من العدل مطلقا في الشرح بخالف 

من الصحابي أو التابعي وأئمة نقل الحديث فقط: "وهذا القول وهو أن مرسل العدل مقبول مطلقا هو النظم فقد قصره على ما كان 

الصحيح عندي... وإن كنت صححت في النظم غيره"، وتراجع عما في النظم من موافقة ابن الحاجب في القول بأنه ال يصح أن 

بعدم السكر، ألن العلة في تحريم عقوبته كونها ضررا غير تكون العلة عدما في الحكم، فال يعلل لحرمة عقوبة من لم يسكر 

مستحق، وقد رجح في الشرح الذي هو كتاب الطلعة أن األمر العدمي يصح أن يكون علة فقال: "ما في النظم مبني على ما ذكره 

الذان وردا في كتاب  ، أما الموضعانأ(2010)السالمي، ابن الحاجب، وقد عرفت وجه بطالنه، فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور"

معارج اآلمال فالموضع األول كان تراجعا عما ذكره في النظم )مدارج الكمال( حيث قال بعدم القضاء في صالة الجنازة في 

النظم، لكنه في الشرح رأى الدخول والقضاء فقال: "والصحيح جواز الدخول ثم القضاء خالفا لما قلته في النظم"، والموضع 

عا عما رجحه في كتابه مشارق أنوار العقول حيث قال بأن الزكاة على الفور في معارج اآلمال بينما رأى قبل الثاني كان تراج

ذلك أنها على التراخي في مشارق األنوار فقال: "ألن تأكيد الزكاة والتشديد فيها يؤكد الفورية فيها... ثم إن تأملت ما يترتب على 

ة ظهر لك رجحان القول بوجوب التعجيل ...فأما ما أجبت به في المشارق فذلك أمر مبني على التأخير من المفاسد الدينية والدنيوي

 .ب(2010)السالمي،  التوسعة الدينية"

تغير اجتهاد المجتهدين أمر معهود بين العلماء، وقد نص اإلمام السالمي نفسه على هذا المعنى تعقيبا على عثمان بن أبي عبد هللا 

وال عجب في هذا فإنه بشر، والمجتهد يتغير اجتهاده إذ هو ليس وحيا " أبي محمد في تغير رأيه فقال:عندما تعجب من رأي 

يوحى، وال تناقض بين قولي المجتهد إال إذا قال قولين متناقضين في قضية واحدة في شخص واحد في وقت واحد، فأما إذا اختلف 

 .ب(2010)السالمي،  "ل بين الشخصين وتغير االجتهاد في الوقتينالشخصان أو الوقتان فال تناقض الحتمال اختالف األحوا

وقد أثبتت الكتابات اإلباضية في وقت مبكر تغير آراء علمائها، ففي المدونة للخراساني في القرن الثاني الهجري تغير رأي أبي 

حدثه عن أبي عبيدة أنه قال  عبيدة فيمن مرض في رمضان حتى أقبل عليه رمضان القادم: "وأخبرني محبوب عن الربيع أنه

يصوم الذي أظله ويطعم عن األول، قال أبو المؤرج:  قد كان ذلك رأي أبي عبيدة في أول زمانه إال أنه رجع عنه، وكان رأيه 

قد ذكر الشيخ القنوبي و ،م(2006الخراساني، ) الذي فارقنا عليه ما وصفت لك، أنه يصوم هذا الداخل عليه ثم يقضي األول بعده"

وفي كتاب الجامع البن بركة في القرن  ( 1417)القنوبي،، بعضا من المسائل التي خالف فيها أبو عبيدة الروايات التي رواها

الرابع الهجري "والذي يوجد في جامع محمد بن جعفر أن محمد بن محبوب كان ال يرى القراءة خلف اإلمام، وروي أنه رجع 

 .)ابن بركة، د.ت( عن ذلك"

ن مواضع صرح فيها اإلمام السالمي بتراجعه عن رأي قد اختاره قليل في مقابل ما لم يصرح به ورصده الدارسون وما تقدم م

في كتابه قرة العينين مبحثا في تغير اجتهاد اإلمام السالمي بعنوان"ذكر  (1417) بالنظر إلى بقية كتبه، فقد أفرد الشيخ القنوبي

"، مثل فيه بست عشرة مسألة تغير فيها اجتهاد اإلمام السالمي، -رحمه هللا تعالى-لشيخبعض المسائل التي اختلف فيها اجتهاد ا

ومن بينها مسائل في شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع وإن لم يكن نص من اإلمام السالمي فيها على التغيير، وكذا أفرد 

"فهو منقاد للحق أينما رآه فال يمنعه رأي رآه في وقت أن  في دراسته للمعارج مبحثا مماثال، وقال قبل ذلك: (2004) السيابي

في دراسته للمشارق: "وقد رجع اإلمام نور الدين نفسه عن فتاوى  (2006) يرجع عنه إذا رأى غيره خيرا منه"، وقال الحوسني

 أفتى بها سابقا وتبين له بعد ذلك الصواب في غيرها"،
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وافي )الص ضع تغير فيها اجتهاد اإلمام السالمي في المشارق عن غيره من الكتبورصد محققو كتاب مشارق األنوار سبعة موا 

 .موضعا تغير فيه اجتهاد اإلمام السالمي في آرائه األصولية (2004) ، ورصد البحري(1998وآخرون، 

 اتباع الدليل: موافقة المخالف تبعا للدليل

ه للدليل لم يجد غضاضة أن يرجح رأيا اقتضاه الدليل ولو كان القائل اإلمام السالمي وهو يستعرض األدلة ويناقش األقوال بتجرد

( مرات، و وردت 5به مخالفا له في المذهب، وقد وردت هذه السمة من سمات الموضوعية في التدوين في كتاب طلعة الشمس )

 ( مرات.5( مرات، و وردت في شرح الجامع الصحيح )9في كتاب المعارج )

هذه الدراسة خاصة بترجيح اإلمام السالمي ألقوال مخالفيه بالنص على ذلك مباشرة بعد ذكر آرائهم، وال  واألعداد التي رصدتها

يدخل فيها ترجيحاته التي ترد في ثنايا كتبه ويوافق فيها المخالفين، وألن اإلمام السالمي تابع دليل ال تعنيه موافقة من يوافقه أو 

مبحثا في كتابه قرة العينين  (1417) أصحابه في مسائل عدة، أفرد لها الشيخ القنوبيمخالفة من يخالفه فقد خالف رأي جمهور 

( مسألة، وقد تبين سابقا كيف أنه انتقد بعض أصحابه وتتبعهم، واشتد عليهم فيما يرى أنهم خالفوا فيه السنة 13ومثل لها ب)

 النبوية.

اء العلماء المخالفين له في المذهب، فقد ترد بلفظ الصحيح، أو الحق، اختلفت ألفاظ الترجيح عند اإلمام السالمي في ترجيحاته آلر

أو المختار، أو استظهار الصواب، ومن ذلك ما ساقه في معرض ذكره ألحكام الجمع والجنس المعرفين بالم الجنس إن لم يتعين 

العهدية، صحح رأي التفتازاني صاحب  فيهما العهدية أو الجنسية وكان محتمال لهما فأيهما أولى بالحمل عليه هل الجنسية أو

التلويح على رأي البدر الشماخي من أهل مذهبه فقال: "وقيل إن حمله على الجنسية أولى، وإليه ذهب صاحب التلويح وغيره وهو 

د أن ذكر ، وبعأ( 2010)السالمي، في ترجيح العهدية ال يقاوم ما ذكرناه" -عفا هللا تعالى عنه–الصحيح.. . فما احتج به البدر 

مقتضى قول المقّر:  لفالن علّي درهم فدرهم، في معرض ذكر دالالت حرف الفاء، ذكر رأيا للحنفية بأن الفاء بمعنى الواو 

 ويقتضي الجمع بينهما فعليه درهمان، ثم ذكر رأي الشافعي بأنه يلزمه درهم، ثم قال: "والقول األول من القولين هو الصحيح"

رأي أبي علي وأبي هاشم وأصحاب الشافعي أن الزيادة ليست بنسخ بعد ذكره الخالف في الزيادة في  ، ورجحأ(2010)السالمي، 

، أ(2010)السالمي،  العبادة إن كانت جزءا مشترطا هل هي نسخ أو ال، فقال: "ليست الزيادة بنسخ مطلقا ... وهو الصحيح عندنا"

،  (2004ي، )السالم "ال يصح عند الشافعية ومن وافقهم وهو الصحيح" وقال في مسألة انتفاع الواقف بالوقف الخاص على النفس:

ومن تعبيره بالحق عن الراجح قوله في ترجيح رأي ابن عبد السالم عندما رأى رجل في المنام أن النبي صلى هللا عليه وسلم يدله 

، وقال بعد (2004)السالمي،  بد السالم"على ركاز ويعفيه من الخمس، فألزمه العز بن عبد السالم بالخمس: "والحق عند ابن ع

، ب(2010)السالمي،  ذكره رأي اإلمام مالك في حمل الذهب والفضة على بعضهما: "وهو عين ما قاله مالك، وعندي أنه حق"

 ب"هوقال بعد ذكر رأي الرافعي والروياني والقفال في أن رجيع السمكة طاهر: "قلت وهو الحق، بل ال وجه للقول بغيره في المذ

، ومن استظهاره الصواب لرأي المخالف ما جاء في الطلعة بعد ذكره رأي الحنفية وحكايتهم اإلجماع على ب(2010)السالمي، 

قبول مرسل الصحابي: "وكالم الشافعية وغيرهم يقتضي إطالق الخالف في مرسل الصحابي وغيره، لكن نقل اإلجماع من 

، وقد عبر بلفظ المختار عند ذكره أ(2010)السالمي، اب، فال ينبغي الخالف فيه"الحنفية على قبول مرسل الصحابي ظاهر الصو

لصالة الكسوف هل هي بأربع ركوعات أو بركوعين، فخالف المحشي وصاحب اإليضاح من أهل مذهبه، ورجح القول بالركوعين 

 .(2004)السالمي،  هو المختار عندي"وأنه كصالة الفجر موافقا الجمهور ومالك والشافعي وأحمد حيث أعقب النسبة قوله: "و
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ألن المجتهد ال يسعه إال اتباع ما يتبين له من قوة األدلة فال عجب في أن يوافق مخالفا أو يخالف موافقا؛ ألن المدارك واألفهام 

جتهاده أداه اواالستباطات منح تفاوتت، وفي الفقه اإلباضي مألوف أن يخرج عالم عن رأي عموم أصحابه ويخالفهم في الرأي إن 

إلى هذا الطريق، ففي المدونة ألبي غانم الخراساني في القرن الثاني الهجري فيمن قال طالق إن شاء هللا قال: "هي طالق عند 

، وبعد ذكر العبد الذي يشترى وعنده مال، أن ماله للمشتري م(2006الخراساني، )عامة أصحابنا، وأما أنا فال أرى طالقها هاهنا"

البائع، "... فماله للمشتري، قال هكذا قولي في جميع ما ذكرت، قال وكذلك قال وائل ومحبوب رفعه إلى أشياخ قد مالم يشرطه 

، م(2006الخراساني، ) سماهم لست أجدني أحفظ أسماءهم، قال:  وقال عبد هللا بن عبد العزيز:  ال نأخذ بهذا القول، المال للسيد"

الهجري القول بإلقاء المتاع في البحر لتخليص الناس: "وقال بعض فقهاء مخالفينا الرابع ن وفي كتاب الجامع ال بن بركة في القر

ولعل ذلك قول الجميع منهم و وافقهم على ذلك أبو معاوية عزان بن صقر وغيره من الفقهاء من أهل عمان في قوم ركبوا سفينة 

وقال الشافعي ... وعنده أن النكاح إلى " شتراط الولي فقال:، وابن بركة نفسه خالف رأي اإلباضية في ا)ابن بركة، د.ت( ..."

األولياء ال إلى النساء ...قال أصحابنا نحو ما قاله الشافعي في أن عقد النكاح إلى الرجال دون النساء ... والذي عندي وهللا أعلم 

ى الولي بهذه اآلية فقال )أن ينكحن أزواجهن( أن الخطاب ورد في ذلك بغير هذا المعنى ألن هللا عز وجل أضاف التزويج إليها ال إل

فأضاف التراضي إلى الزوجين ولم يجعل لولي في ذلك حظا من الخطاب، والنظر عندي أن يكون للمرأة أن تزوج نفسها في 

 .)ابن بركة، د.ت( "كفء..

الدليل  وتت العبارات بين وصفه باتباعلفتت هذه القيمة أنظار عدد من الباحثين الذين درسوا كتب اإلمام السالمي ومنهجيته، وتفا

بقول: "ربما يختار تبعا للدليل ما يخالف  (2012) ولو خالف أصحابه، أو بالنص على ترجيح آراء مخالفيه، فوصفه المرموري

مذهب : "وفي ترجيحه اآلراء المخالفة ألقوال علماء المذهب اإلباضي وهو ال(2004) األكثر من أهل مذهبه"، وقال عنه السيابي

الذي ينتمي إليه في ذلك أعظم داللة على تتبعه للدليل وتجرده من ربقة التعصب األعمى"، و وِصفَت إحدى فتاواه التي خالف فيها 

شيخه العبري، والتي فيها عدم جواز الوقف بقراءة القرآن على القبور بأنها"بقيت فتوى وحيدة في عصرها تصارعها الفتاوى 

العلماء الذي كانوا محل إجالل وإكبار عند اإلمام السالمي العالمة الصبحي، والذي ال يكان يذكره اإلمام القائلة بالجواز"، ومن 

السالمي إال بلفظ العالمة، وقد أشاد اإلمام السالمي بالعالمة الصبحي وموقفه المناصر للسنة في أن األولى باإلقامة المؤذن وليس 

عليه بأنه بهذا يوافق المخالفين من القوم في أخذه وانتصاره لهذا القول ونقل رده على  اإلمام، وقد نقل عنه في المعارج ما عيب

هذا االعتراض، "وقد تنبه لذلك العالمة الصبحي في زمانه، فكان مؤذنه هو الذي يقيم فعاتبه بعض إخوانه خوفا عليه أن يكون 

م ساق رده عليهم"... ونعلم أن قومنا يوحدون هللا ويسمونه ، ث ب(2010)السالمي،  ألنه من فعل قومنا" 2ذلك خالفا للمسلمين؛

ويصفونه ويدينون له بدينه، فهل لنا أن نترك توحيد ربنا لفعل مخالفينا؟ كال، وهللا ال نفعل، بل نوحده ونطيعه وال نعصيه وال 

 .ب(2010)السالمي،  نشرك به شيئا، على ذلك نحيا ونموت، وعليه نبعث إن شاء هللا"

 

 

                                  
يطلق اإلباضية على أنفسهم  لفظ المسلمين، وال يعنون به أن غيرهم ليس مسلما، أو ليس من المسلمين، بل يعتبرونه مسلما له ما لهم  2

وفي هذا السياق يُظهر كالم العالمة الصبحي في رده ما يبين من هم القوم المخالفين في نظر اإلباضية، من الحقوق وعليه ما عليهم، 

 حين وصفهم بالدين وتوحيد هللا، والدينونة له بأسمائه وصفاته. 
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 الدليل:  إعالء مكانة االجتهاد على التقليد اتباع

( مرات، و وردت في كتاب المعارج 3وردت هذا القيمة في كتاب الطلعة في الترتيب العاشر من حيث كثرة الورود فقد وردت )

رة م ( مرات، وكانت في الترتيب التاسع من حيث كثرة الورود، وأقل ورود لها كان في شرح الجامع الصحيح، فقد وردت10)

 واحدة، وجاءت في المركز الثاني عشر مقارنة ببقية القيم.

لعل من أبرز عبارات اإلمام السالمي في ذم التقليد وتقاعس الناس عن مسالك االجتهاد ما ورد في كتابه طلعة الشمس عند تعريف 

اللذان توصلوا بهما إلى وضع األشياء في ... لكن لّما كان ذلك الذكاء القوي والفطنة والواقدة : "علم أصول الفقه وبيان مكانته

مواضعها معدومين في أهل زماننا، تعذر عليهم الوصول إلى استنباط األحكام من أدلتها إال بعد معرفة اصطالحات الفّن، وممارسة 

ة ما وصعوبقواعده وضبط علله وقوادحه إجماال وتفصيال، وقد رغب عن ذلك كثير من أهل زماننا لجهلهم بما فيه من التحقيق 

فيه من التدقيق، فقصارى متفقههم حفظ أقوال الفقهاء، وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله النبهاء، ال يدرون غث األقوال من سمينها، 

وال خفيفها من رزينها، وقد حبسوا في التقليد المضيق عن فضاء التحقيق، وليتهم لّما وقعوا هنالك عرفوا منزلتهم بذلك ولم يدع 

)السالمي، "منزلة ابن عباس، ويقول هلموا أيها الناس، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، ذهب العلم وأهلوه وبقي الجهل وبنوهأحدهم 

  .أ(2010

وكم من المواضع التي ال يكاد يذكر فيها المجتهد إال بين مكانته أو مهارته، ومن ذلك قوله: "ورّد بأن المجتهد ال إشكال في كونه 

، وهو يعلن أ(2010)السالمي، " نظراً وأوقع، فيجب اعتباره ألنه ذو االقتدار على استنباط األحكام من أدلتها"أصح من الفروعي 

حق المجتهد في أن يصير إلى ما أدى إليه اجتهاده ولو خالف الجم الغفير: "... أما القادر على الترجيح والمتمكن من االستنباط 

، وقال في وصف شأن المجتهد مقارنة بالضعيف أ(2010)السالمي، "الف بذلك الجّم الغفير"ففرضه هو ما أداه إليه اجتهاده، وإن خ

، وفي معرض بيان أ(2010)السالمي، " المقلد: "الضابط لألدلة، الكثير االطالع على أحوال الشرع، الخبير باختالف وقائعه"

ف المحمود فقال: "ونحوه نظير من قال كل مجتهد في أنواع االختالفات الواقعة قضى بتصويب كل مجتهد وهو من قبيل االختال

، وقال في القادر على النظر في دالئل القبلة: "... فيسمى اجتهادا وهو مقدم على ب(2010)السالمي،  الفروع مصيب"

، )السالمييد"، وقال في االجتهاد لتحديد القبلة: "... لما تقدم من وجوب تقديم االجتهاد على التقلب(2010)السالمي، التقليد"

،  وقال في تقديم معرفة لون الدماء في الحيض أولى من اتباع العادة من األيام نقال عن صاحب قواعد اإلسالم: "...وألن ب(2010

،  وقال عند ذكر رأي ابن بركة أن (2004)السالمي،  النظر إلى اللون اجتهاد والنظر إلى العادة تقليد، واالجتهاد أولى من التقليد"

الماء في الغيث عند وقوعه كإمرار اليد: "وفي نفسي من جواز هذا على ما شرطنا شيء... فما في نفس أبي محمد يأتي  حركة

، وقال عندما انفرد ب(2010)السالمي،  على جميع ذلك، ألن العلة واحدة وال بأس، فهو محل اجتهاد، وأبو محمد من أهل ذلك"

ن ماء كافيا للوضوء واالستنجاء أيهما يقدم،  قال بالتخيير بينها: "والذي أوجبه نظر أبي ابن بركة في رأيه القائل بأنه إذا لم يك

، وقال عن رأي أبي المؤثر في استحسانه ب(2010)السالمي،  محمد مذهب ثالث لم نجده لغيره، وال بأس به، فالمقام محل اجتهاد"

مي عدها يغتسل ويعيد الصالة استحسانا، ومع عدم قناعة اإلمام الساللمن ال يكفيه الوقت لالغتسال والصالة بأنه يتيمم ثم يصلي وب

، ب(2010)السالمي، بهذا الرأي غير أنه أعقب اعتذاره ألبي المؤثر االعتراف له بأنه من أهل النظر: "... ولمثله النظر العالي"

من ذلك عند ذكر رأي من فاتته القراءة في لكن القول إن كان لغير المجتهد استبعد األخذ به وبين ضعف قائله وعدم أهليته، و

ركعات أن يأتي كل قراءة منها في نهضة يفصل بينهما باالنحطاط إلى ما دون السجود: "... إن صاحب هذا القول لم يبلغ درجة 

 ،ب(2010)السالمي، االجتهاد واالستنباط فليس هو من أهل التخريج حتى يؤخذ منه"
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يمه لمهمة المجتهد وجعلها من مهمات األنبياء بل لهم فيها أعظم نصيب فقال: "... وال شك أن ومن إعالئه مكانة االجتهاد تعظ 

استنباط أحكام هللا، بطريق االجتهاد، طاعة عظيمة شاقة، فوجب أن يكون لألنبياء عليهم الصالة والسالم فيها نصيب، ال سيما 

 . ب(2010)السالمي، تسديده معهم أكثر"ومعارفهم أكثر وعقولهم أنور، وأذهانهم أصفى، توفيق هللا و

وفي التراث اإلباضي المدّون في وقت مبكر إكبار لشأن االجتهاد وذم للمقلدين في عبارات مختلفة، ومنها تصويب 

المخالفين لبعضهم، ففي كتاب المدونة للخراساني في القرن الثاني الهجري في األمة تستبرئ بحيضتها يوم البيع عند البائع، هل 

عتّد بها أو تستبرأ بحيضة أخرى؟ "كذلك قلنا لك نحن ال يطأها وال يقربها حتى يستبريها، وذلك أحب إلي، فإن فعل لم أقل أنه ي

)الخراساني،  وطئ حراما؛ ألنه قد أجازه غيرنا من الفقهاء، ولهذه المسألة من المسائل أخوات يقول فيها صاحب القول قوله"

سائل االجتهاد فيها سعة فال يضيق على من وقع في مسألة مختلف فيها كنحو هذه المسألة بالتحريم ، ويظهر من السياق أن م(2006

لوجود رأي باإلباحة لصاحبه ما يدلل به قوله، وكذا ورد فيها ما يفهم منه واقعية االختالف في الرأي ويدلل عليه ما وقع من 

لك كله اختالف منهم في الرأي، ولم يكن اختالفا في كتاب وال سنة السلف من اختالف منهم في الرأي حيث ال نص وال إجماع"وذ

، وفي الجامع البن جعفر من علماء القرن الثالث الهجري رفع (2006)الخراساني،  وال أثر مجتمع عليه إال اختالفا في الرأي"

"إن اللحظ الذي لحظوه والرأي الذي ، بل واعتذار للمخطئ المجتهد للخطأ عن المجتهد إذا أخطأ في الفتوى، وصوابه مثاب عليه

،  وفي الجامع البن بركة )اإلزكوي، د.ت( رأوه على معنى االجتهاد في حكم الحادث الذي يلونه خرج منهم على معنى الهفوة"

في الخالف الواقع بين الصحابة وتصويب المخالف"فإذا لم ينقل االختالف فيهم وكان المنقول عن بعضهم وترك المخالفة عن 

ود ، وجعل من وج)ابن بركة،د.ت( لباقين وهم حجة هللا جل ذكره في أرض عباده، دل تركهم لمخالفة القائل منهم على تصويبه"ا

، وكأن ة،د.ت()ابن برك المتشابه في القرآن إلعمال العقول بالتأويل أمرا ال بد منه اقتضت حكمة هللا وجوده ليتفاضل العباد بينهم

ه، وفي مقابل إكبار االجتهاد والمجتهدين وإعالء شأنهم يرد الموقف السلبي من التقليد بالذم في مواضع االختالف ضرورة ال بد من

 .(1984م ، الوارجالني، 2006، الكندي، 2016، الكندي، 2015)العوتبي،  من كتب التراث اإلباضي

 ام االجتهاد والمجتهدين وذم التقليد، وقد وصفوفي الدراسات التي تناولت منهج اإلمام السالمي تأكيد على تحقق خصلة إعالء مق

الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري في تعليقاته على كتاب جوهر النظام لإلمام السالمي اإلمام السالمي بأنه ينبذ التقليد فقال: "إن هذا 

وتقديسها والوقوف معها، ونبذ  وأمثاله مما يدل داللة قاطعة على اعتماد المصنف نور الدين السالمي على اتباع السنة المحمدية

، ومن رعاية اإلمام السالمي لمنزلة (2006)السالمي،  التقليد والتعصب ظهريا وإعطاء العقل حقه من النظر في أقوال المجتهدين"

ة جالمجتهدين أنه لم يكن ليرضى أن يتقمصها من ليس لها، ومن ذلك ما سجله الشيبة ابن اإلمام السالمي عنه "وله رسالة الح

، .ت()السالمي، د الواضحة في الرد على التلفيقات الفاضحة، رد فيها على من ادعى العلم وتعاطى منزلة االجتهاد من أهل زمانه"

وقد لحظ الباحث الحارثي مكانة االجتهاد عند اإلمام السالمي من خالل ما اشترطه اإلمام السالمي لالجتهاد والمجتهد، "وذلك حتى 

 . (2012)الحارثي،  من ليس أهال له" ال يتسلق لالجتهاد

 اتباع الدليل:  استقالل الكاتب بالرأي تبعا للدليل ولو لم يجد ذلك الرأي عند غيره

 ( منها في كتاب شرح المسند، ولم ترد في كتاب طلعة الشمس.4( منها في كتاب المعارج، و)7( مرة، )11وردت هذه القيمة )

ي ينص فيها اإلمام السالمي على تفرده بالقول أو الرأي، وهو مع هذا لم يقصد التفرد ليخالف تقتصر هذه القيمة على المواضع الت

لوال أن الدليل ساقه إليه؛ وألجل ذلك فإن اإلمام السالمي عندما يرى أنه انفرد برأي لم يسبق إليه ثم يكتشف أنه موجود في األثر 

 أو قال به غيره فإنه يحمد هللا معبرا عن سروره،
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ن ذلك قوله في المعارج أن الصبي إذا بلغ حد من يشتهي أو يشتهى نقض مس عورته الوضوء: "... وقد كنت أحسب أني وم 

، وقوله في المعارج (ب2010)السالمي،  لك في األثر والحمد هلل"ذتفردت به؛ ألني لم أطلع على أحد قاله قبلي، ثم وجدته بعد 

أن تجعل عشرا حيضا وعشرين طهرا: "...وإن كنت حال قولي به لم أجده عن غيري  أيضا في عدة من يستمر به الدم من النساء

، (ب2010، )السالمي وإنما قلته مستدال بما ذكرته من األدلة، ثم إني وجدته بعد ذلك منصوصا في األثر، والحمد هلل على التوفيق"

هللا تعالى على ذلك كما في شرح الجامع الصحيح عندما  وفي حالة أنه لم يجده عن غيره فإنه يعتبره من لطيف مواهب هللا فيشكر

نبه فيمن أشرك ساعة وجب عليه الحج مرة أخرى في إسالمه الجديد: "... وهذا معنى لم أر من نبه عليه، وهلل الحمد على لطيف 

مى القبلة في قباء أنه ال يس ، وقال في مسألة نسخ ما ثبت قطعا بخبر اآلحاد في حديث نسخ(2004)السالمي،  مواهبه فاشدد به يدا"

نسخا، فخبر الواحد فيما ال يسع جهله يعتبر حجة ما دام ثقة مأمونا: "وهذا جواب لم أجده ألحد قبلي، فالحمد هلل على لطيف 

، وربما أتى بمعنى انفرد به ورجا أن يكون صحيحا، كقوله في النهي عن الوضوء من فضل المرأة: (2004)السالمي،  مواهبه"

 مة النهي حينئذ خشية إثارة الشهوة الطبيعية، وهذا معنى لم أظفر به عن أحد،  وأرجو أن يكون صحيحا إن شاء هللا""وحك

، وربما يتوقع اإلمام السالمي أنه انفرد برأي دون القطع بذلك، أو ربما وجده ثم نسيه ومع هذا ينص على هذا (2004)السالمي، 

ي صالة الجمعة بجامع أن كليهما يجب عليه الطاعة لغيره فالمرأة للزوج والعبد للسيد: الظن، كقوله في جعل المرأة كالعبد ف

"ولعلي لم أقله إال أني وجدته عن غيري ثم نسيت ذلك، ويحتمل أني عولت على هذا القياس الذي ذكرته، وعلى كل حال فال أحب 

إلمام السالمي من طلب النظر والتأمل فيما ينفرد به من ، وما يبديه ا(ب2010)السالمي، األخذ به حتى تعلم صحته، هللا أعلم"

أقوال ليس في هذا الموضع فحسب بل ورد أيضا في موضع آخر حين حديثه عن إبقاء المرأة وطنها األول إن تزوجت بدويا ال 

 . (ب2010السالمي، )وطن له: "... وهذا المعنى لم أظفر به عن أحد فال يؤخذ به إال بعد النظر فيه، وحقه بحمد هللا ظاهر"

إن العالم المجتهد ال يسعه التقليد، ولذلك فإنه مطالب بأن يصير إلى ما أداه إليه اجتهاده ولو انفرد بالرأي، وهذا أمر سار عليه 

 ،(1986ليلي، )الخ المجتهدون، وفيما هو مدّون في تراث مدرسة اإلمام السالمي توثيق لحاالت انفرد فيها العلماء بالرأي تبعا للدليل

 . (1986)الخليلي،  ونص على لزوم ما اقتضاه االجتهاد ولو أدى إلى االنفراد

والدراسات التي أجريت على كتب اإلمام السالمي، أو درست شخصيته من خالل كتبه شهدت لإلمام السالمي بلوغه االجتهاد 

ك ما وصفه به أبو إسحاق في مقدمة الجوهر"فلقد ، وانفراده بآراء تبعا الجتهاده، ومن ذل(2015)هرموش،  المطلق أو اإلنشائي

، وقال عنه هرموش: "تكلم عن (2006)السالمي،  أتى في هذا المقام بما لم يسبق إليه، وال يستطيع أن يرده من وقف عليه"

 تحقيقات في، وقال عنه عمر حسن القيام في مقدمة تحقيقه للطلعة: "اشتمل على (2015)هرموش،  المسائل التي لم يسبق إليها"

 بعض المسائل األصلية والفرعية صرح الشيخ بأنه قد انفرد بها، كتحرير محل النزاع في داللة النهي على الفساد وعدم ذلك"

، و وصفه السعيدي في دراسته (2003الحجري، ) ، ووصفه الحجري في دراسته للطلعة باالستقاللية والتحقيقأ(2010)السالمي، 

 . (2017)السعيدي،  أنه لم يكن مجرد ناقل لألقوال فحسباللغوية باالستقاللية و

 في مسائل الرأي:  االعتراف بواقعية االختالف وضرورته إدراك واقعية االختالف وضرورته

( مرات، بمتوسط مرة واحدة في كل ثالث وحدات 9جاءت هذه القيمة في الترتيب السادس في كتاب طلعة الشمس، فقد تكررت )

(، وجاءت في كتاب المعارج وشرح الجامع الصحيح في الترتيب السابع مقارنة بغيرها 285البالغ عددها ) من وحدات الكتاب

 ( مرات، 8( مرة، بينما تكررت في شرح الجامع )82من الوحدات من حيث كثرة الورود، وقد بلغ تكرارها في المعارج )
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ت فيه المناقشات العلمية والخالفات الفقهية والمسائل االجتهادية ويبرر كثرة ورودها في المعارج كونه كتابا فقهيا مقارنا، كثر

بجانب كثرة أجزائه البالغة تسعة أجزاء بإضافة جزء المقدمات، بخالف الطلعة الواقعة في مجلدين وشرح الجامع الواقع في ثالثة 

 أجزاء.

ملت مؤدى واحدا، فربما يحكم على المسألة بأنها والمالحظ في عبارات اإلمام السالمي المحققة لهذه القيمة أنها تنوعت وإن ح

، وقد حكم بذلك أ(2010)السالمي،  اجتهادية من نحو حكمه على الربا المحرم هل هو خاص بربا النسيئة أو يدخل فيه ربا الفضل

م قال: "ومعلوأيضا على مسألة البسملة، هل تجب قراءتها في الصالة؟ وهل يجوز للجنب قراءتها؟ وهل يجوز للمحدث مسها؟ ف

، وربما يحكم على المسألة بأنها مسألة رأي ليعلم القارئ أنها مما يسع فيه الخالف ب(2010)السالمي،  أن هذه األحكام اجتهادية"

وليس ألجل العمل بما ورد فيها من أقوال حتى تتسع القلوب للمخالف وتعلم مستنده، ومن ذلك ما أورده في أقل ما يجزي من 

، ب(2010)السالمي، كم التحيات، فقد قال: "وإنما ذكرت هذه الوجوه ليعلم أنها مسألة رأي ال دين ال ليعمل بها"التحيات وفي ح

مع بيانه أن آراء المجتهدين التي يخلصون إليها ال ينكر عليهم فيها، ومن ذلك قوله: "وأما أهل الكوفة وأهل البصرة فإنهم إنما 

رضنا عدم اإلنكار عليهم؛ فهو ألنه لم يفعلوا منكرا حيث اجتهدوا وتمسكوا برأي في موضع فعلوا ذلك برأي منهم واجتهاد، وإن ف

، وربما حكم اإلمام السالمي على من قصر النص على داللة واحدة ب(2010)السالمي،  الرأي، سلمنا أن المسألة اجتهادية..."

ذان العباس المبيت في مكة ليالي منى على العباس وحده، حين يحتمل أكثر بأنه جمود، كما هو الحال في حكمه على من قصر استئ

، وقد تقتضي بعض المسائل بسطا في القول لكن المقام ال يسعفه، وهنا (2004)السالمي،  ثم استعرض األوجه وقال باحتمالها

لميراث لماء والصحابة في ايشير اإلمام السالمي إلى ذلك وأنه لم يبسط القول لضيق المقام، ومن ذلك قوله بعد استعراض آراء الع

)السالمي،  بالوالء: "والمسألة مسألة خالف، ولالجتهاد فيها مجال واسع، والكالم في بسطها يطول، والمقام يضيق عن ذلك"

المي، )الس ، وقال بعد ذكره آراء المذاهب في قبلة الصائم: "ولكل قائل تعلق واستدالل ال نطيل بذكره مخافة التطويل"(2004

وقال بعد استعراض الخالف بين العلماء في صيام أيام التشريق للحاج مع ما ورد من النهي عن صيامها: "ولكل تمسك  ،(2004

، واإلمام السالمي حريص على بيان أن المخالفين لمذهبه لهم دليلهم الذي يتمسكون به في (2004)السالمي،  ال نطيل بذكره"

 هم، ومن ذلك قوله إجماال: "واألقوال المحكية عن قومنا ال تخرج عن دائرة الصواب"مسائل الخالف، فال يعاب عليهم اختالف رأي

بعد ذكره الخالف في حكم حلق المرأة لحيتها، وقوله: "وهذه األقوال وإن كان أكثرها عن المخالفين فإنها  ب( 2010)السالمي، 

زي لصالة الجمعة إن انفضت الجماعة عن اإلمام، ، بعد أن ذكر أقل ما يجب(  2010)السالمي،  سائغة على قواعد المذهب"

وقال بعد أن ذكر آراء العلماء في صالة الزلزلة حيث لم يثبت في المذهب شيء من الروايات: "ولم يثبت هذا عند أصحابنا وإنما 

 ر اإلباضية.عند قومنا، وال بأس به، فأهل الروايات أولى بما رووا"، هذا من حيث اإلجمال في تسويغ الخالف وآراء غي

أما التفصيل في تسويغ آراء أفراد أهل العلم من المذاهب اإلسالمية فظاهر خاصة في كتاب المعارج، قفد سوغ رأي اإلمام  

الشافعي في النوم الناقض للوضوء "إن نام جالسا ممكنا مقعدته من األرض لم ينتقض وإال انتقض، سواء قل أو كثر، سواء كان 

وهو مذهب الشافعي ... قلت:  وهذا القول لم أجده ألحد من األصحاب وهو مع ذلك غير بعيد من الصواب"، في الصالة أو خارجها 

وكذا فيمن أدرك ركعة من الجمعة ونسي سجدة، قال بعد رأي اإلمام الشافعي: "وهو وإن كان بعيدا غير خارج عن الصواب"، 

ن الخطبة قول الحمد هلل وسبحان هللا، "وال بأس فالمسألة من باب وقال بعد أن ذكر رأي اإلمام أبي حنيفة في أقل ما يجزي م

، واعتبر قول صاحبي ب( 2010)السالمي،  ، وصوب رأي الدميري في اعتبار الجاللة بالرائحةب( 2010)السالمي،  االجتهاد"

 . ب( 2010السالمي، ) أبي حنيفة في قدر خروج المعتكف من معتكفة بغير علة يوما أو نصف يوم أنه يستقبل وال يبني
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والمطالع لتدوين اإلمام السالمي في الكتب التي هي محل الدراسة يجد تأكيده على عدم تخطئة المجتهد حيث يكون المقام مقام 

اجتهاد، وقد زادت هذه المواضع على الثالثين موضعا، من ذلك قوله: "... وأهل هذه األقوال ال يخطئ بعضهم بعضا، ألنه مقام 

، وقال بعد أن تأول بعض اآلثار التي في ظاهرها تخطئة المجتهدين في الظنيات: "فال يجوز أن أ( 2010السالمي، ) اجتهاد"

، وقال أيضا: "أما في الظنيات فالصواب أن جميع أقوال أ( 2010)السالمي،  تجعل حجة على تخطئة المجتهد في الظنيات"

المسائل المختلف فيها والتي ال يرى اإلباضية العمل بها في الصالة ، حتى في أ( 2010)السالمي،  المجتهدين فيها صواب"

سالمي، )ال كالقنوت قال عنها: "والمسألة محل رأي، فثبت عند أصحابنا النسخ، فأخذوا به ولم يقطعوا عذر من لم يصح معه ذلك"

يد الحج قال: "بل يسوغ على رأي ألنه ، وكذلك عندما لم يسوغ أبو سعيد رأي اإلمام مالك وأبي حنيفة بأن المرتد يعب( 2010

، وكذلك سوغ لإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قولهما فيمن مات وعليه ب( 2010)السالمي،  في حكم المسلم الجديد"

 سصيام يطعم عنه ما كان من شهر رمضان ويقضى عنه ما كان من شهور البدل، وقد رد ذلك أبو سعيد فقال اإلمام السالمي: "ولي

، ويرى ب( 2010)السالمي،  القول باإلطعام عنه خارجا عن الرأي وإن استبعده أبو سعيد فقد سوغه الشيخ إسماعيل في القواعد"

 اإلمام السالمي أن االختالف محمود بل هو رحمة فقال في المعارج عند ذكره الخالف في الفروع: "وهذا هو االختالف المحمود"

 .ب( 2010)السالمي،  واختالف المسلمين في الرأي رحمة"، وقال: "ب( 2010)السالمي، 

وهذه المنهجية التي سار عليها اإلمام السالمي في تسويغ الخالف، واالعتراف بآراء المجتهدين، منهجية وجدت في الكتابات 

 جته قال:م أنها أخت زواإلباضية في وقت مبكر، ففي المدونة في القرن الثاني الهجري بعد استعراض حكم من وطئ الثانية ثم عل

... وقد بلغنا مع ذلك من قول جابر بن زيد أنه كان يقول:  يفارقهما جميعا، وله فيما سواهما سعة، ومندوحة، وهو أقود لقوله  

، ولكن قولي الذي أعتمد عليه أنه ال تحرم عليه امرأته، وال يفرق ولو كنت أخذت بشيء من هذه األقاويل ألخذت بقولههذا، 

 (2006)الخراساني، ابينهم

وقال في صالة الوتر بعد ذكر الخالف في الوتر هل توصل الثالث أو تفصل، وما أثر عن عمل البعض بالوصل والبعض بالفصل: 

وفي موضع آخر: "قال أبو  (2006)الخراساني،"قال أبو المؤرج:  ال يستنكر ذلك ممن فعله... فأي األمرين فعلت فحسن حميد"،

ة ال يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. فقلت له حينئذ:  يا أبا المؤرج إن هذا قول قومنا، قال:  إن قومك يقولون عبيدة:  وكل صال

حقا كثيرا لم يخالفهم المسلمون فيما أصابوا فيه"، وفي جامع ابن بركة في القرن الرابع الهجري بعد ذكر اختالف العلماء في 

"وقد تكلم أهل العلم في هذا المعنى وأكثروا وبينوا معاني قولهم باالحتجاج الصحيح، معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف قال: 

 . )ابن بركة/ د.ت( وهو معروف في آثارهم، وكل قد قال فيه بما يحتمل جوازه"

اإلمام  نوقد شهد لإلمام السالمي عدد من الباحثين باتساع صدره للخالف وتسويغه، ومن ذلك دراسة الجحافي للمعارج فقد قال ع

السالمي: "بذل الجهد في التقليل من هوة الخالف بين آراء العلماء االجتهادية على مختلف المذاهب الفقهية سواء إباضية أو غيرهم؛ 

، وقال (2003)الحجري،  ، ووصفه الحجري بقوله: "وال يضيق صدره بالخالف"(2018)الجحافي،ألنه محل نظر واجتهاد"

السالمي إلى التهوين من شأن مسائل الخالف في الرأي فال يصبغها بطابع التهويل والمبالغة أو يضفي  سعى اإلمام" عنه السيابي:

على المخالف شيئا من عبارات اللوم والتقريع بل يقلل من عمق الخالف، رادما ذلك العمق باعتبارها من مسائل الظن والرأي، 

لمسائل الخالفية يؤطرها به في مجال واقعها الخالفي المحدود من غير ومن ثم كان لالجتهاد فيها مجاله الرحب، فيتعامل مع ا

 .(2004السيابي، )"تشنج أو تعصب

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني ونشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبحاث وال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          188 

 ISSN: 2706-6495 

 
( مرة، أي تكررت في كل 381جاءت هذه القيمة في كتاب معارج اآلمال في الترتيب الثالث من حيث كثرة الورود، فقد وردت )

يفسر ورود هذا العدد  في كتاب المعارج أنه كتاب فقهي قارن فيه ( مرة؛  و18وحدة من وحدات الكتاب بمتوسط ما يزيد على )

اإلمام السالمي بين اآلراء وناقشها مناقشات مطولة، وجاءت هذه القيمة في شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع في الترتيب 

لكتاب، ومع أن شرح الجامع ( مرة، أي بمتوسط ما يزيد عن أربع مرات في كل وحدة من وحدات ا31الخامس، فقد وردت )

الصحيح كتاب في شرح الحديث غير أنه تضمن عددا من المناقشات الفقهية في شرح جملة من األحاديث، بينما وردت في طلعت 

( مرات، وجاءت في الترتيب السابع من حيث كثرة الورود أي بمتوسط قرابة ثالث مرات في كل وحدة من وحدات 8الشمس )

 الكتاب.

هذه القيمة في كتب اإلمام السالمي بين اعتذار أو توجيه أو استدالل، ولم تقتصر تطبيقات هذه القيمة في كتب اإلمام  تعددت صور

السالمي عل أتباع مذهبه، بل تعدتهم إلى غيرهم من العلماء كاألئمة األربعة والمذهب الظاهري والشيعة وبعض أفراد أهل العلم، 

( مرة، وربما اعتذر ألقوال يراها القارئ 26عارج اآلمال عبارات االعتذار المصحوبة بلعل )وقد تضمن الجزء األول وحده من م

 مستبعدة، أو وجه القول وجهة يحفظ فيها مكانة أهل العلم، أو أن توجيهه تضمن لغة تدعو إلى التقريب بين المتخالفين.

مخالفين له في المذهب قوله عن اإلمام البخاري: "وإني ألنزه ومن أمثلة تحقق هذه القيمة الموضوعية في التدوين عند تعامله مع ال

،  وقال في توجيه رأي اإلمام النووي: "... فما حكاه النووي (2004)السالمي، البخاري عن الكذب لكنه يأخذ عن أهل األهواء"

تطرقه غفلة،وال  على وجوب حضور القلب دائما حتى ال -إن صح–من اإلجماع على أن الخشوع غير واجب محمول عندي 

تخطر عليه وسوسة، ومن المعلوم أن هذا أمر ال يطاق وال يكلف هللا نفسا إال وسعها، وهو موضع اإلجماع على عدم 

قال صاحب المنهاج:  ... وأما ابن الحاجب "، وقال بعد أن نقل تعقب صاحب المنهاج البن الحاجب: (2004)السالمي، وجوبه"

شتراطه أن يكون البيان أقوى من المبين... أقول:  والظاهر من كالم ابن الحاجب أنه لم يرد ما فلم أقف له على حجة، أي في ا

ذكره، وإنما يريد أنه ال يعدل إلى البيان إال إذا كان أقوى، واحتجاج البدر المتقدم ذكره هو المناسب لمقصود ابن الحاجب، ولعلها 

  ".حجته بعينها

نقض الوضوء بمس الذكر ال ستدالله بحديث: " أن رجال سأل النبي صلى هللا عليه وسلم عن واعتذر ألبي حنيفة في قوله بعدم 

مس ذكره، هل عليه وضوء؟ فقال صلى هللا عليه وسلم:  "إنما هو بضعة منك". وقال بعض قومنا ما أبالي مسسته أو مسست 

بما تقدم من األحاديث"، وقال معتذرا ألبي حنيفة  أنفي. فإن صّح الخبر الذي احتج به أبو حنيفة فيحتمل أن يكون ذلك منسوخا

وصاحبه أبي يوسف متعقبا ابن بركة من اإلباضية حين غلطهما إذ لم يجعال أقل النفاس كأكثر الحيض بل جعاله خمسة وعشرين 

م يبنيا على وغلطهم أبو محمد في ذلك ألن أصلهما في أكثر الحيض عشرة أيام، فظاهر تغليطه لهما من حيث إنهما ل"يوما: 

أصلهما في أكثر الحيض، وكأنه يريد أن يلزمهما أن يجعال أقل النفاس كأكثر الحيض، وهو إلزام ال يتوجه إال على من يلتزم ذلك 

... ولهما أن يستدال بأمر ظني على قولهما كما استدل أصحابنا بمثل ذلك في أقوالهم بأقل النفاس، على أنك قد عرفت مما مر 

ي المسألة، وأنه ال دليل يقطع بشيء من تلك األقوال، وإذا ثبت االجتهاد فللعلماء من قومنا في ذلك ما ثبوت الخالف ف

 ب(2010)السالمي، ".لعلمائنا

وقال مستدال ألبي حنيفة بعد أن ساق رأيه المخالف لرأي اإلباضية القائل بعدم صحة من لم يستقبل عين الكعبة لمن كان في 

حنيفة أن يستدل بأحاديث تسوية الصفوف فإنها شاملة لكل مكان، حيث لم تفرق بين الجماعة في الحرم  المسجد الحرام: "وألبي

 ؛ ألن القول بالتسوية يقتضي أن يخرج المأموم بعد امتداد الصف عن محاذاة استقبال القبلة،ب(2010)السالمي، وفي غيره"
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من لم يجده وال يجب عليه قبوله ألن المنة في قبول الهبة شاقة بعد أن وقال معتذرا للشافعية في قولهم أنه ال يلزم طلب الماء ل 

ساق تعجب الفخر من هذا القول: "... اللهم إال أن يكون الماء عند هؤالء في أمكنتهم ذا قيمة عظيمة، فيحتمل ما قالوه من الفرق 

إلزام الزكاة الزرع الموقوف: "ولعلهم أخذوا ، وقال مستدال لإلمامين الشافعي ومالك في ب(2010)السالمي، في تحمل المشقة"

( 103بعموم الحديث: "وفيما سقت السماء العشر...إلخ" ونحن نخصص هذا العموم بقوله تعالى: )خذ من أموالهم صدقة( )التوبة: 

عل مام مالك: "ول، واستدل للمالكية بالقول بالتوّرك في جلستي الصالة بما رواه اإلب(2010)السالمي، وأن الموقوف ليس بصدقة"

حجة المالكية ما روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد هللا بن عبد هللا أنه أخبره "أنه كان يرى عبد هللا بن عمر يتربع 

، واعتذر لما حكاه ابن المنذر عن مالك من إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر ب(2010)السالمي، في الصالة إذا جلس"

 ، ب(2010)السالمي، ال الجمعة ما لم تغب الشمس ولعله ممن يرى اشتراك الظهر والعصر في وقت واحد"يصلي بهم. وق

واعتذر ألفراد العلماء من غير أئمة المذاهب األربعة كابن المنذر النيسابوري بعد أن نسب ابن المنذر الشذوذ إلى قولين في مدة 

لسالمي، )اقلة اآلخذين بهما مع كثرة المخالفين، وهللا أعلم" -لعله–ولين النفاس: "ويحتمل أن يريد صاحب اإلشراف بشذوذ الق

،  واعتذر البن الماجشون في تفريقه بين كلب البدو والحضر في الطهارة إذ اعتبر البدوي طاهرا دون الحضري: ب(2010

ي الظاهرية ومستدال لهم عندما أجازوا وقال موجها رأ ب(2010)السالمي، "ولعله أراد بالبدوي كلب الغنم المأذون في استعماله"،

لغير البائل الوضوء من الماء الراكد ألن النهي إنما ورد أن يبول في الماء الراكد ثم يتوضأ منه، ومتعقبا لرأي أبي محمد ابن 

وهو  غير ذلك قال أصحاب الظاهر ولغير البائل الممنوع أن يتوضأ منه ... ألن النهي عن ذلك ال لكونه ينجسه بل لحكمة"بركة: 

صواب إن شاء هللا تعالى فيسقط اعتراض أبي محمد عليهم ... وألصحاب الظاهر أن يقولوا إن حمل الحديث على الماء القليل 

تخصيص بغير مخصص فال يصح ... أما استدالل أبي محمد المذكور ... فال يسقط احتجاج الظاهرية المذكور، إذ لهم أن يقولوا 

.." . 

الظاهري وأصحابه القائلين بوجوب ركعتي تحية المسجد بعد ذكر حديث "فليركع ركعتين": "ولعل داود ووجه رأي داود 

واعتذر للشيعة في قولهم بالجهر بالبسملة في الصالة  ب(2010)السالمي، وأصحابه تمسكوا بظاهر األمر فحملوه على الوجوب"،

  ب(2010)السالمي،  ديث في الجهر بالبسملة.السرية والجهرية بقوله: "ولعلهم تمسكوا بما ورد من األحا

وقد أظهرت هذه القيمة مكانة أهل العلم في نفس اإلمام السالمي عندما يورد عنهم الرأي، فقد حكى قول ابن المعلّى في عدم نقض 

وجته د بدبر الغير زالوضوء بمس الدبر، وال فرق في ذلك بين أن يكون الممسوس دبر الماّس أو غيره: "ولعل ابن المعلى إنما أرا

... )إن الكذب والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة  وقال بعد ذكر حديث: ب(2010)السالمي، أو سريته؛ ألنه هو الالئق بحقه"،

والنظر بشهوة ينقضن الوضوء، ويفطرن الصائم، ويهدمن األعمال هدما، ويسقين أصول الشّر( وقد علمت مما تقدم الخالف في 

 م ب(2010)السالمي، غيرها، فلعل القائلين أنه ال تنقض الوضوء لم يصح معهم هذا الحديث كما هو الالئق بحقههذه األربعة و

وربما يعتذر ألهل العلم في أقوال قد تقع في نفس القارئ أول وهلة موقع الغرابة، ومن ذلك نقض الوضوء بمصافحة السفيه، لكن 

لسالمي، )العله من قبل ما يتهم به من من كثرة التلبس بالنجاسات وقلة النظافات"اإلمام السالمي يبين وجه القول المحتمل: "و

، ويظهر الحرص على التقريب بين اآلراء عند اإلمام السالمي خصلة يستصحبها وأينما وجد منفذا لتوظيفها صنع، وفي ب(2010

العلماء في عدد من يحصل بخبرهم العلم من  هذه القيمة ربما يسعى لتوجيه اآلراء المختلفة وجهة التقريب، ومن ذلك خالف

 الرواة،
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فالظاهر أن أرباب هذه األقوال إنما أرادوا أن يعينوا أقل عدد يحصل بخبرهم العلم فاختلفت أحوال " فقد قال بعد ذكر الخالف: 

م وإن كان الظاهر تنافيها ألنه المخبرين بالنظر إلى كل واحد من هؤالء القائلين ... وعلى هذا المعنى فال تنافي بين هذه المذاهب

متفقون فيما يظهر على أن الخبر الذي يحصل به العلم هو خبر من يمتنع كذبهم عادة، وعلى هذا توجه احتجاجاتهم التي ذكروها 

  .أ(2010)السالمي،  "على موافقة أحوالهم التي ظهرت لهم، وهللا أعلم

ى عليه ما يناقشون من اآلراء أمر ظاهر في مدوناتهم، فمن ذلك ما جاء في وعناية العلماء اإلباضية بالوجه الشرعي الذي انبن

المدونة في القرن الثاني الهجري: "ثم قال عبد هللا بن عبد العزيز:  فما وجه قول هللا تعالى: )فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب هللا 

)الخراساني،  (، قلت:  فما وجه ذلك..."187الفجر( )البقرة: لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من 

،ومن ذلك أيضا ما جاء في مواضع من كتاب جامع ابن بركة، ومنها بعد أن تعرض لمسألة حرمة الزوجة على زوجها  (2006

ل قائل:  فما وجه جواز إن أتاها في حيض باتفاق أو أتاها من الدبر وهو رأي صاحب الجامع، لكنه ناقش الرأي المخالف: "فإن قا

ذلك عند من قال به؟ قيل له من قبل:  إن أهل اللغة يسمون الدخول في المضيق زنا، فلما رأينا الواطئ في الدبر والحيض داخلين 

 إن قال، وفي الدعاء: "فابن بركة، د.ت( )في المضيق عليهما علمنا أنهما قد استحقا اسم الزنا، والزاني يفرق بينه وبين زوجته"

ن اب ) قائل:  ما وجه الدعاء لما معلوم أن هللا يفعله بغير دعاء؟ قيل له:  وجه ذلك ما يكسبه الداعي فضل الطاعة بالدعاء ..."

، وعند عدم تبين وجه قوٍل ما فإنهم ينسبون العلم هلل "وقد وجدت محمد بن جعفر يذكر في الجامع أن من خاف فوت بركة، د.ت(

أما  ،ابن بركة، د.ت( )كن الماء بحضرته وهو محدث أنه يتيمم ويصلي، وهللا أعلم ما وجه هذا القول"الجنازة في الحضر، ولم ي

أسلوب التدليل للرأي المناقش في صورة حوار، وهذا ظاهر في كتاب الجامع البن بركة في القرن الرابع الهجري، وقبله في كتاب 

 ات التي أخذت طابع الحوار.المدونة ألبي غانم الخراساني، فهما مليئان بالمناقش

أكدت هذه الدراسة ما خلصت إليه الدراسات السابقة لمنهجية اإلمام السالمي في كتبه، ومن ذلك ما نص عليه حمدون السالمي  دوق

، ودراسة (1994)السالمي، في وصف معارج اآلمال أنه تضمن توجيها لألقوال،  وجهدا في التقريب بين اآلراء االجتهادية

، ودراسة الحجري التي خلص فيها (2015)هرموش، التي ذكر فيها استدالل اإلمام السالمي للكثير من أقوال أصحابههرموش 

،  و (2003)الحجري،  إلى منهج اإلمام السالمي في طلعة الشمس من االستدالل للخصم، واالعتذار لألقوال وحسن توجيهها

، وقال أيضا: "يكثر عنده أسلوب (2011)الجابري،  لشرح الجامع الصحيح وصف الجابري اإلمام السالمي باالعتذار في دراسته

ذكر اإليراد على الدليل مع الرد عليه بما يعمل في ذهنه من استحضار لألدلة واستنطاق لداللتها وإن لم يصرح بذلك أصحاب 

م السالمي: "ومما امتاز به كتاب معارج ، ودراسة السيابي للمعارج التي وصف فيها ما يميز كتابة اإلما(2011)الجابري، القول"

،  وقال أيضا: "ومما تميز (2004السيابي، ) اآلمال أن صاحبه يبين في كثير من المسائل وجوه األقوال فيها إن رأى لها وجها"

 ا"هبه أسلوب البحث عند السالمي خصيصة افتراض الحجج ... فتراه يفترض حججا لألقوال ثم يأخذ في ردها واالعتراض علي

 .(2002)الجحافي،  ،  كما وصفه باالعتذار للعلماء الجحافي في دراسته لشرح الجامع الصحيح(2004السيابي، )

 وال يفهم من اعتذار اإلمام السالمي أو توجيهه أو استدالله ألقوال العلماء أنه يميل إليها، فربما تعقب القول أو ضعفه عقب االستدالل

ا كان لبيان أقوال العلماء وحفظ مكانتهم من أنهم ال يصدرون عن هوى، وأن ما رأوه من رأي فإن له وتوجيهه، وإنما كان منه م

 له وجها معتبرا في الشرع يوافقه من يوافقه ويخالفه من يخالفه بحسب تفاوت االجتهاد ومراتب األفهام.
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 إدراك واقعية االختالف وضرورته في مسائل الرأي: جعل الرأي عرضة للنقد

( مرة، وهي بهذا ثامن قيمة موضوعية 13هذه القيمة في كتاب طلعة الشمس مرتين، وفي كتاب معارج اآلمال وردت ) وردت

في الترتيب من حيث كثرة الورود في كتاب المعارج مقارنة بغيرها من القيم، وبالنسبة لشرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع 

 حيث كثرة الورود فقد وردت مرتين.جاءت هذه القيمة في الترتيب العاشر من 

وبالنسبة لصور هذه القيمة فإن اإلمام السالمي قد يطالب القارئ بالتأمل أو النظر فيما ينتهي إليه اإلمام السالمي من حكم بعد إيراد 

التلفظ إثبات أن القول بالنقاشات على مسألة ما، ومن ذلك قوله في معارج اآلمال عند مناقشته التلفظ بنية الصالة، وأنه ال يعترض ب

وتركها نفي واإلثبات مقدم على النهي؛ ألن هذه القاعدة إنما تكون عند تعارض األدلة للترجيح بينهما ليس عند تعارض األقوال 

 "لل محله إذا تعارض دليالن ... فتأمل فإنه موضع زلل ومحل خطوالمثبت والنافي منها: "ال يقال المثبت مقدم على النافي؛ ألنا نق

، وربما تأتي هذه القيمة في صورة استعراض اإلمام السالمي رأيا أو استدالال يجد نفسه غير قادر على دفعه  ب(2010السالمي، 

لقوته ويعترف بذلك، فيفتح الباب ألهل النظر ليوردوا عليه اعتراضاتهم، ومن ذلك قوله بعد أن نقل عن صاحب المنهاج مناقشة 

ت كالمه في هذا المقام على هذا الحال لينظر فيه من كانت له ملكة يقتدر بها على بيان الحق، أما أنا حجية اإلجماع : "وقد أورد

وربما يستنكر رأيا أو ال يرى له وجها  أ( 20210)السالمي،  فلم أجد مخلصا مما أورده، وهللا ولي التوفيف وبيده كل شيء"

ئ بالنظر فيه، ومثال على ذلك ما أورده في كتاب المعارج بعد ذكر حديث خاصةً إذا كان الرأي مخالفا لنص شرعي فيُطالب القار

عمرو بن العاص في بيان أفعال الوضوء الذي لم يتضمن مسح الرقبة في الوضوء : "هكذا الوضوء فمن زاد أو نقص فقد أساء 

، وربما يورد من  ب(2010لمي، السا أو ظلم"، قال: "وانظر في وجه إجازة مسح الرقبة، بل وفي استحبابه مع هذا الحديث"

الكالم ما يحتمل أكثر من وجه وال يظهر له مرجح، فيدعو القارئ للنظر الحتمال الكالم أكثر من معنى وكله سائغ، ومن ذلك 

حكاية الخالف عن الشيخ إسماعيل في طهر المرأة النفساء إذا كانت المرأة ذات جفاف : "... وانظر ما أراد بذلك، فإن كالمه 

، وربما ينفرد برأي لم يسبق إليه فيدعو القارئ للنظر فيه وربما ينفرد برأي لم يسبق  ب(2010السالمي،  تمل وجهين: ..."يح

 . ب(2010السالمي،  إليه فيدعو القارئ للنظر فيه كونه ليس مما وجد في األثر

ي اب المدونة للخراساني في القرن الثانوقد وجدت ممارسة هذه القيمة في التراث اإلباضي المدّون في وقت مبكر، ففي كت

الهجري "... وما أدي ما ذهب فيه أبو الشعثاء في فرقه بين هاتين المسألتين، انظر فيها فإني إنما قلت فيها برأيي ولم يصح لي 

سّن ائب الم، وفي القرن الثالث الهجري في كتاب جامع ابن جعفر قال بعد الترخيص للت(2006)الخراساني،  قول أبي الشعثاء"

بن ا من قضاء الصالة والصيام والكفارت: "... فينظر فيما شرحته، ويتأمل ما ذكرته، وال يؤخذ منه إال ما وافق الحق والصواب"

وكذا في كتاب الجامع البن بركة من علماء القرن الرابع الهجري، ورد فيه نحو من ممارسة هذه القيمة كقوله فيمن  ،جعفر، د.ت(

علم أن عقد نكاحه فاسد أنه ال يكون بينهما لعان، ويلزمه الحد إال إذا أقام البينة على صدقه، ثم قال بعد ذلك: قذف زوجته ثم 

 . )ابن بركة، د.ت(  "وينظر في هذا الجواب فإني لم أحفظ ألصحابنا فيه قوال بل تحريته على أصولهم"

ذيلت بعد دعوة النظر بالحجر على المستفتي من العمل بالقول  وألجل كثرة توظيف مثل هذه العبارات في التراث اإلباضي، وربما

 .إال بعد التأمل فيه وتبيّن صوابه

 إنصاف المخالف: حسن األلقاب واألوصاف التي تطلق على المخالف في المذهب

ث بعد القيمتين لثالتأتي هذه القيمة من حيث كثرة ورودها في كتاب المعارج في الترتيب الثاني، وفي وشرح المسند في الترتيب ا

 السابق ذكرهما، وتأتي في طلعة الشمس رابع قيمة يكثر ورودها.

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني ونشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبحاث وال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          192 

 ISSN: 2706-6495 

 
( قيمة موضوعية، تتكرر قيمة حسن األلقاب واألوصاف 1971( وحدة، مشتملة على )285وبتحليل كتاب طلعة الشمس المتضمن )

( وحدة من وحدات 2085( مرة ضمن )463( مرة، بينما تكررت في كتاب المعارج )28التي تطلق على المخالف في المذهب )

(، وبالنظر إلى أكثر األلقاب أو األوصاف شيوعا 715( مرة خالل وحدات الكتاب )297الكتاب، أما في شرح المسند فقد تكررت )

رات، وفي ( م8( مرة، ولم يرد مفردا بلفظ القوم إال )441ضمن الكتب الثالثة فإن لفظ "قومنا" هو أكثر األلفاظ شيوعا فقد ورد )

اإلضافة نفسها أثر نفسي يدعو للشعور بين المتخالفين بالقرب، ولم ينفرد اإلمام السالمي بالتعبير عن المخالفين من غير مذهبه 

علماء  الذي هو من كبار-بلفظ قومنا أو القوم، بل هو مصطلح درج عليه التدوين اإلباضي في وقت مبكر، ففي رسالة ابن ذكوان 

في رسالته التي ضمنها ما يدين به  (1997)ناصر،  تكرر ورود لفظ "قومنا" -رنين األول والثاني الهجرياإلباضية في الق

اإلباضية وأحكام المخالفين في ما وقعت فيه األمة من أحداث في القرن األول الهجري، كما ورد لفظ قومنا في المدونة ألبي غانم 

وفي  (1999)فتح،  ،  وفي كتاب الدينونة في القرن الثالث الهجري،(2006 )الخراساني، الخراساني في القرن الهجري الثاني

، وقد استحسن بعض العلماء المعاصرين من غير (2011)الحضرمي،  كتاب مختصر الخصال في القرن الخامس الهجري

ف إلى أدب الخالف: " ... اإلباضية مثل هذا اللقب، ومن ذلك ما نص عليه الدكتور طه جابر العلواني في كتابه من أدب االختال

فها هو سالم بن ذكوان الهاللي الذي يعتبر من النماذج المبكرة لالنفتاح أو التفهم للمخالفين مذهبيا ... يسمي المخالفين لمذهبه 

طلقه ي يوكذا لفت هذا االستخدام انتباه صاحب كتاب "اجتهادات اإلمام السالمي" فقال عن لفظ قومنا الذ ،( 2017)العلواني،قومنا"

اإلمام السالمي على مخالفيه: "... وكان يقول ذهب أصحابنا إلى كذا، وذهب قومنا أو بعض قومنا إلى كذا، وهي عبارة محببة 

 .(2014)هرموش،  األخوة الجامعة، والعلم الذي جعله هللا رحما بين أهله"وتقّرب وال تبعد وتبني سوارا من الوّد واأللفة 

يمة الموضوعية في التدوين الثناء على آراء العلماء المخالفين له في المذهب، وقد حوت الكتب الثالثة ومما يندرج تحت هذه الق

مواضع أكبر فيها اإلمام السالمي آراء العلماء من غير مذهبه، و وصف تحقيقاتهم بالحسن أو القوة أو الصواب، وكثيرا ما كان 

، ومن ثنائه على أقوال أ(2010)السالمي،  ما يستكفي به أحيانا عن ذكر اسمهيطلق على أبي إسحاق اإلسفراييني لقب األستاذ ورب

ه لرأي فقهي يخالف رأي اإلمام السالمي: "وهو توجيه حسن ال هالعلماء عند نقله عنهم، ما قاله عن صاحب المنهاج في توجي

)السالمي،  الحسن بمنزلة ال تخفى"، وقال في موضع آخر: "هذا كالمه وهو من أ(2010)السالمي،  يخرج عن دائرة الرأي"

،  وقال بعد نقل كالم طويل لألزميري: "وهو كالم حسن جدا"، وقال بعد أن نقل تفريعات فقهية للحنفية على فاء السببية أ(2010

حسن  ، وله ثناءأ(2010)السالمي،  وفاء التعليل: "وهي فروع مطابقة للحق وموافقة للصدق، وقواعد األصحاب شاهدة لها بذلك"

، ب(2010)السالمي،  في اإلمام مالك وتضلعه بعلم الحديث، فقال عنه: "وال نزاع بينهم أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة"

ويرد مثل هذا اللفظ عند اإلمام السالمي في ثنائه وتسويغه للرأي حتى عّده هرموش ضمن عبارات الترجيح التي يستخدمها اإلمام 

، وربما أشاد بنباهة عالم ودقة فهمه كما هو الحال في ثنائه على ابن التين حين أجرى حديث "في كل (2014)هرموش،  السالمي

كبد رطبة أجرا" على عمومه وال تعارض بين اإلحسان إلى الكلب واألمر بقتله: "هلل در ابن التين حين تنبه لهذا المعنى فقال ال 

ا في ثنائه على ابن المنذر في الميت في البحر هل يحتال ليصل إلى البر أو ، وكذ(2004)السالمي،  يمنع إجراؤه على عمومه"

يثقل ليرسب في البحر: "وما أقوى نظر ابن المنذر في اختياره حيث اختار الرسوب حيث يكون البحر إلى ناحية المشركين، 

بة من التكلف في القراءة، ثم أعقبه بقوله: ، ونقل تنفير ابن قتيب(2010)السالمي،  واختار غيره حيث يكون إلى ناحية المسلمين"

 "... هذا كالمه وهو من الحسن في نهايته ومن اإلنصاف في غايته". 
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وال تختلف نظرة اإلمام السالمي إلى الرأي اآلخر إن كان موافقا أو مخالفا إن تميز بقوة الحجة وجودة الطرح، ومن ذلك ما قاله 

اإلمام الشافعي لإلباضية في صالة المسايفة ببطالن صالة المصلي إن تتابع الضرب عليه  عن اإلمام الشافعي بعد حكايته مخالفة

أو عمل ما يطول: "... لكن خالفنا في قوله:  إن تتابع الضرب أو طعن طعنة فردها ... أو عمل ما يطول فال تجزئه صالته، ولعله 

 مخلص عنه".   قال ذلك حيث إنه زاد على قدر الحاجة في الدفع، وهو وجه حق ال

والناظر إلى ما ُكتب عن اإلمام السالمي وكتبه في أدبه مع من يخالفه يجد اتفاقا بين الكتابات إشادة بأدبه وحسن ألفاظه، يقول 

، ويقول عنه الحوسني: (2014)هرموش،  هرموش: "... وكان أسلوبه في عرض المذاهب مفعما باألدب متدرعا باإلنصاف"

، (2006)الحوسني،  هي أحسن، وقد خال الرد من التهكم واالتهام والسب والشتم وهذه أخالق العلماء" "... وهو يجادل بالتي

ويقول عنه اإلسماعيلي: "ومما يالحظ أن الشيخ السالمي ال يكتفي بتضعيف األقوال فحسب، بل يبين سبب ضعفها و وهنها كل 

، ويقول الحجري في دراسته لطلعة (2011)اإلسماعيلي،  ئة"ذلك بأدب جم وأسلوب راق خال من األلفاظ الجارحة أو البذي

الشمس: "... إن الناظر في كتاب طلعة الشمس يتبين له موقف السالمي من العلماء واضحا فال تجد له في طيات كتابه غمزا وال 

دير علماء المخالفين له مع كامل التقلمزا ألحد من العلماء، فال يحتقر أحدا، وال يشنع على أحد، ... فكثيرا ما نجد السالمي يذكر ال

واالحترام ... وخاتمة ذلك أن من تصفح الكتاب من أوله إلى آخره ال يجد لفظا نابيا وال تشنيعا وال احتقارا وال تعاليا على 

كلمة  ف، ويقول الجحافي في دراسته لشرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع: "وتارة يطلق على المخال(2003)الحجري، أحد"

 .(2002جحافي،)ال القوم، وحينما يناقش إنما يناقش بالدليل دون أن ترى السب والشتم والتكفير للغير إنما هي المجادلة بالحسنى"

إن هذا األدب الذي تحلى به اإلمام السالمي في الثناء على المخالف، واالعتراف له بقوة الحجة والطرح هو منهج سار عليه 

أوقات مبكرة فضال عن المتأخرين، فكتاب الجامع البن بركة تضمن ثناء على اإلمام الشافعي وأبي حنيفة  التدوين اإلباضي في

واإلمام مالك، وذلك في معرض ذكر العلة العقلية التي ال يختلف فيها العقالء، بخالف العلل في استنباط األحكام النازلة التي ال 

هدين الذين يستنبطون األحكام ويبنونها على العلل: "... فقال الشافعي:  علة الربا نص فيها، وقد ورد ذكرهم مورد العقالء المجت

في المأكول دون غيره، وخالفه عاقل مثله، وهو مالك بن أنس، فقال:  علة الربا االقتيات واالدخار، وخالفهما عاقل مثلهما وهو 

 .)ابن بركة، د.ت( أبو حنيفة فقال:  علة الربا الكيل والوزن"

االعتراف بالفضل ألهله شيمة الفضالء،  والكلمة الطيبة وإن لم يلق لها المرء باال تقوده لرضوان هللا تعالى، والشيطان ينزغ إن 

بين الناس من خالل كالمهم، ومن هنا جاء التوجيه القرآني )وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم( )اإلسراء: 

ن أن نجده بين المسلمين وال يعود عليهم إال بالفرقة والشقاق التنابز باإللقاب خاصة بين الخصوم، وما (، ومن أسوأ ما يمك53

ي عنونت كالت يمكن أن نكبره في اإلمام السالمي الذي عايش فتنة مذهبية ظهرت في آثاره العلمية من خالل المناظرات التي تركها

،  ومن خالل ما حكى عن نفسه في تحفة األعيان من مناظرات كانت لح بن عليبمناظرة العقيدة ومناظرة أخرى كتبها لشيخه صا

،  كما أن زمنه ليس ببعيد عن الفتنة الوهابية التي بلغت بعض (1997)السالمي،  بينه وبين المخالفين له في المذهب في سفر الحج

الذي يظهر في قصيدته كشف الحقيقة وكتابه  هبه،  ومع ما نرى في اإلمام السالمي من اعتزاز بمذ(2015)سليمان،  قبائل عمان

في كل هذه الظروف المحيطة بحياة السالمي نجد أن قلمه يحفظ الحق للمخالفين، ويعترف لهم به، وينسب إليهم  اللمعة المرضية 

أن  مي فال يمكنمن أوصاف العلم والتقدير ما يعكس مكانة العلم وأهله في نفسه، وهذا مستوى يعكس التدين لدى اإلمام السال

 يسيطر على النفس شيء ويوجهها ويخلصها من حظوظها كما يفعل الدين بصاحبه.
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 إنصاف المخالف:  الشهادة لكتب المخالفين له في المذهب باستحسانها إذا كانت جديرة في نظره

لسالمي بعدما شرع في نظم منظومته لم ترد هذه القيمة في الكتب الثالثة إال مرة واحدة في كتاب طلعة الشمس، وذلك أن اإلمام ا

شمس األصول سمع عن منظومة في أصول الفقه فسعى للحصول عليها، لكنه لم يتحصل عليها حتى بلغ ركن االستدالل، فقال 

عنها بعدما اطلع عليها: "فنظرت فيها متأمال، فإذا هي جامعة لمعان مفيدة، وقواعد عديدة، أخذت من التطويل حظها، قد ركب 

، وهذه القيمة تختص أ(2010)السالمي،  ضاجع السهولة لفظها، سّماها صاحبها"فائقة الفصول في نظم جوهرة األصول"على م

 بالثناء على الكتب أو المصنفات وال يدخل فيها الثناء على العلماء أو آرائهم، وقد تقدم الثناء على العلماء وآرائهم العلمية في قيمة

 طلق على المخالف، وفيها الثناء على اإلمام مالك في علم الحديث بأنه "كالشمس الطالعة"حسن األلقاب واألوصاف التي ت

، وغيرهم من العلماء، والمطالع ب(2010)السالمي،  ، وثنائه على ابن المنذر "وما أقوى نظر ابن المنذر "ب(2010)السالمي، 

و أنفة من أن يرشد لكتاب هو لعلماء من غير مذهبه، فقد وصف لكتب اإلمام السالمي يجد فيها أن اإلمام السالمي ال يجد غضاضة أ

 كتاب إحياء علوم الدين بجميل األوصاف بعدما انتقد عليه بعض المآخذ فقال: 

 كشفا بليغا قد خال من لبس  نعم حوى كشف عيوب النفس

 ــــــاوذكر العالج من أحوالهـــــــــــ  فبين المهلك من خصـــــــــــــــــــــــــالها

 إليه في تفصيله المـــــنمــــــــــــــــــــــــق  وبين المنجي بما لم يســـــــــــــــــــــــــبق

 (2006)السالمي،  إذ منه داء النفس قد ينحل  من هاهنا أثنى عليه األصــــــــــــل

 .ج(2010سالمي، )ال وأرشد إلى كتاب "الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة" في جواباته

 وذكرا الفضل ألهله، وفيأثنوا وقد مارس العلماء هذه القيمة في مدوناتهم، فمتى ما وجدوا ما يستحق الثناء من الكتب أو اآلراء 

وهو من علماء القرن السادس -المدونات اإلباضية وجد ثناء على كتب غير اإلباضية، فمن ذلك موقف ابن خلفون مع أصحابه 

بسبب عنايته بكتب الخالف  (1974)ابن خلفون،  -يعزى أول تصنيف إباضي في الفقه المقارن لدى إباضية المغربالهجري وإليه 

التي كتبها غير اإلباضية لالطالع على آراء العلماء من غير اإلباضية، وقد نقم عليه أصحابه قوله لهم: "وهللا ما علمت لكم كتابا 

وكذلك  ،)الدرجيني، د.ت( انمي" في معرض إكباره لهذين الكتابين وأهمية العناية بهماغير كتاب "اختالف الفتيا" وكتاب ""الغ

 . (2011)الخليلي،  ُوجد ثناء على  تفسير الزمخشري من قبل المحقق الخليلي

ى علماء دوفيما تقدم من عناية اإلباضية بكتب غيرهم تحقيقا واختصارا وتعليقا وتهذيبا بيان عملي بمكانة كتب غير اإلباضية ل

 اإلباضية.

 إنصاف المخالف:  رفض المثالب بين الخصوم أو مناقشتها للوصول إلى الحقيقة

تقتصر هذه القيمة على ما كان واردا من الخصوم في خصومهم فال يقبله اإلمام السالمي بل يناقشه، وهي وإن لم ترد بهذا النص 

ا ظاهرة لدى اإلمام السالمي خاصة في أحداث الفتنة التي كانت يوما في الكتب الثالثة التي هي مجتمع الدراسة غير أن معانيه

سببا من أسباب وضع األحاديث النبوية لينتصر بها الخصوم على بعضهم، وقد تعرض اإلمام السالمي لذكر بعض أحداث الفتنة 

 كما تعرض لذكر عدالة الصحابة.

قيمة، فعندما ذكر رأي أبي حنيفة في أن أقل ما يجزي من خطبة الذي يظهر في سياق كتابة اإلمام السالمي استصحابه هذه ال

 الجمعة هو فقط ذكر هللا من نحو الحمد هلل وسبحان هللا، 
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واستدالل أبي حنيفة بحديث عثمان أنه لما صعد المنبر قال:  الحمد هلل، وأرتج عليه، فقال: "إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا 

، قال عنه اإلمام ب( 2010)السالمي،  م فّعال أحوج منه إلى إمام قّوال، وستأتيكم الخطب، ثم نزل"المقام مقاال، وإنكم إلى إما

السالمي: "هذا إذا صح أن عثمان قد قال ذلك في الزمان الذي كثرت فيه أحداثه، كما يدل عليه قوله: "وإنكم إلى إمام فعال أحوج 

الخليفتين قبله حيث أشار إلى أنهما إمامان قواالن وأنه اإلمام الفعال، وهللا أعلم  منكم إلى إمام قوال"، فإن فيه إشارة إلى الطعن في

لمي، )السا بصحة ذلك عنه. ثم وجدت في بعض كتب قومنا تضعيف هذه الحكاية عن عثمان، وأنها لم توجد في كتب الحديث"

الخطاب نّصب المزكين "بعد أن كثرت ، ومن ذلك أيضا ما استدل به في موضوع عدالة الصحابة من أن عمر بن ب( 2010

الخيانات في الناس وظهرت شهادات الزور أخذا باالحتياط وتمسكا بالحزم وتثبتا في أمر هللا تعالى، فعلمنا بذلك أن حكمهم قبل 

هو المطابق ، وقد قال قبل ذلك: "والقول الفاصل بين الخصوم في هذا المقام وأ( 2010)السالمي،  الفتن مخالف لحكمهم من بعدها"

 .ب( 2010)السالمي،  لظاهر الكتاب والسنة أن نقول إنهم جميعا عدول إال من ظهر فسقه منهم قبل الفتن"

ومن هنا فإن اإلمام السالمي كان حذرا وهو يخوض في قضايا الخالف التي كثر فيها األخذ والرد ال سيما قضايا العقيدة، وقد 

حمن عميرة بوصف حسن وهو يتعامل مع خصومه ويناقش آراءهم، فال يقبل ما حكي وصفه محقق كتاب مشارق األنوار عبد الر

 عنهم أو نقله غيرهم عنهم بل يتحقق من معتقداتهم بحسب ما أوردته كتب خصومه فقال: 

القرآن  نوما كاد المؤلف ينتهي من عرض هذه القضية التي كثرت فيها اآلراء وتبادلت فيها األفكار حتى نراه يعقد فصال مطوال ع

الكريم يستعرض من خالله المحكم والمتشابه في كتاب هللا تعالى، موضحا أقسام كل منهما مبتعدا عن الرأي العجل مبرئا نفسه 

عن الهوى والغرض الذي هو آفة بعض العلماء، والذي أدى ببعضهم في النهاية إلى البلبلة والتمزق، وتوسيع هوة الخالف بين 

م تناول المؤلف السمعيات بالحديث، وأسهم إسهاما مميزا في توضيح قضية الروح، وعذاب القبر، وتباين أبناء األمة الواحدة.ث

اآلراء في خلق الجنة والنار، وما يتبع ذلك من قضية البعث والحساب، والميزان والصراط، وشفاعة الرسول صلى هللا عليه 

شيرا إلى ما فيها من آراء فاسدة، ومعتقدات باطلة يفعل المؤلف ذلك بعد وسلم، وهو في كل ذلك مفندا أقوال العلماء مبينا زيفها م

 ( 1989)السالمي،  عرض آراء الخصوم كما جاءت عنهم أو نقلت في مؤلفاتهم وكتبهم بال زيادة أو نقصان

ام يتضح له منهج اإلمولعل الناظر فيما أورده اإلمام السالمي في كتابه تحفة األعيان الذي هو في تاريخ عمان عن ابن بطوطة  

السالي وهو يتعامل مع خصم له في المذهب من حيث تمحيص وتوجيه ما ينقله ابن بطوطة عن أهل عمان، فلم يكن بالمدافع 

النافي لكل ما يورده مما تضمن مناقص عن أهل عمان، وإنما دفع منه وربما كذب بعضه فيما لم يكن له سبيل إلى الواقع، و وّجه 

 .(1997)السالمي،  لتوجيه الذي يمكن أن ينسجم مع ما ذكره ابن بطوطةما عدا ذلك با

 التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم عليها:  التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم

( مرة، وهي ثالث قيمة موضوعية في التدوين من حيث كثرة الورود في وحدات 56وردت هذه القيمة في كتاب طلعة الشمس )

( وحدة، وهي بهذا خامس قيمة 2085( مرة في وحدات الكتاب )250حدة، وفي كتاب معارج اآلمال وردت )( و285الكتاب )

موضوعية في الترتيب من حيث كثرة الورود في كتاب المعارج مقارنة بغيرها من القيم، وبالنسبة لشرح الجامع الصحيح مسند 

 ( وحدة. 715( مرة خالل )32كثرة الورود، فقد وردت )اإلمام الربيع جاءت هذه القيمة في الترتيب الرابع من حيث 

تعددت صور هذه القيمة في الكتب الثالثة، فتارة تكون ببيان ثمرة الخالف، وتارة أخرى تكون بتحرير موضع النزاع، وأحيانا 

ريج أقوال ، أو ترد لتختكون ببيان نوع الخالف ألفظي أو معنوي، وقد ترد لبيان سبب الخالف أو األصل الذي انبنى عليه الخالف

 لم ينص عليها وإنما تقتضيها قواعد العالم أو مذهبه، وهي كلها صور تعكس التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم،
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وتتفاوت األحكام بناء على تصور المسائل؛ ألنها فرع عن تصور المسألة، والمالحظ في طرح اإلمام السالمي في كتابته أنه  

الف إن كان من قبيل الخالف اللفظي الذي هو مزيد تحقيق وتدقيق، وال ثمرة له وإنما هو اختالف في حريص على بيان نوع الخ

العبارات واأللفاظ وليس في المعنى، بل يحرص أيضا على بيان أن بعض مسائل الخالف منشؤها االستحسان أو االختيار الذي 

 ذا الطرح من شأنه تهوين موضوع الخالف، والتقريب بين المتخالفين.يتفاوت بين العلماء لعدم الدليل الذي يقطع بالحكم، ومثل ه

( منها في طلعة الشمس، 9( موضعا من الخالفات التي ساقها في كتبه بأنها خالفات لفظية، )19حكم اإلمام السالمي على قرابة )

في مواضع جعلها من قبيل  وقد قلل من شأن الخالف، ( في معارج اآلمال، وفي موضع واحد من شرح الجامع الصحيح9و)

غياب النص الجازم وإعمال االستحسان في نحو قوله بعد استعراض األقوال: "... فهذه أقوال العلماء في هذا المقام، وكلها مبنية 

، وقوله بعد ذكر الخالف في تحديد ساعة ب(2010)السالمي،  على االستحسان واالختيارات؛ لعدم الدليل الجازم بشيء من ذلك"

جمعة الموصوفة باإلجابة وقد بلغت فيها األقوال إلى الخمسين قوال: "... ومرجع الجميع إلى الظن؛ إذ منهم من استند في تعيينها ال

، وقال بعد استعراض األقوال ب(2010)السالمي، إلى حديث ضعيف اإلسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف"

هل في البحر أو في البر: "وهذه كلها استحسانات، ... أحدهما:  جعل البحر مكان البر... فيمن مات في البحر كيف يوارى؟ 

، وفي بعض المواضع حرص على بيان أن ما أورده العلماء ممن ب(2010)السالمي، وثانيهما:  جعل البحر سبيال إلى البر"

قواعد المذهب وإن لم ينص عليه، وهو نمط من  يخالفهم في المذهب من رأي أو أقوال هو سائغ في مذهبه ويمكن تخريجه على

أنماط تهوين الخالف بين المتخالفين، ولم يقتصر على بيان ذلك بين آراء العلماء المخالفين له في المذهب مقارنة بآراء المذهب 

في شروط  المنهاجفحسب بل حتى بين آراء المتخالفين من غير مذهبه، فمن قبيل الثاني قوله بعد ذكر رأي ابن الحاجب وصاحب 

،  وقال بعد أن استعرض أ(2010)السالمي، القياس: "... والخالف بين ابن الحاجب وصاحب المنهاج في هذا المعنى لفظي"

الخالف في تعريف السنة هل يدخل فيه ما أثر عن األعالم في الدين كالصحابة أو يختص بالنبي صلى هللا عليه وسلم وهو رأي 

لل من نسب ذلك إلى الشافعي بأنه منبن على عدم تقليد الصحابة: "الظاهر أنه لم يبن على ذلك وإنما هو اإلمام الشافعي، وقد ع

،  ومن قبيل األول تخريج الخالف أو الرأي الوارد عند غير ب(2010)السالمي، اصطالح عرفي وال مشاحة في االصطالح"

يها ذكر هللا بالنسبة للمحدث حدثا أكبر بعدما ساق رأي أبي حنيفة مذهبه على قواعد مذهبه، ومن ذلك قوله في مس الدراهم التي ف

وعطاء والقاسم بن محمد والشعبي وابن المنذر المترددة بين التجويز والكراهة: "ولم أجد ألصحابنا في مس الدراهم المذكورة 

مد بإجازة أذان الصبي إذا راهق ، وقال بعد حكاية رأي لإلمام أحب(2010)السالمي،  أثرا صريحا، ومقتضى مذهبهم الجواز"

بعد حكاية ما يجزي من أذان وإقامة الصبي: "وأما قول أحمد:  يؤذن إذا راهق، فهو خارج على قول بعض أصحابنا أن حكم 

، وقال بعد حكاية رأي اإلمام الشافعي بجواز صالة الجنازة في أي وقت: "وأما الشافعي ب(2010)السالمي،  المراهق حكم البالغ"

أنما جعلها في حكم الذكر والدعاء فأجازها في كل وقت، وكان ينبغي أن يخرج هذا القول في المذهب؛ إذ له نظائر في فروع فك

 .ب(2010)السالمي، المسألة"

ن التصور الصحيح للمسألة يكون أثرا من آثار بلوغ درجة االجتهاد فهو مما يتضح في آثار العلماء المجتهدين في نحو الصور وأل

ذكورة، ومن أشهر كتب اإلباضية في التخريج كتاب تعليقات أبي سعيد الكدمي من علماء القرن الرابع الهجري على كتاب الم

اإلشراف البن المنذر النيسابوري، وهو كتاب يخّرج فيه أبو سعيد أقوال اإلباضية بعد أن يستعرض خالف العلماء الذي يذكره 

سبب الخالف فيها أو ثمرته فإن مدونة الخراساني من علماء القرن الثاني الهجري تظهر  ابن المنذر، وأما تأصيل المسألة ببيان

 جانبا من هذا، 
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... رأيت أبا عبيدة في آخر زمانه كان يستحب قول ابن " ومن ذلك عند بيان خالف العلماء في الخلع هل هو طالق أو فسخ قال:

فإن فاداها ثالث مرات، ما تقول في ذلك، قال:  أما من أخذ بهذا القول الذي مسعود أن الخلع تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها، قلت 

  (2006)الخراساني،  أعلمتك به من قول ابن مسعود الذي رواه أبو عبيدة واستحبه في آخر زمانه، جعلها ثالث تطليقات...

ح للمسألة ببيان ثمرة الخالف، أو تحرير وقد أدرك عدد من الباحثين تحلي اإلمام بهذه القيمة الموضوعية وهي التصور الصحي

موضع النزاع، أو بيان نوع الخالف ألفظي أو معنوي، أو بيان سبب الخالف،  أو األصل الذي انبنى عليه الخالف، أوتخريج 

اإلمام  نأقوال لم ينص عليها وإنما تقتضيها قواعد العالم أو مذهبه للتقليل من هوة الخالف، فقد نص العالمة الخليلي على تمك

، (2012)الخليلي،  السالمي من علم األصول في سياق بيان سمات مؤلفاته الفقهية: "تمكنه من الربط بين األصول والفروع"

، وقال عنه حمزة السالمي: "... وقد ساعد على ذلك إتقانه ألصول (2012)الخليلي،  "وكان يحرص دائما على ما يجمع الشمل"

، وقال الصوافي عنه عند حديثه عن كتاب اإلمام (2003)السالمي،  ال شتى المذاهب واالتجاهات"الفقهاء الذي تمتزج فيه أقو

، و وصفه حمدون السالمي ب: (2012)الصوافي،  السالمي "معارج اآلمال": "... ثم يذكر فروع المسألة ويردها إلى أصلها"

وقال عنه الجابري: "يهتم اإلمام السالمي رحمه ( 2012 )السالمي، أقوال جديدة على مذاهب الفقهاء وفق قواعدهم" ج"استخرا

، وقال عنه شهاب السالمي: "وال يقتصر على (2011)الجابري،  هللا بتحرير محل النزاع في المسألة التي يكثر األخذ والرد فيها"

ألدلة لقرآن والسنة واإلجماع( وكذا انقاش المسائل نقاشا فقهيا بحتا إنما يرد تلك الفروع إلى أصولها معتمدا على األدلة األصلية)ا

، والحظ الجحافي على اإلمام السالمي: "استخراجه أقوال جديدة على مذاهب الفقهاء وفق قواعدهم (2017)السالمي،  التبعية"

م؛ ألنه هو"بذل الجهد في التقليل من هوة الخالف بين آراء العلماء االجتهادية على مختلف المذاهب الفقهية سواء إباضية أو غير

، ويعتبر الحجري في دراسته لطلعة الشمس أن أهم معالم منهجية السالمي في الطلعة (2018)الجحافي، محل نظر واجتهاد"

، بجانب ضم األقوال إلى (2003)الحجري،  عرض المسألة ومناقشة آرائها وتحرير المسألة جيدا قبل النقاش وتوضيحها للقارئ

 .(2003)الحجري،  ،  وتحرير موضع النزاع(2003)الحجري،  ، وذكر ثمرة الخالف(2003)الحجري، بعضها والتفريع عليها

 وفي الجدول التالي تلخيص ونظرة عامة للمواضع التي رصد البحث فيها قيم الموضوعية في كتب اإلمام السالمي ومرات تكرارها

 مجتمع الدراسة رصد قيم الموضوعية في كتب اإلمام السالمي :6 جدول

ورودها في مرات 

 الكتاب

 المجموع شرح المسند المعارج طلعة الشمس

 القيمة الموضوعية

 1215 557 436 222 اتباع الدليل

 536 39 476 21 إدراك واقعية االختالف

 788 297 463 28 إنصاف المخالف

التصور الصحيح 

 للمسألة

56 250 32 338 

 31099 12845 16601 1644 التوثيق

 33967 13770 18226 1971 مجموع القيم
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 الخاتمة

استعرضت هذه الدراسة قيم الموضوعية في الكتابة الشرعية وجعلتها هي فئات تحليل المحتوى، أي الموضوعات التي تبحث 

استعرضت معنى كل فئة من هذه الفئات وشرحها، وبعد أن عرفت عنها الدراسة في نصوص مؤلفات اإلمام السالمي، بعد أن 

 .الدراسة تعريفا موجزا باإلمام السالمي

 ئج الدراسة:انت

 .وتفاوتت نسبة ظهور هذه القيم في الكتابة الشرعيةالخمس قيم الموضوعية تحققت في كتابات اإلمام السالمي  -1

 ن جاء به أكبر نسبة ظهور في مؤلفات اإلمام السالميشكلت القيمتان التوثيق واتباع الدليل بقبول الحق مم -2

رفض المثالب بين الخصوم أو مناقشتها للوصول إلى الحقيقة ألنها قيمة تقتصر لم ترصد الدراسة القيمة الموضوعية  -3

تب كعلى ما كان واردا من الخصوم في خصومهم فال يقبله اإلمام السالمي بل يناقشه، وهي وإن لم ترد بهذا النص في ال

الثالثة التي هي مجتمع الدراسة غير أن معانيها ظاهرة لدى اإلمام السالمي خاصة في أحداث الفتنة التي كانت يوما سببا 

من أسباب وضع األحاديث النبوية لينتصر بها الخصوم على بعضهم، وقد تعرض اإلمام السالمي لذكر بعض أحداث 

 الفتنة كما تعرض لذكر عدالة الصحابة.

ع قيم الموضوعية في كتاب معارج اآلمال الذي هو كتاب في الفقه المقارن أكثر من غيره نظرا لما تقتضيه ظهرمجمو -4

 الطبيعة الفقهية من استعراض مقارن لسائر اآلراء
 

 التوصيات:

 ،اإلسالم عنايتهم على اختالف مدارسالتراث اإلسالمي المدون  ثونالباح أن يوليتوصي الدراسة في ختامها بأهمية  -1

لتكون موضع االقتداء لدى طلبة العلم وأتباع المدارس  الموضوعية في الكتابة الشرعية لدى علماء األمةإبراز ب

 .لتتعزز في أجيال األمة لحمة اإلخاء وآصرة الوحدة بإظهار هذه القدوات اإلصالحية لهمووالمفكرين 

ل وا فيه من مواقف استفزازية تستدعي ردود أفعاأن يستصحب الباحثون الطبيعة البشرية في العلماء وما يمكن أن يقع -2

 حتى علمي وموضوعي ال تخلو للناظر من خروج عن الموضوعية ومثل هذه المواقف تحتاج إلى دراسة وحسن توجيه

 .ال تكون مطية يركبها من يبتغي التعصب المذهبي منهجا في كتاباته

جامعي منها لينشأ جيل يستصحب مثل هذه المعاني ويحتكم إليها أن تغرس القيم الكلية الخمس في مناهج التعليم السيما ال -3

 ال سيما ما يتعلق باتباع الدليل وإنصاف المخالف.

تى التي توصل إليها الباحث لترقيتها وتطويرها ح قيم الموضوعية في الكتابة الشرعيةأن تقام البحوث والدراسات على   -4

 وله اعتباره  تصبح معيارا تعتمده مؤسسات النشر
 

 لمصادر والمراجع:ا

. فرحات. كرم حلمي )تحقيق(. -صلى هللا عليه و سلم-(. المختصر الكبير فى سيرة النبى محمد 2006ابن جماعة. عز الدين. )

 القاهرة: الدار الثقافية للنشر.
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لسالمي في الفترة من م(. "منهج السالمي في مؤلفاته الفقهية". ندوة قراءات في فكر ا2012هـ/  1433أحمد بن حمد الخليلي. )

 . 3م. مسقط: وزارة التراث والثقافة. ط1992/ نوفمبر 1-1هـ الموافق 1413من ذي القعدة  4-5

م( "جهود السالمي في خدمة األدب في عمان". ندوة: قراءات في فكر السالمي ندوة قراءات 2012هـ/  1433أحمد درويش. )

 .3م. مسقط: المنتى األدبي. ط1992/ نوفمبر 1-1هـ الموافق 1413 من ذي القعدة 5-4في فكر السالمي في الفترة من 

م(. داللة الحيران في عيون الشيخ السالمي من 2011-م2010هـ/1432-هـ1431اإلسماعيلي. زاهر بن ناصر بن سليمان. )

 خالل جوهر النظام مسائل الطهارات أنموذجا. بحث تخرج. سلطنة عمان: معهد العلوم الشرعية.

م(. جامع الشمل في أحاديث خاتم الرسل. مسقط: وزارة التراث القومي 1984هـ/1404حمد بن الحاج يوسف. )أطفيش. م

 والثقافة.

 . 2017فبراير  9( جريدة الوطن. 2017البطاشي. عبد هللا بن سالم. )

http://epaper.alwatan.com/index/download-publication/id/1874  

البهلوي. ابن بركة أبو محمد عبد هللا بن محمد بن بركة. )د.ت(. كتاب الجامع. الباروني. عيسى يحيى )تحقيق(. مسقط: وزارة 

 التراث القومي والثقافة.

 .1سقط: الجيل الواعد. ط(. رواية الحديث عند اإلباضية. م2000هـ/1420البوسعيدي. صالح بن أحمد. )

م(. آراء اإلمام السالمي الفقهية من خالل شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع 2011هـ/1433الجابري. أحمد بن خليفة.  )

( مقارنة ب)معارج اآلمال. جوهر النظام. الجوابات(. بحث تخرج. سلطنة عمان معهد العلوم 1بن حبيب رحمه هللا )ج

 الشرعية.

هـ( في شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام 1332م(. منهج السالمي )2002-2001/ 1423-1422. حميد بن حمد. )الجحافي

هـ(. رسالة ماجستير. الجمهورية التونسية: جامعة الزيتونة. المعهد األعلى ألصول 175/180الربيع بن حبيب الفراهيدي )

 الدين.

هـ( في شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام 1332. منهج السالمي )م(2002-2001/ 1423-1422الجحافي. حميد بن حمد. )

هـ(. رسالة ماجستير. الجمهورية التونسية: جامعة الزيتونة. المعهد األعلى ألصول 175/180الربيع بن حبيب الفراهيدي )

 الدين.

ارج اآلمال )باب الطهارات م(. ترجيحات اإلمام السالمي في مع2018هـ/1439الجحافي. محمد بن حمد بن سلطان بن سالم. )

 وباب الصالة(. بحث تخرج.  سلطنة عمان. كلية العلوم الشرعية.
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م( ومنهجه في  1914-هـ 1332(. اإلمام أبي محمد عبد هللا بن حميد السالمي )ت. 2003الحجري. محسن بن عامر بن محمد. )

ية الهاشمية. جامعة آل البيت. كلية الدراسات األصول من خالل كتابه "طلعة الشمس". رسالة ماجستير. المملكة األردن

 الفقهية والقانونية. 

م( "نظرات في الفقه اإلباضي نبذة عن المذهب ورجاالت". مجلة األزهر. مصر: مجمع البحوث 1991حسام الدين أ. محمد.  )

 مارس. -هـ/ فبراير1411اإلسالمية. شعبان 

اإلباضي". مجلة األزهر. مصر: مجمع البحوث اإلسالمية. الحلقة الثانية.  م(. "نظرات في الفقه1991حسام الدين ب. محمد.  )

 إبريل.-هـ مارس1411رمضان 

م(. ضمن ندوة 1992هـ/ 1423. 2م(. السالمي مؤرخا. )مسقط: المنتدى األدبي. ط1992حمدون بن سليمان بن سالم السالمي. )

 نوفمبر  1-2الموافق له  هـ1423ربيع اآلخر  5-4قراءات في فكر نور الدين السالمي. 

م(. اإلمام السالمي ودوره اإلصالحي. سلطنة عمان: 2006-2005هـ/ 1427-هـ1426الحوسني. حمود بن عبد هللا بن هالل. )

 معهد العلوم الشرعية.

سالمية . ماليزيا: الجامعة اإل م(. الشيخ السالمي ومنهجه في الفتوى دراسة مقارنة. رسالة دكتوراة2013الحوسني. صالح. )

 العالمية الماليزية. كلية معارف الوحي والتراث اإلسالمي. الفقه وأصوله.

م(. مدونة أبي غانم الخراساني. النبهاني. يحيى بن عبد هللا؛ والعساكر. 2006هـ/ 1427الخراساني. أبو غانم بشر بن غانم. )

 إبراهيم بن محمد )تحقيق(. مسقط: الجيل الواعد.

م(. الوصول إلى قواعد األصول. سليمان. محمد شريف 2000هـ/1420بن عبد هللا بن أحمد بن محمد. )الخطيب. اإلمام محمد 

 .1مصطفى أحمد )تحقيق(. بيروت: دار الكتب العلمية. ط

(. الفتح الجليل من أجوبة اإلمام إبي خليل. مسقط: ذاكرة 2016هـ/ 1437الخليلي. اإلمام محمد بن عبد هللا بن سعيد بن خلفان. )

 عمان. جمع وترتيب:الحارثي. سالم بن حمد. ضبط النص والفهرسة: الخروصي. أحمد بن سالم. 

(. الفتح الجليل من أجوبة اإلمام إبي خليل. مسقط: ذاكرة 2016هـ/ 1437الخليلي. اإلمام محمد بن عبد هللا بن سعيد بن خلفان. )

 : الخروصي. أحمد بن سالم. عمان. جمع وترتيب:الحارثي. سالم بن حمد. ضبط النص والفهرسة

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. قطر.  (. السالمي ومنزلته في الدراسات األصولية المعاصر. 1998الدسوقي. محمد. )

https://ezproxysrv.squ.edu.om/login?qurl=http://imagesrvr.epnet.com 

م(.  تخريج عشرة أحاديث من معارج اآلمال لصاحبه اإلمام 1994-1993هـ/1414الراشدي. محمد بن عبد هللا بن هالل. )

 العالمة السالمي. بحث تخرج.سلطنة عمان. معهد القضاء الشرعي والوعظ واإلرشاد.
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عة الشمس شرح منظومة شمس األصول قراءة في منهجية التناول لقضايا م(. طل2012سالم بن سعيد بن محمد الحارثي. )

/ إبريل. 10-7هـ / 1433جمادى األولى  18-15األصول. ندوة تطور العلوم الفقهية. النظرية الفقهية والنظام الفقهي.

 .1228مسقط. ص

اإلمام السالمي. تحقيق: القيام. عمر  (. طلعة الشمس شرح شمس األصول. بدية: مكتبة2010السالمي أ. عبد هللا بن حميد. )

 حسن.

(. معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال. بدية: مكتبة اإلمام السالمي. 2010السالمي ب، عبد هللا بن حميد. )

إلمام ة اتحقيق: الحاج سليمان بن ابراهيم، داود بن عمر بن موسى ، إبراهيم علي، حمزة بن سليمان السالمي. بدية: مكتب

 السالمي.

 (. جوابات اإلمام السالمي. عبد الستار أبو غدة )مراجعة(. بدية: مكتبة اإلمام السالمي.2010السالمي ج. عبد هللا بن حميد. ) 

م(. روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى خلق القرآن. عبد الرحمن 1415/1995السالمي. عبد هللا بن حميد. )

 .1السالمي )تحقيق(. بدية: مكتبة اإلمام السالمي. طبن سليمان 

 السالمي. أبو بشير محمد بن عبد هللا بن حميد. )د.ت(. نهضة األعيان بحرية أهل عمان. القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي.

عمان: معهد العلوم (. تحقيق إيضاح البيان في نكاح الصبيان. بحث تخرج. سلطنة 2003السالمي. حمزة بن سليمان بن محمد. )

 الشرعية.

(. القواعد األصولية التي رجحها اإلمام السالمي في طلعة  الشمس 2017-1438/2016-السالمي. شهاب بن حمد بن سيف. )

 بحث تخرج كلية العلوم الشرعية.  وتطبيقاتها في معارج اآلمال.سلطنة عمان.

الصحيح  مسند اإلمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي. السيب:  (. شرح الجامع2004السالمي. عبد هللا بن حميد السالمي. )

 .10مكتبة اإلمام نور الدين السالمي. ط

م(.  مشارق أنوار العقول. عبد الرحمن عميرة )تحقيق( . أحمد بن حمد الخليلي 1989هـ/1409السالمي. عبد هللا بن حميد. )

 .1)تعليق وتصحيح(. دار الجيل. ط

 (. تحفة األعيان بسيرة أهل عمان. مسقط: مكتبة االستقامة.1997هـ/1417 بن حميد. )السالمي. عبد هللا

(. جوهر النظام في علمي األحكام واألديان. أبو إسحاق أطفيش.وإبراهيم العبري 2006هـ/1427السالمي. عبد هللا بن حميد. )

 .14)تعليق(. السيب:مكتبة السالمي. ط

م(. طلعة الشمس شرح شمس األصول. ربيع. عبد هللا )تقديم(. االسكندرية: مكتبة 2012هـ/1434السالمي. عبد هللا بن حميد. )

 االسكندرية. والقاهرة:دار الكتاب المصري. وبيروت:دار الكتاب اللبناني.
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ضي(. م(. كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة. عامر الصبحي )التدقيق النحوي والعرو2014هـ/1435السالمي. عبد هللا بن حميد. )

 .1بصيرة. ط

(. مشارق أنوار العقول. عبد المنعم العاني )تحقيق(. أحمد بن حمد الخليلي )تعليق(. السيب: 2000السالمي. عبد هللا بن حميد. )

 مكتبة اإلمام نور الدين السالمي

هللا بن حميد. تحقيق (. الحق الجلي في سيرة الشيخ الولي صالح بن علي للسالمي. عبد 2018السالمي. عبد هللا بن حميد. )

 الحارثي. محمد بن خلفان بن سيف. بحث تخرج. سلطنة عمان. كلية العلوم الشرعية.

(. حاشية على مسند اإلمام الربيع بن حبيب تعليقات العلماء على أحاديث 2006هـ / 1427السعدي. فهد بن علي بن هاشل. )

 .1المسند من خالل مؤلفاتهم. سلطنة عمان: مكتبة األنفال. ط

م(  1914-هـ 1332(. الدور الفقهي لإلمام أبي محمد عبد هللا بن حميد السالمي )ت. 2004السيابي. خالد بن محمد بن سالم. )

في المدرسة اإلباضية من خالل كتاب معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال. رسالة ماجستير. المملكة 

 كلية الدراسات الفقهية والقانونية. األردنية الهاشمية.  جامعة آل البيت.

 (. تفسير المراغي: دراسة منهجية. دبي: المناهل.2012شحروري. أحمد داود. )

م(. األسماء واألحكام عند اإلباضية من خالل آراء الشيخ نور 2013-2012هـ  1434-1433شريفي. مصطفى بن محمد. ) 

دكتوراة. الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. جامعة األمير  الدين السالمي دراسة تأصيلية نقدية تطبيقية. رسالة

 عبد القادر للعلوم اإلسالمية. 

 .1(. منهج الطالبين وبالغ الراغبين. مسقط: مكتبة مسقط. ط2006الشقصي. خميس بن سعيد. )

قيمي. أسعد بن حمود. الصوافي. إبراهيم بن ناصر. والسيابي. أحمد بن درويش. والمعمري. صالح بن سعيد. والم

م(. تحقيق مشارق أنوار العقول تاليف اإلمام نور الدين أبي محمد عبد هللا بن حميد السالمي.  بحث 1998هـ/1419)

 تخرج. سلطنة عمان. معهد العلوم الشرعية.

سقط: المنتدى م(. "السالمي فقيها ومحققا". ندوة: قراءات في فكر السالمي. م2012هـ/1433الصوافي. صالح بن أحمد. )

 .3األدبي. ط

(. سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجالني. داود بن عمر 1(. الضياء )ط2015هـ /1436العوتبي. أبو المنذر سلمة بن مسلم. )

 بابزيز الوارجالني )تحقيق( .مسقط: وزارة األوقاف والشؤون الدينية.

خزانة مؤلفات الشيخ العالمة امحمد بن يوسف  م(. فهرس مخطوطات1914-م1827هـ/ 1332-هـ1243مكتبة القطب. )

 غرداية:  –اطفيش اليسجني. الشهير بالقطب يزجن 
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 1قرة العينين في صالة الجمعة بخطبتين: ط (1417سعيد بن مبروك. ) القنوبي.

ولرواح. م(. زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب اإلشارف البن المنذر النيسابوري. ب2011هـ/1432الكدمي. أبو سعيد. )

 .1إبراهيم بن علي )تحقيق(. مسقط: وزارة األوقاف والشؤون الدينية. ط

 (. كتاب االستقامة. مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة.1985هـ/1405الكدمي. محمد بن سعيد. )

وزارة  (. المصنف. مصطفى صالح باجو )تحقيق(. مسقط:2016/ 1437الكندي. أبو بكر أحمد بن عبد هللا بن موسى. )

 .1األوقاف والشؤون الدينية. ط

م( معجم أعالم اإلباضية من القرن األول الهجري إلى 2006هـ/1427محمد صالح ناصر. وسلطان بن مبارك الشيباني. )

 العصر الحاضر قسم المشرق. بيروت: دار الغرب اإلسالمي.

رة أهل عمان القسم األول دولة اليعاربة. بحث م(.  تحفة األعيان بسي1998هـ/1419المشيفري. ناصر بن راشد بن سالم. )

 تخرج. سلطنة عمان. معهد القضاء الشرعي والوعظ واإلرشاد.

م(. "الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية". المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي. 2022المقيمي. أسعد بن حمود. )

 سبتمبر. -5. 41العدد:

 (. "االجتهاد االنشائي عند اإلمام نور الدين السالمي". ندوة تطور العلوم الفقهية:2015. )محمود مصطفى عبود هرموش.

 مناهج التجديد الديني والفقهي. سلطنة عمان: وزارة األوقاف والشؤون الدينية.

ر. ائن اآلثاهالل بن ناصر الخروصي و هالل بن ناصر القصابي و وليد بن زاهر الحوسني. تعليقات اإلمام السالمي على خز

 م(2002-1423/2001-1422)مسقط. جمع وتحقيق. معهد العلوم الشرعية. 

(. تفسير كتاب هللا العزيز. شريفي. بلحاج بن سعيد )تحقيق(. بيروت: دار الغرب اإلسالمي. 1990الهواري. هود بن محكم. )

 .1ط

خالل كتابه تحفة األعيان بسيرة أهل عمان. بحث  (. اإلمام السالمي مؤرخا من1994-1993/ 1414والناعبي. خلفان بن سالم. )

 تخرج. سلطنة عمان.  كلية العلوم الشرعية.

Krippendorff Klaus. (2004). Content Analysis:  An Introduction to Its Methodology. 

California:SAGE.  
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    البحث: ملخص

 لتعاقدية،اأطراف العالقة المتفق عليه بين  تعـويضالعلـى وجـوب االتفاقي أو التعويض  الجزائـيفكـرة الشـرط تعتمد 

 ويخضعلضرر، انتج عنه في الوفاء بها مما ي و التقصيرأفي تنفيذ االلتزامات االخالل  بيستوجق الشرط الجزائي يطبن تأنجد و

 .ط التعويضولشرالشرط الجزائي 

الغرامة التهديدية  وبينفي تعريف الشرط الجزائي أو التعويض االتفاقي مما جعل البعض يخلط بينه  والقضاءختلف الفقه أ

ط لخلااو جه االختالف عملت على إزالة هذا  ولكن التهديدية، والغرامةاو التهديد المالي، هناك أوجه شبه بين الشرط الجزائي 

 الحادث بينهما. 

 و التعويض االتفاقي. أقامت التشريعات المدنية العربية مؤخراً بالنص على الشرط الجزائي 

 لتعويض الضرر. أو التعويض االتفاقي ئييجب استيفاء شروط االستحقاق المتعلقة بشرط الجزا

ينما نجد ب ر،وقوع الضر طتخفيض الشرط الجزائي وال يشتر زتدرج بين كل من القضاء الفرنسي والذي ال يُجي هناك

ولكن نجده يشترط حدوث الضرر، في حين نجد أن القضاء في الدول  ،الجزائيالقضاء المختلط ال يجيز تخفيض قيمة الشرط أن 

 .وقوع ضرر ذات الوقت يشترط الجزائي وفيالشرط  أوفي تعديل مقدار التعويض االتفاقي  يةسلطة تقديريمنح القاضي العربية 

الشرط و أالتعويض االتفاقي  جأال يخريجب وعليه  "قاعدة "التعويض ليس عقاباً ت بعض محاكم الدول العربية اعتمد

 .إزالة الضرر الحادث تهدف والتيالجزائي عن القواعد العامة للتعويض 

 .لديه ير معروفةوغ الفقه اإلسالمييقف عليها  لمجديدة آلية  عدلشرط الجزائي يُ عن طريق اتعويض الضرر 

 .الضررالشرط الجزائي، التعويض االتفاقي، الغرامة التهديدية، التهديد المالي، الخطأ،  الكلمات المفتاحية:
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Eligibility of Penalty Clause (Comparative Study) 

 

Abstract: 

The idea of the penal clause or the agreed compensation depends on the necessity of the 

compensation agreed between the parties to the contractual relationship, also we find that the 

application of the penalty clause requires a breach of the implementation of obligations or failed 

to fulfill them, which results damages, moreover the penalty clause is subject to the conditions of 

compensation. 

Both jurisprudence and the judiciary differed in the definition of the penalty clause or 

agreed compensation which made some confuse it with a threatening fine or monetary threat, there 

are similarities between the penalty clause and the threatening fine, but we find that the differences 

worked to remove this to confuse both. 

Recently, Arab civil legislation acts on the penalty clause and the agreement compensation. 

Conditions of entitlement related to penalty clause or agreed compensation must be met to 

compensate the damage. 

There is a gradation between each of the French judiciary, which does not allow the 

reduction of the penalty clause and does not require the occurrence of damage, while mixed 

judiciary does not allow the value of the penalty clause to be reduced, but we find that it requires 

the occurrence of damage, whereas  the Arab countries judiciary gives the judge discretionary 

power to modify of The value of the agreed compensation or the penalty clause, At the same time 

the condition of the occurrence of damage are required. 

Some Arab countries’ courts have adopted the rule “compensation is not a punishment,” 

accordingly they agreed that the compensation or the penal clause should not deviate from the 

general rules of compensation that aim to eliminate the damage incurred. 

Compensation of damages through the penalty clause it considers as a new mechanism that 

Islamic jurisprudence is un-known to it. 

Keywords: Penalty clause, Agreed compensation, Threatening fine, Monetary threat, Error, 

Damage 
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 :المقدمة

ت في مجال االتصاال الهائل الحادثفي شتى المجاالت الحياة، فنجد أن هناك التطور  وتطوراً عرف العلم مؤخراً انفتاحا 

لى إ أدى ممامن العقود التعامالت في مختلف المجاالت، كثير مما نتج عنه انشاء  ببعض،اختالط الناس بعضهم  ى إلى زيادةأد

عاً طراف العالقة التعاقدية شرألمعرفة موقف  والسعيتنفيذ تلك االلتزامات الناشئة عن تلك العقود  ضمانات إلضافةالحاجة 

 (555، د.ت، ص )القبالن. وقانوناً 

بعض مما لاقد ال يعرف بعضهم مسافات كبيرة و قد تفصل بينهمالعقود في عالمنا الحالي تتم بين متعاملين  أصبحت

لمتبادلة تنفيذ االلتزامات ا فيالثقة  العالقة التعاقدية وزيادةً  أطرافلرفع درجة االطمئنان لدى  يةجزائالٍط وشرالفرض  تطلبي

ماطلة الخوف من مفنجد أن الشرط الجزائي يساعد في رفع هذا  الناس،كثير من يتصف أصبح سمة المطل ن أ إضافة إلى بينهما،

 (4-5)الغطاء، د.ت، ص ص  الخصومات والمنازعات بين المتعاقدين ويقللالعالقة التعاقدية  أطراف أحد

إن التعويض هو غاية فكرة الشرط الجزائي، لذا تأتي فكرة الشرط الجزائي في سياق بحث طرق تنفيذ االلتزامات، والمتمثلة 

 في إحدى طريقتين: 

 فالملتزم إما أن ينّفذ التزامه بأن يقوم بالعمل الذي التزم به  .1

 (152، ص 2002أو أن يكون تنفيذه اللتزامه عن طريق التعويض في حال توفر شروط االستحقاق. )بحر،  .2

 

   البحث:إشكالية 

فق ما وذلك وتتمثل إشكالية هذا البحث في الوقوف على تحديد متي يكون الشرط الجزائي ملزماً وواجب التنفيذ  -

 سيتم بيانه في هذا البحث.

 

 البحث:أسئلة 

 تهديدية؟الغرامة والالشرط الجزائي هل هناك عالقة بين  -

 اإلسالمية؟هل الشرط الجزائي مشروعاً وفق احكام الشريعة  -

 

   :لبحثاأهمية 

 لحديثة.ا والوضعيةألنه وليد القوانين  الشرط الجزائي أو التعويض االتفاقي من الموضوعات المعاصرة نظراً  يُعد -

 التهديدية   والغرامةكما إن هناك أوجه شبه بين الشرط الجزائي  -

 

 البحث:أهداف 

الغرامة التهديدية، كما يقف على رأي  وبينبينه  واالختالفالشبه  جهأوويهدف البحث للدراسة الشرط الجزائي 

 الشريعة اإلسالمية في الشرط الجزائي. 

 

   البحث:منهج 

 لعربية.ابين القوانين التي تحكم الشرط الجزائي في الدول  والمقارنستقرائي واالستنباطي االيتبع هذا البحث المنهج 
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 الشرط الجزائي أو التعويض االتفاقي المبحث األول:

انون القوانين الغربية فنجدها في الق لدىمعروفة بينما كانت  الجزائي،عبارة الشرط لم تعرف كتب الفقه القديمة  نجد أن

وغيرها من القوانين  Penalty and Liquidated Damages القانون اإلنجليزيوأشار إليها ،  La Clause Penale الفرنسي

 . الغربية

 لتعديالتابعض تم اجراء عن القوانين الغربية، واخذاً العربية  وأنظمة الدول قوانينوطبق في الشرط الجزائي  تعبيرظهر 

تور ر عنه الدكأخذه عن القانون الفرنسي وعب   حيث الجزائي،أول قانون عربي أخذ بالشرط هو  المصري أن القانوننجد ، وعليه

 (5، ص1420، )الضرير .العربية الدولأكثر قوانين طبقته ثم التعويض االتفاقي أو الشرط الجزائي  :السنهوري بالعبارة التالية
 

 تعريف الشرط الجزائي أو التعويض االتفاقيالمطلب األول: 

يُعرف الشرط الجزائي أو التعويض االتفاقي: هو تقدير سابق للضرر وملزم للتعويض يستحق األداء عند وقوع ذلك 

 (62ص  ،1421الضرر ولو زاد عن قدر الضرر. )اليمني،

أن  مكنيُ تقديراً جزافياً مقدماً للتعويض و عدويُ  -فهو تعويض اتفاقي-كما عرف بأنه هو تقدير المتعاقدين مقدماً للتعويض 

 (024- 020، ص 2004عن عمل. )السنهوري،  متناعاالقيام بعمل أو الأو  من المالمبلغاً  إما يكون

 .اأو التأخر في تنفيذهاته : ليس هو الشرط الجزائي وانما عدم قيام المدين بتنفيذ التزامسبب استحقاق التعويض

يُعد ولكنه  ،المستهدف في حد ذاتهلاللتزام األصلي فهو ليس  اً تبعي اً لشرط الجزائي التزاما: يُعد الجزائيتبعية الشرط 

ويض الذي التع قيمة ، فالشرط الجزائي يهدف إلى تحديداتهتنفيذ التزاميحرص على المتعاقد  جعلوهي  الهدفيق قلتحوسيلة 

 ون مستقالً ال يمكن أن يكعليه نجد ان الشرط الجزائي ، اتهالتزامب الوفاءب ) المدين ( احد المتعاقدينإخالل  في حالسيكون مستحقاً 

و )الشرط الجزائي ا له وهو بعاااللتزام التذلك بطل االلتزام األصلي يُ ذلك أن بطالن مما يترتب عليه ، عن االلتزام االصلي

  .االلتزام األصلي اً فيبطالن الشرط الجزائي ال يترتب عليه بطالنولكن  إعماالً لفكرة أن التابع يتبع األصل، التعويض االتفاقي(

الذي و لدائنلالحادث بالتنفيذ أن مقدار الضرر  هبعد إخالل ثبتإذا الشرط الجزائي على المدين  يُطبقأثر الشرط الجزائي: 

رر مقدار الض علىمقدار الشرط الجزائي يزيد  كانإذا أما  نقصان،دون زيادة أو  مبلغ الشرط الجزائيل مساوياً  حكم به القاضي

زائي أن مقدار الشرط الج وإذا ثبتتخفيفه إلى الحد الذي يساوي الضرر، سلطة للقاضي نجد انه الذي لحق بالدائن زيادة فادحة 

ؤولية تحديد المس ألنه قد تموذلك زيادة مقدار الشرط الجزائي تخذ قرار بيقل عن مقدار الضرر الُمحقق فال يجوز للقاضي أن ي

 (021- 020، ص 2004مسبقاً. )السنهوري، 

 

 شروط استحقاق الشرط الجزائي المطلب الثاني: 

ع بسقوط االلتزام في العقد فيسقط االلتزام التاب اً أصلي اً التزام وليسالشرط الجزائي باعتباره تعويضا اتفاقياً فهو التزام تابع 

  :يليمن توافرها كما  والبدعليه نجد أن شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفسها شروط استحقاق التعويض  األصلي،

 وإال فال يكون التعويض ُمستحقاً. خطأ،الخطأ: البد من وجود  .1

فال يستحق التعويض وفق ما نصت  كان أو معنوي، فإن لم يصب بضرر مادي   ضرر   الضرر: يجب أن يلحق الدائن .2

  .من القانون المدني المصري 224لمادة عليه ا
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نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المدين، فإن  عالقة السـببية بين الخطأ والضرر: أن يكون ذلك الضرر الذي أصاب الدائن .5

 كان الضرر ناتجاً عن سبب أجنبي عن المـدين فال يستحق الدائن التعويض النتفاء شرط عالقة السببية.

الشرط الجزائي ال يعفي من االعذار، األحوال التي ال ضرورة فيها لإلعذار فال يشترط  إعذار المدين: فان وجود .4

 (025 – 020، ص 2004، )السنهوريااللتزام بامتناع عن عمل. 

أنه يشترط للحكم بالشرط الجزائي توافر أركان “هـ 1422/ق لعام 2452/5حكم القضاء السعودي في القضية رقم 

قة سببية بينهما، كما يشترط أن يكون الضرر فعلياً بأن يلحق المضرور خسارة حقيقية أو يفوته التعويض من خطأ وضرر وعال

 “.أو محقق الوقوع  مؤكد   كسب  

 الجزئي فيذالتنوعن العقد، ة الناشئ اتيتمثل في عدم تنفيذ االلتزامو، ةتعاقديات الاإلخالل بالتزام : هو ذلكلخطأ العقديا

ظروف مماثلة  ، والتنفيذ المعيب، والتأخر في التنفيذ، والذي ال يأتيه الرجل المعتاد عندما يكون فيلاللتزامات المتعاقد عليها

 ين.المدلظروف 

، اً  جزئي ًنفيذاتبتنفيذها قام  أو العقد،عليها  جبات أو االلتزامات التي نصاذ الوينفيقم المدين بتالخطأ العقدي إذا لم يتوافر 

 (101، د.ت، ص)الشرقاوي. من جانبه مالٍ عن إه اً المدين أم ناجم قبلمن  متعمداً أكان عدم التنفيذ  ، وسواءيئاً أو نفذها تنفيذا س

 .يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له الذي األذىذلك  بأنه الضرر يعرف :الضررتعريف  

 (202، د.ت، ص)الشرقاويوعدماً بها.   وجوداً  ويرتبطركان المسؤولية التقصيرية أالضرر أحد  عدويُ 
 

 الغرامة التهديدية أو التهديد الماليالمبحث الثاني: 

 .زال هناك لبس لدى الكثير بين كل من الغرامة التهديدية والشرط الجزائي مما قد يؤدي إلى الخلطما
 

 أو التهديد الماليتعريف الغرامة التهديدية المطلب األول: 

 التالي: من القانون المدني المصري على 215نصت المادة 

جاز للدائن أن يحصل على حكم  بنفسه،إذا كان تنفيذ االلتزام عيناً غير ممكن أو غير مالئم إال إذا قام به المدين  -1"  

 غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. وبدفعبإلزام المدين بهذا التنفيذ 

 جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى التنفيذ،ن مقدار الغرامة ليس كافياً إلكراه المدين الممتنع عن أ رأى القاضي إذا -2   

 “.داعيا للزيادة 

قدار حدد القاضي م التنفيذ،على " إذا تم التنفيذ العيني أو اصر المدين على رفض  المصريمدني  214كما نصت المادة 

 نالقوانيو نجد أن  ،“التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدا من المدين 

العراقي  (،)مطابق 212-211الليبي م  (،)مطابق 215 – 214السوري م  فنجد:المدنية العربية األخرى سارت على نفس السياق 

 (  020، ص 2004) موافق( . )السنهوري،  251) موافق(، اللبناني م  254 -255م 

يقضي به القاضي بغرض إلزام المدين بأدائه الذي مالي المبلغ ذلك ال ا هيعرف الغرامة التهديدية أو التهديد المالي بأنهتُ  

 اسم،قبه الدائن على النحو المتفق عليه. )عن كل فترة زمنية يمتنع فيها عن تنفيذ االلتزامات الواقعة على عاتقه عيناً من طال

 ( 542، ص 2011
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تها أن الدائن، وصور اعلى عاتقه عينا من طالبه ةالواقع اتبأنها: " وسيلة إلكراه المدين وحمله على تنفيذ االلتزام تعرف ايضاً 

يلزم القضاء المدين بتنفيذ االلتزام بعمل أو امتناع عن عمل أيا كان مصدره، ويمهله لذلك مدة زمنية فإذا تأخر عن الوفاء تم إلزامه 

ذلك ويقتضي ل أو أشهر أو وحدة زمنية بعينها، وذلك متى كان التنفيذ العيني ما زال ممكناً  ،أسبوعبدفع غرامة عن كل يوم، أو 

 (  020، ص 2004)السنهوري، » شخصيتدخل المدين 

ن كل بدفعه عويلزمه القاضي على المدين به يحكم  الذي مبلغ من المالذلك اليضاً بأنها أتُعرف الغرامة التهديدية  اكم

أو أي وحدة زمنية أخرى يمتنع فيها المدين عن التنفيذ العيني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة )زهيرة،  ،أشهريوم، أو أسبوع، أو 

 (5د.ت، ص

 

 بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية  والشبهأوجه االختالف  المطلب الثاني:

ين كل منهم كما نجد أيضاً ان هناك التهديدية أن هناك أوجه اختالف ب والغرامةيتبين لنا من تعريف الشرط الجزائي 

 أوجه شبه نشير إليها فيما يلي: 

 :غرامة التهديديةالأوالً: الفرق بين الشرط الجزائي و

الجزائي مصدره العقد فهو اتفاق بين طرفي العالقة التعاقدية، بينما الغرامة فهي  من حيث المصدر: نجد أن الشرط -

  مصدرها حكم القاضي.

نجد أن الشرط الجزائي يقدر وفق الضرر الحادث، بينما تقدر الغرامة التهديدية غالباً عن كل وحدة  التقدير:من حيث  -

، باإلضافة إلى أن معيار اخر للغرامة هو المركز اتهخل فيها المدين بالتزامأو كل مرة يُ  شهرأو  أسبوعأو  يومزمنية 

   تعنّت.المالي للمدين وما يبديه من 

الغرامة فالحكم بها مؤقتاً  شروطه، أماهو اتفاق نهائي يمكن تنفيذه فور تحقق  الشرط الجزائي التنفيذ:من حيث إمكانية  -

 ان يعيد النظر فيها مرة أخرى. وللقاضيبالتنفيذ  وإلزامهمؤقته لكسر عناد المدين  وسيلةفهي 

الجزائي  الشرط بينما نجد أنيذ العيني، للتنف ةوسيلة إجبار غير مباشرد عمن حيث الغاية: نجد أن الغرامة التهديدية تُ  -

 (12-15، ص 2011، )جبريتعلق بالتعويض فالغاية منه جبر الضرر وال عالقة له بالتنفيذ العيني. 

 ثانياً: أوجه الشبه بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية: 

 يهدف كالهما لضمان تنفيذ االلتزام -

 يمتاز كالهما بالطابع القهري -

 إلى تعوض الضرر الذي يلحق بالمتضرر. يهدف كالهما -

 .. الخ.والتقصيركل من الشرط الجزائي والغرامة التهديدية أداة للحفاظ على األموال من المماطلة  دعيُ  -

 (11، ص2011 جبر،يتمتع القاضي بالسلطة التقديرية وهو يصدر الحكم. ) -
 

 القواعد القانونية وحكم الشرط الجزائي المبحث الثالث:

 .يلي نستعرض بعض قوانين الدول العربية التي نصت على الشرط الجزائي وحكمهفيما 
 

 لشرط الجزائي اقوانين الدول العربية التي تحدثت عن بعض المطلب األول: 

 :لقوانينا يلي بعض تلك نستعرض فيماتحدثت العديد قوانين الدول العربية عن الشرط الجزائي أو التعويض االتفاقي 
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 : 0891لسنة  030المدني المصري رقم القانون 

( من القانون المدني على "يجوز للمتعاقدين أن 225 –الشرط الجزائي حيث نصت )م القانون المدني المصري عرف 

"  220إلى  215يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق الحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 

( على " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو 211 –( على استحالة التنفيذ االلتزام، كما نصت )م 215 -)م  حيث نصت

 أال يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه".

 ( مدني على التالي:224 –كما نصت )م 

 .المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضررال يكون التعويض االتفاق مستحقا إذا اثبت  -1"

ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن االلتزام  -2 

 .األصلي قد نفذ في جزء منه

 ويقع باطال كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. -5

  السوداني:م 0891قانون المعامالت المدنية لسنة 

بين التعويض االتفاقي والشرط الجزائي وترك االمر سلطه  السودانيم 1204قانون المعامالت المدنية لسنة لم يميز 

 ليهعإال بعد اثبات الطرف االخر للضرر الذي وقع  (شرط جزائي)تفاقي االال تحكم المحكمة بالتعويض يجب آو تقديريه للمحكمة،

 .) التعويض ليس عقابا )وذلك ألن

م "تقدر المحكمة التعويض 1204( من قانون المعامالت المدنية لسنة 152 –حيث ورد تحت عنوان تقدير التعويض )م 

بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب مراعية في ذلـك الظـروف المالبسة وبشرط ان يكون ما اصاب المضرور 

فاذا لم يتيسر لهـا ان تعـين مقـدار التعويض تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب نتيجة طبيعية للفعل الضار 

 خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير".

 : 76/0891القانون المدني الكويتي رقم 

إذا لم يكن محل االلتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض “( على أن 502 -نص )م الذي أورد في 

 ” في العقد أو في اتفاق الحق

( على أن " ال يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز 505 –كما نصت )م 

لتعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن االلتزام قد نفذ للمحكمة أن تخفض ا

 ”في جزء منه، ويقع باطالً كل اتفاق يخالف ذلك

 : 0850لسنة  11القانون المدني العراقي رقم 

 ( على التالي: 120 –حيث نصت )م 

قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق الحق ويراعى في هذه الحالة احكام يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً  .1

  .250و 252و 251و 110

ال يكون التعويض االتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز تخفيضه إذا ثبت المدين ان  .2

 .منه ويقع باطالً كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة التقدير كان فادحاً او ان االلتزام االصلي قد نفذ في جزء
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اما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض االتفاقي فال يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة اال إذا ثبت ان المدين قد  .5

 ارتكب غشاً او خطأً جسيماً.
 

 حكم الشرط الجزائي المطلب الثاني:

   :إزاء الشرط الجزائي سلطة القاضي

  ذلك:القضاء إزاء  وسلطةمن القانون المدني المصري على حاالت تطبيق الشرط الجزائي  225و 224نصت المواد 

عالقة و والضرر، الخطأ، في ةوالمتمثلالمسؤولية المدنية  توافر أركانفي حالة عدم  يتم الغاء الشرط الجزائي اإللغاء: •

جب توافرها ي التعويض استحقاق ذلكط ووبالتالي فإن شر الضرر، عن اً تعويض يُعد الجزائيألن شرط وذلك  السببية،

 .مطلوبة بشكل عام وتكون

بت أث في حال الجزائيشرط المن القانون المدني المصري، يتمتع القاضي بصالحية تخفيض  224لمادة نص ا وفقً  •

 ه قام بالوفاء الجزئيأنبإثبات المدين قام أو  ،ديرهقبالغاً في تمُ  كانوالمدين أن تقدير التعويض قد تم تضخيمه 

  اته الواردة في العقد.لتزامال

ج عنه أو خطأ جسيًما نت غشاً رتكب أثبت الدائن أن المدين قد ي   يستوجب أن قيمة الشرط الجزائي في زيادةالإن تطبيق  •

من القانون المدني  225المادة  وفق ما نصت عليه مسبقًا،مبلغ التعويض المتفق عليه قيمته في تتجاوز ضرراً 

 (200-021 ص، 2004 سنهوري،) .المصري

 

  السودان:جمهورية 

ألطراف العالقة التعاقدية ويجب على  ملزماً  عدالجزائي( يُ  )الشرطأقر القضاء السوداني مبدأ ان التعويض االتفاقي 

تحي المبدأ في قضية ف العليا هذاحيث أقرت المحكمة  االلتزام،المحكمة أن تلتزم به باعتبار ان إرادة الطرفين هي من أنشأت هذا 

 (.05ص  1225جمهورية السودان  –محمد )ضد( محمد أمين أبوبكر )مجلة االحكام القضائية 

الشرط  وأ، حيث ال يجب أن يخرج التعويض االتفاقي "ن القضاء السوداني قد اعتمد قاعدة "التعويض ليس عقاباً أكما نجد 

ة الضرر إزال وإنماس معاقبة الطرف المخل بالتزامه ين غاية التعويض لألى إتهدف  والتين القواعد العامة للتعويض الجزائي ع

 .الحادث

"أتضح للمحكمة أن التعويض المتفق  ( صالح الدين أحمد محمد ادريس)ضد يالكردفان نجاء في سابقة مصطفى حس

 اقي وتقدراالتفعليه ال يتناسب والضرر الذي أصاب المضرور أو كان عقابا للطرف المخل فللمحكمة أن تستبعد ذلك التعويض 

 (125-101، ص 2004التعويض وفقاً للقواعد العامة للتعويض" )بشير، 

 المملكة العربية السعودية:  

جمادى اآلخرة  25في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية من  قرار اإلسالميمجمع الفقه أصدر 

يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين “نص على التالي م(  2000سبتمبر  20 – 25هـ ) 1421هـ إلى غرة رجب  1421

 505ص  2مجلد  12فيه " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد  أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرًرا لذلك، أو كان مبالًغا

"ومنه يُعلم أن الغرامة إنما تكون على الضرر الفعلي، وأن شركة المقاولة إذا أثبتت عدم لحوق الضرر بك، أو أثبتت أن تأخيرها 

 ".كان بأمر خارج عنها، أنه ال يلزمها التعويض

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          212 

 ISSN: 2706-6495 

 
جاء في قرار هيئة كبار العلماء في هذا الخصوص: " وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي، 

ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل واإلنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق 

 3/75)  -فقه النوازل) “.ف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند االختال

(، الذي ورد فيه: " يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطًا جزائيًّا 5/2) 15نشير إلى قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 

عليه رأي  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وهذا يطابق ما استقر 

واإلفتاء في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، من أن الشرط الجزائي صحيح يجب االلتزام به، ما دام في حدود قيمة 

ة أو لحق من الضرر الالحق بصاحب العمل، وما زاد عن ذلك يرجع فيه إلى تقدير أهل الخبرة والنظر حسب ما فات من منفع

ْدِل{ ]النساء:  ْمتُْم ب ْين  النَّاِس أ ْن ت ْحُكُموا بِاْلع  ك  ا ح  إِذ  ر  50مضرة؛ عمالً بقوله تعالى: }و  [، وبقوله صلى هللا عليه وسلم: " ال ضر 

" سنن ابن ماجة  وال ضرار 

 القانون الفرنسي: 

على أنه  1152حيث نصت المادة  (،نابليون )قانوني أخذ المشرع الفرنسي بمبدأ ثبات الشرط الجزائي في القانون المدن

من يُقصر في تنفيذه يُلزم بدفع مبلغ على سبيل التعويض وال يمكن الحكم للمتعاقد االخر بمبلغ  أن " عندما يتضمن االتفاق على

أو  المتفق عليه زيادةللقاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي نجد أنه ليس  ومن هذا المنطلق ،“هذا المبلغ لى يزيد أو ينقص ع

 (545، ص2011 قاسم،نقصاناً. )

االلتزامات  قانونو ،545و 540القانون المدني األلماني المواد  لغ فيه فيابيجوز تخفيض الشرط الجزائي المُ نه أنجد بينما 

تدرج بين كل من القضاء  وجود ، ولوحظ1504وقانون التزامات اإليطالي الجديد في المادة ، 115و 111السويسري في المواد 

قيمة  ضالقضاء المختلط ال يجيز تخفينجد أن بينما  الضرر، وقوع طيشتر والتخفيض الشرط الجزائي  زجيال يُ  والذيالفرنسي 

الشرط  تخفيض للقاضي في الدول العربية يجيزالقضاء في حين نجد أن الضرر،  يشترط حدوث نجده ولكن الجزائي الشرط

 (020، ص 2004)السنهوري، ضرر. وقوع يشترطفي ذات الوقت والجزائي 

 

 الشرط الجزائي في الشريعة اإلسالمية: المبحث الرابع

 .هو نتاج القوانين الوضعية وانمالم يرد في الشرط الجزائي حكم شرعي 
 

 شروط العقد في الشريعة اإلسالمية واقسام وخصائصه تعريف الشرط الجزائي: المطلب األول

 الجزائي:الشرط تعريف  

في يلحقه  قد عن الضرر الذيلصالحه وذلك رط شُ  التعويض الذي يستحقه من قيمة هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير 

 ( 22ص  ،2012)حميدي،  .تنفيذالبعن الوفاء  ، أو تأخرهينفذ الطرف اآلخر ما التزم ب حال لم

عويض على تعيين الت الطراف العالقة التعاقدية، يتفق بموجبه إضافيالتزام  بأنه :من قال به عند لشرط الجزائيعرف اويُ 

أساس التعويض في الفقه . ونجد أن لصالحه بالمشترطاالختياري المضر الطوعي و اإلخالل في حالالشرعي الذي يستحق 

 ( 544 - 540 ص، 1421،)اليمني .يساويهبما و الحادثالضرر جبر  هو اإلسالمي

   لجزائي:خصائص الشرط 

 الجزائي نوردها في النقاط التالية:الشرط  ومميزاته م خصائصهأ
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 د،العقف موضوع الوفاء بأمر زائد عن أصل التصرألنه التزام من أحد أطراف العالقة التعاقدية على  اً شرط دعيُ  .1

 .قت التعاقدوموجود وغير 

 عقد.ال والتزاماتبشروط  االخاللث ويعمل عند حد بااللتزام،اإلخالل ث وقبل حدولكن  ،بعده والعقد أ يف هو شرط .2

 ىنيتضمن مع   ال ولكنه ،بالتزاماتهخل المعاقد المالي الذي يتحمله المت الجزاءينص على مقدار  جزائي فهوو ه .5

 .العقوبة

 .قوع الضررومقدار التعويض يقدر قبل  نأل اً جزافي اً تقديرالشرط الجزائي  دعيُ  .4

ات مااللتزابعلى الوفاء  زمحف وله أثر األصلي، مااللتزاتنفيذ  شرط لضمانفهو  اً تبعي اً زامتاليُعد الشرط الجزائي  .5

 (12ص  ،2012)حميدي،   الجزائي.لتطبيق الشرط  لإلخالل الموجبتفادياً العقد  يف ةدالوار

 العقد في الشريعة اإلسالمية:  أقسام شروط

  الفقهاء الشروط المقترنة بالعقد إلى ثالثة أقسام:  جمهور مقس  

كون يالعقود التي ال يكون االلتزام األصلي فيها دينا فشرط من مصلحة العقد،  ثل وجودشروط تصح هي والعقد: م .1

 .المحدد االعقد في وقتهالتزامات الواردة بحافز إلكمال  يُعد، إذ اً صحيح هاالشرط الجزائي في

في عقود الدين يؤدي إلى الربا  شرط يؤدي إلى الوقوع في الربا، والشرط الجزائيها والعقد: منشروط تبطل هي  .2

 فيكون بذلك باطال مبطال للعقد.

 .العقود شروط تسقط ويصح العقد: اشتراط االلتزام بالتصدق في عقود الدين يلحق بحكم الشرط الجزائي في هذه .5

 (22ص  ،2012)حميدي، 
 

 المجيزين والمانعين للشرط الجزائيأدلة : المطلب الثاني

 :للشرط الجزائيزين يدلة المجأ أبرزاوالً: 

زال( رر يُ أن )الضالحديث  المستنبطة من القاعدةعليه فإن ضرار "  وال" ال ضرر  وسلماالستدالل بقوله صلى هللا عليه  .1

ويمكن للقاضي تعديل قيمة الشرط الجزائي أو  ،حتملةاألضرار المُ عن هنا يكون التعويض في الشرط الجزائي  ومن

 .عدم تحقق الضررفي حال إسقاطه 

على  دليل يتم التسليم بعدم وجود األصل في الشروط عند الجمهور اإلباحة ال الحظر إال ما دل الدليل على حرمته، فال .2

 فيه أكل أموال الناس ولما والغررحرمة الشرط الجزائي الن االتفاق على تقدير الضرر قبل وقوعه غير جائز للجهالة 

تعديله ليكون مساوياً لقيمة الضرر وبذ تنتفي الجهالة  ويمكنيرد على ذلك بأن تقدير الضرر مبدئي  ولكن بالبطل،

 .والغرر

تحث على الوفاء بالشروط حيث جاء في  وانماتلغي العقد  والالشرط الجزائي في غير الديون مصلحة غير متوهمة  .5

شرط على نفسه  ن"م القاضيشريح  قالو "،شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً  شروطهم، إالسلمون على مالحديث " ال

 . "طائعاً غير مكره فهو عليه

البعض يرى أنه ال يُسلم بوجود حاجة ماسة للشرط الجزائي استناداً لقاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة " حيث إن  .4

 مسبقاً،التعويض بعد وقوع الضرر يغني عن تقدير الضرر 
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في تحفيز المشترط على نفسه من أجل القيام بالتزاماته في موعدها  موجودة وممثلةيرد على ذلك بأن الحاجة  ولكن 

يجنب أطراف العالقة التعاقدية الخسارة المتوقعة جراء عدم تنفيذ االلتزام في وقته بدون سبب يمنع الوفاء بذلك  ومما

 (10 – 11، ص ص 2012 )حميدي، االلتزام.

  المانعين للشرط الجزائي:أدلة  أبرزثانياً: 

من يأخذ  لذا يرى ،حدوثه قبل الضررجزافي للتعويض عن التقدير ال أنه ذلك اتفاق علىيعرف بأنه إن الشرط الجزائي  .1

 وأكل والمقامرةالمحرم  والرهان والغرريؤدي إلى الجهالة  ذلك أنه والعلة منبرأي منع الشرط الجزائي لعدم جوازه 

 بالباطل.أموال الناس 

الشرط  عال يرف نهأب على ذلك ويردللقضاء مطلقاٍ فال يجوز تقديره مقدماً بالشرط الجزائي،  موكالً مادام مقدار التعويض  .2

الجزائي للقاضي إال في حال النزاع على مقدار التعويض أو حدوث الضرر من عدمه، أما في حال عدم التنازع فيُكتفى 

 الضرر. التأخير المؤدي إلى وتفاديبالشرط الجزائي للوفاء بااللتزامات 

أموال الناس بالباطل، ويرد على ذلك بان الشرط  كلاوالتنازع قاعدة " سد الذرائع " إن الشرط الجزائي يؤدي إلى  .5

التنازع. الجزائي في غير الديون يُعد سد لذريعة وقوع الضرر الناتج عن عدم الوفاء بااللتزامات مما يؤدي إلى 

 (12 – 10، ص ص 2012،)حميدي

 

 الخاتمة

 النتائج:

 لتالي:ا ستنتجمما تقدم ن

  أربعة:لتطبيق الشرط الجزائي البد من توافر شروط استحقاقه وهي  .1

 إخالل الملتزم بالتزامه.  )الخطأ( أو .أ

 .الضرروقوع  .ب

 .بين الخطأ والضرر العالقة السببية .ت

 المدين أو إعذاره إنذار .ث

 ،قاقهط استحوالختالل شر الشرط الجزائي يطبقأجنبي فال بسبب بسبب المشترط أو كان الضرر الحادث  إذا  .2

 .ة الشرط الجزائيعند من قال بصحوذلك 

 ، أخذت المحاكم السعودية بجواز التعويض عن الضرر المعنوي.اً أو معنوي اً الضرر قد يكون مادي .5

تطبيق الشرط الجزائي على عقود المقاولة )االستصناع( فقط وال يجوز تطبيقه على عقود األموال )القرض( وفق  .4

 ما نصت عليه بعض قوانين الدول العربية. 

 الشرط الجزائي ليس عقابا، بل تعويض عن الضرر. .5

ط الجزائي الشر أوسلطة تقدير في تعديل مقدار التعويض االتفاقي بمنح القاضي خذ القضاء في الدول العربية أ .1

ذلك على ، والمكلف بها عمالمن األ وفائه بجزءٍ ثبت المدين إذا أبالغاً في تقديره أو بتخفيض قيمته إذا كان مُ وذلك 

 " ثبات الشرط الجزائي".حيث اخذ بمبدأ خالف ما أخذ به المشرع الفرنسي 
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فالتعويض عن الضرر  ،ثمي عن الشرط الجزائي وال توجد معاملة مماثلة له فهو مستحدلم يتحدث الفقه اإلسال .2

 ى الدوللت إلنتقاونجد أنها ، من قبل اإلسالميالفقه الضرر لم يطبقها  لتعويض حديثةيعتبر آليه بالشرط الجزائي 

 األخرى.مم األت احضارومن قوانين  واإلسالميةلعربية ا

   التوصيات:

 الجوانب اإليجابية للِشرط الجزائي أو التعويض االتفاقي في العقود.االستفادة من  .1

 يؤدي إلى الربا. ألنهالدين االبتعاد عن الشرط الجزائي في عقود  .2

 دعم ضرورةنُ  الجزائي انطالقاً من طبيعته وكيفيته الشرط وتطبيق حكمفي  والقانونينالفقهاء بين  لوجود اختالفنظراً  .5

 .تهإعادة دراس

 

 المراجعقائمة 

 القانونية:المراجع 

  .)د.ن( -الطبعة الرابعة  -وداني العقد واإلرادة المنفردة في القانون الس - (2004) .ذر الغفاري بشير، أبو .1

    مصر.الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  (.م2004) .سنهوري، عبد الرزاق أحمدال .2

 .2ج  ،اإلسالمي الفقهمجمع  ،الدورة الثانية عشرة-شرط الجزائيال. م1222). الضرير، الصديق .5

 .لبنان –نشورات الحلبي الحقوقية م –المجلد الثاني  –العقد  (.2011) .قاسم، محمد حسن .4

 العلمية:الرسائل 

رعي القضاء الش رسالة ماجستير في -نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون  .(2002) .بحر، جواد محمود أحمد .5

 .جامعة الخليل –

في منع تراخي  ودورهماالتهديدية  والغرامةضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي  (.2011) .جبرجبر، بسام سعيد  .1

 .األوسطجامعة الشرق  -كلية الحقوق  –رسالة ماجستير -تنفيذ العقود " دراسة مقارنة " 

م معهد العلو –قسم الشريعة  –رسالة ماجستير  –لجزائي في الفقه اإلسالمي الشرط ا (.2012) .حميدي، محمد طه .2

 .الجزائر –الوادي  –جامعة الشهيد حمه لخضر  –اإلسالمية 

 .جامعة المدي -كلية الحقوق  -ي الغرامـة التهديديـة في القـانون الجـزائر .)د. ت( .زهيرة، ذبيح .0

دراسة فقهية  –الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة  .(هـ1421) .اليمني، محمد بن عبد العزيز بن سعد .2

 .المملكة العربية السعودية –ود جامعة الملك سع -دكتوراة رسالة  –مقارنة 

  االلكترونية: والمواقعالمجالت المتخصصة 

بيقاته السعودي وتطالتعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري  .د.ت() .الشرقاوي، عبد الفتاح محمد أبو اليزيد .10

 .جامعة القصيم –الجزء األول  -51العدد  – القضائية

 .2ج ،اإلسالمي الفقهمجمع  -الدورة الثانية عشرة-الشرط الجزائي(.  م1222). الضرير، الصديق .11

مجلة  -مدى سقوط الشرط الجزائي بفسخ العقد في ضوء أحكام محكمة التمييز (.2011) .العتيبي، صالح ناصر .12

 .الكويت –( 11التسلسلي ) – 4العدد  –القانون الكويتية العالمية  كلية
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 ،)د.ن(، ) مقارنةالشرط الجزائي في الفقه اإلسالمي )دراسة  - ت(.)د. .الغطاء، عباس كاشف .15

http://www.kashifalgetaa.com/files/files/1alrd4we.pdf 

موقف الشريعة اإلسالمية من الشرط الجزائي ف العقود المبررة بقانون المدني  .)د.ت( .القبالن، مهدي علي عبد هللا .14

 .العراق –جامعة تلعفر  - اسيةيالس التربيةكلية  - 5/ ج 51مجلة الجامعة العراقية ع  –العراقي 
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 عناية أئمة الدولة السعودية األولى والثانية بالعلم والعلماء

The Care of the Imams of the First and Second Saudi State on Science and Scholars 

 السعيد عبد هللاخالد بن إعداد الباحث/ 

 السعودية ربيةالع المملكة سعود، الملك جامعة اآلداب، كلية التاريخ، قسم عليا، دراسات طالب

Email: Khalidaltamimi2030@gmail.com  

 ملخص:

م(، 5151 – 5111هـ/5311 – 5511مدى عناية أئمة الدولة السعودية في طورها األول ) التاريخية هذه الدراسة تتناول

ب بالجان وقلة عنايتها المصادر التاريخية ندرة علىم(، بالعلم والعلماء.  ف5115 – 5131هـ/5111 – 5311وفي طورها الثاني )

ي ف الشرعي منه، والعناية بهال سيما الجانب و عظم اهتمامهم بتلقي العلمإلى إشارات لم تعدم وجود العلمي ألولئك األئمة، إال أنها 

يُستغرب ممن ُولد وشبَّ في حجر ال اً عظيماً، وهذا أمر في العلم تبريز ز  قد بر  أولئك األئمة بعض حتى أن صغرهم وكبرهم، 

م(، وتربى على أن الدين ال يقوم إال 5113هـ/5311)ت  عبد الوهابالدعوة اإلصالحية السلفية التي سقى بذرتها الشيخ محمد بن 

ر  فقد بالعلم.  إضافة إلى ذلك،  ، وتصحيح عقائدهم، ور دينهمتوعية الناس بأم عن ساعد الجد واالجتهاد في آل سعود ةأئمشم 

، وقافألل همرصدألموال، ومن خالل بذلهم السخي ل همينأنوار المعرفة بنشر ووتطهير عقولهم مما علق بها من البدع والخرافات، 

حكام  سط ر  د إضافة إلى ذلك، فق؛ بغية تشجيع ُشداة العلم واالرتقاء بالحركة العلمية.  بأغلى األثمان وتوفيرهم للكتب والمكتبات

وينوهون  يذاكرونهم،دائماً ما لمكانتهم الجليلة، فكانوا  الدولة السعودية األولى والثانية أروع األمثلة في احترام العلماء وتقديرهم

يأخذون يستشيرونهم وما جلَّ ودقَّ، وكل  ويرجعون إليهم في، مغازيهموال يصبرون عنهم حتى في بهم، ويدنون مجالسهم، 

   ينون بهم في قضاء أمور الدولة وإدارة مرافقها.م، ويستعبنصائحه

    .أئمة آل سعود، الدولة السعودية األولى، الدولة السعودية الثانية، العلم، العلماء مفتاحية:الكلمات ال
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The Care of the Imams of the First and Second Saudi State on Science and Scholars 

By: Khalid Abdullah Alsaeed 

Abstract:    

This historical study deals with the extent to which the rulers of the Saudi state in its first phase 

(1157 - 1233 AH / 1744 - 1818 AD), and in its second phase (1240 - 1309 AH / 1824 - 1891 AD), 

paid attention to science and scholars. Due to the scarcity of historical sources and their lack of 

attention to the scientific aspect of these Imams (rulers), they did not lack any references to their 

great interest in receiving knowledge, especially the religious aspect of it.  The Imams have 

distinguished themselves in science.  This is not surprising from those who were born and brought 

up in the stone of the Salafi reform call, whose seed was watered by Sheikh Muhammad bin Abdul 

Wahhab (d. 1206 AH / 1792 AD).  In addition, the Imams of the Al Saud family have worked hard 

and diligently to educate people about their religion, and spread the lights of knowledge among 

them through their generous spending of money, their monitoring of endowments, and their 

provision of books and libraries at the most expensive prices. In addition to that, the rulers of the 

first and second Saudi states wrote the most wonderful examples of the scholars’ respect and 

appreciation for their esteemed position. The Imams were always discussing religious issues with 

their scholars, admonishing them, and they use them in administering the affairs of the state and 

managing its facilities. 

Keywords: Imams of Al-Saudi, First phase of Saudi state, Second phase of Saudi state, Science, 

Scholars 
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 المقدمة:

الحمد هلل رب العالمين، حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على نبينا محمد األمي األمين، وعلى  

 آله وأصحابه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين.

 أما بعد:  

في  (2)نور دعوة التوحيد اإلصالحية السلفية قبل بزوغ –خاصة  (1)كان أكثر الناس في بالد اإلسالم عامة، وفي نجد 

قد انحرفوا عن دين الحق، وغرقوا في بحر من  –منتصف القرن الثاني عشر الهجري/منتصف القرن الثامن عشر الميالدي 

جه و الضالالت والجهاالت، وتفشت في أوساطهم من مظاهر البدعيات والشركيات ما هللا بها عليم، كالنذر والدعاء والذبح لغير

واالستغاثة بهم في النوازل والحوادث، واالستعانة بهم في قضاء الحوائج  –أمواتهم وأحيائهم  –هللا، وتعظيم األولياء والصالحين 

وتفريج الشدائد.  وانتشر في نجد، وغيرها من البالد، االعتقاد بالجمادات، كاألشجار واألحجار والقبور، والتبرك بها والنذر لها، 

بالجن والنذر لهم، ووضع الطعام لهم في زوايا البيوت بقصد شفاء المرضى ونفعهم، وغير ذلك من أمور تخالف  واالستعاذة

.  وإلى جانب ما كانت عليه البالد النجدية من جاهلية جهالء وضاللة نكراء، فإنها كانت أيضاً في (3)المنقول وتعارض المعقول

 .   (4)األمني والضعف االقتصادي والتخلف العلمي حالة يرثى لها من التفكك السياسي واالضطراب

وبما أن كل ليل يعقبه نهار، فقد سطعت في وسط هذا الجو المظلم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب )ت  

، الذي أخذ على عاتقه دعوة الناس إلى التوحيد، ونهاهم عن تعظيم القبور واألشجار واألحجار، فلقي منهم (5)م(5113هـ/5311

ر  له صاحب الدرعيةما ي األمير محمد بن سعود  (6)لقاه أمثاله من الدعاة إلى هللا من التضييق والتخويف واألذى.  ثم أن هللا سخ 

، الذي بايعه على مناصرته، والذود عن دعوته، والجهاد في سبيل هللا، والعمل على (7)م(5111 – 5131هـ/5511 – 5511)

و ما استقر في النفوس والعقول من الخرافات واألوهام، هذا بكلمته وذاك بسيفه، وهذا تصحيح العقيدة وتطهير اإلسالم، ومح

 بلسانه وذاك بسنانه.     

وخلف اإلمام محمد بن سعود أوالداً وحفدة تربوا في حجر الدعوة، وآمنوا بمبادئها، واعتنقوا أفكارها، وتهذبوا بآدابها، 

رايات الدعوة وآل سعود في سماء معظم بلدان جزيرة العرب.  وال شك أن من  فعملوا على نشرها باللين والقوة حتى رفرفت

نشأ في مثل هذا المناخ سوف يتلقى علماً مكثفاً؛ فالتعليم هو أساس الدعوة اإلصالحية السلفية، والتي تُعد بدورها األساس الذي 

 قامت عليه قواعد الدولة السعودية.

 أهداف الدراسة: 

 :مدىالوقوف على تستهدف هذه الدراسة 

  واجتهادهم في تحصيله. ئمة في الدولة السعودية األولى والثانية على طلب العلماألحرص 

 ومجالستهم والقيام بحقهم، وطلب مشورتهم، واالستعانة بهم.ناية األئمة السعوديين بالعلماء ع 

  م، وتوفير الكتب لهم، وتخصيص األوقاف لرعايتهتشجيعهمأئمة آل سعود على طلبة العلم من أجل إنفاق.  
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 أهمية الدراسة: 

م(، وفي طورها الثاني 5151 – 5111هـ/5311 – 5511إن من يتتبع سير أئمة الدولة السعودية في طورها األول )

م( سيلحظ أن الشؤون السياسية والعسكرية هي أكثر من ُصرفت إليه همم الُكت اب، وبُذلت 5115 – 5131هـ/5111 – 5311)

، وهذا ما يقع في العادة عند تناول سير الملوك واألمراء.  لذا؛ تأتي هذه الدراسة المتواضعة لتسهم في إضاءة بعض فيه جهودهم

 الزوايا المعتمة من سير أئمة الدولة السعودية األولى والثانية من جهة، وفي سد ثغرة في المكتبة العربية من جهة أخرى.  

 منهج الدراسة:

منهج العلمي المعمول به في الدراسات التاريخية بكلياته وجزئياته، ابتداًء من جمع المادة العلمية استندت الدراسة إلى ال

الخاصة بموضوع الدراسة من مصادرها المختلفة، ومن ثم دراستها وتحليلها وتبويبها، بحسب مباحث الدراسة، مع مراعاة 

 العلمي الرصين. االلتزام بأساليب توثيق المعلومات المتعارف عليها في البحث

 خطة الدراسة:

ولتحقيق األهداف المرجوة من الدراسة، فقد قُس مت إلى سبعة مباحث، على أن تسبقها مقدمة عامة، وتقفوها خاتمة تحمل 

 أبرز النتائج، ويليها ثبت بالمصادر والمراجع.  وفيما يلي عناوين المباحث:

 المبحث األول: حبهم للعلم وطلبهم له.

 ي: إكرامهم وتوقيرهم للعلماء.المبحث الثان

 مشاورتهم للعلماء واألخذ بنصائحهم. المبحث الثالث:

 تكليفهم للعلماء بالقيام بالسفارة. المبحث الرابع:

 المبحث الخامس: عقدهم للمجالس العلمية.

 المبحث السادس: إنفاقهم على العلم وأهله.

 .المبحث السابع: وقفهم للكتب وعنايتهم بالمكتبات

    

 حبهم للعلم وطلبهم له:المبحث األول: 

حرص أئمة الدولة السعودية األولى والثانية على طلب العلم الشرعي والعناية به في صغرهم وكبرهم، وفي حلهم 

ي على شغف أولئك األئمة بطلب العلم والسعي ف –على قلتها النسبية  –وترحالهم، وفي سلمهم وحربهم.  وتدل الشواهد التاريخية 

له والعمل به؛ وال عجب في ذلك فالدولة السعودية خرجت من رحم الدعوة، وأخذت على عاتقها مسؤولية إزالة معالم تحصي

 الشرك، وتجديد حبل الدين، وتشييد أركان العلم، والقيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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محمد بن سعود، فإننا ال نعثر في بطون المصادر  وإذا شرعنا بناصر الدعوة اإلصالحية وأول أئمة الدولة السعودية اإلمام

، ولكن أستاذة التاريخ الدكتورة (8)على إشارة على طلبه للعلم في بواكير عمره على أحد من علماء الدرعية أو غيرها من بلدان نجد

لم منذ نعومة أظافره، فنال درج في مهد الع –وعلى جري عادة أبناء الملوك واألمراء  –فاطمة القحطاني أفادت بأن اإلمام محمد 

عصاه واستقر به النوى  عبد الوهاب.  ولما رمى الشيخ محمد بن (9)قسطاً وافراً من القرآن الكريم وعلوم الدين واللغة العربية

اً م، أو في السنة التي تليها، صار اإلمام محمد بن سعود من تالمذته، وكان عمر اإلمام آنذاك قريب5111هـ/5511بالدرعية سنة 

ه الكبر.   من الستين عاماً، وهذا يدل على أن اإلمام لم يجد في نفسه حرجاً من اكتساب العلم والتأدب في تحصيله حتى بعد أن مس 

[ كل يوم مرتين عبد الوهابوكان العادة جارية بأن محمد بن سعود يزوره ]الشيخ محمد بن يقول صاحب "لمع الشهاب": "

وبقية أوالده.  وكانوا يجلسون عنده متئدبين ]متأدبين[ صامتين ال ينطقون بشيء ما لم  عزيزعبد الصباحاً ومساء هو وابنه 

 ".      (10)يحادثهم به أوالً، ويدرسون على يده علم التوحيد الذي صنّفه، ولكن يدّرسهم درساً خاصاً في مجلس على حدة

فقد كان كدوداً في طلب العلم منذ سن  (11)م(5111 – 5111هـ/5351 – 5511وأما اإلمام عبدالعزيز بن محمد )  

، تجشم تفسير سورة "الفاتحة"، بعد أن بعث (12)مبكرة.  جاء عند ابن غنام أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، أثناء إقامته بالعيينة

لفاتحة"، رة "ابسؤال يطلب فيه أن يكتب له تفسيراً آليات سو –وكان إذ ذاك صغير السن لم يناهز االحتالم  –إليه عبدالعزيز 

.  ولم تنقطع صلة عبدالعزيز بالشيخ محمد عند هذا الحد، بل نجده، هو وأعمامه الثالثة: مشاري، وثنيان، (13)فكتبها له الشيخ

.  وبعد أن قدم الشيخ محمد الدرعية الزمه اإلمام عبدالعزيز، (14)وفرحان، يشد ون الرحال إليه بالعيينة كي يطلبوا العلم عليه

حضور دروسه، ونهل من حياضه، واقتبس من نوره، فخفَّ على قلب الشيخ كثيراً وحسن موقعه لديه، حتى أن وواظب على 

هذا اإلمام، ، ويشير إليه ويقول: "(15)الشيخ كان يثني عليه في مجالسه العامة والخاصة، وينوه بمزاياه، ويشيد بشجاعته وتقواه

 ".  (16)هذا ناصر الدين

علم اإلمام عبدالعزيز وسعة فهمه أن بعض الناس أخذوا يقصدونه فيما التوى عليهم فهمه، ومما كان يدل على غزارة 

.  ولذا؛ فقد أصاب الشيخ عبدالعزيز بن باز (17)وأشكل عليهم أمره من قضايا الدين، فيجيب عن أسئلتهم بأحسن رد وأبلغ جواب

".  ولقد سبقه إلى ذلك المستشرق (18)صر السنّة، قامع البدعةاإلمام العالّمة، ناحين أثنى عليه ونعته بنعوت كثيرة منها بأنه "

، "إنه على حظ كبير من الثقافة والعلموالرحالة الفرنسي جوزيف توسان رينو الذي لخ ص رأيه في اإلمام عبدالعزيز بالقول: "

وم الدين فحسب، فهذا صاحب .  ولم تقتصر معارف اإلمام على عل(19)وذلك بعد لقي هذا المستشرق اإلمام بالدرعية وجلس إليه

"لمع الشهاب" يشير إلى أنه بعد أن بلغ من علوم الشرع ما بلغ أخذت نفسه تهفو إلى العلوم الدنيوية، فأخذ طرفاً من التواريخ، 

.  وعلى ما يظهر، (20)ونتفاً من األدب، وعلى األخص تلك األشعار التي تضطرم بالحماسة والرجولة وتفيض بالفروسية والبطولة

 .      (21)فإن اإلمام عبدالعزيز كان شغوفاً بالتاريخ، حتى أنه كان يحفظ كثيراً من حوادث التاريخ عن ظهر قلب

، فقد أقام سنيناً يدرس (22)م(5151 – 5111هـ/5331 – 5351وأما ثالث أئمة الدولة السعودية سعود بن عبدالعزيز )

.  وما كان سعود بأقل من أبيه علماً إن لم يكن أعلم، وأفقه، وأرسخ (23)على الشيخ محمد بن عبدالوهاب فحمل عنه علماً كثيراً 

قدماً، وأعلى كعباً، منه في تفسير القرآن واإلحاطة بالحديث والفقه وغير ذلك.  ولم يخِف ابن بشر في تاريخه شديد إعجابه ببالغة 

ه ومراسالته ونصائحه التي كان يبعث بها إلى اإلمام سعود ونفاذ بصيرته وحسن عقله ووفور علمه؛ تشهد بذلك مجالس تذكير

 . (24)رعاياه في مختلف البلدان
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ونظراً لما منَّ هللا عليه من العلم والفضل، فقد أفرد ابن بسام لإلمام سعود ترجمة وافية في كتابه المشهور "علماء نجد"، 

الرحالة السويسري جوهان لودفيج بوركهارت  ، وهو حقيق بهذا الوصف.  ولفتت سعة علم اإلمام سعود(25)ووصفه بعالم الملوك

أي عالم في معرفته بالجدل  –وربما يفوق  –ويقال: إنه ]اإلمام سعود[ يضاهي في كتابه "مواد لتاريخ الوهابيين" فكتب: "

 قتالديني والفقه بصفة عامة.  وكان اإلعجاب بفصاحته من األمور المتفق عليها؛ فقد كان صوته جهورياً وحلواً في الو

 ".  ولقد أحسن أحد شعراء ُعمان حين قال فيه من قصيدة طويلة:(26)...نفسه

 إذا ُجزت باب السيف تلقاه فارساً          وإن جزت باب العلم تلقاه عالماً 

 وإن جزت باب الخوف تلقى مخافة          وإن جزت باب السلم تلقاه مسالماً 

     (27)زت باب الُحكم تلقاه حاكماً وإن جزت باب الدين تلقى ديانة          وإن ج

في جو ُمعطر بروح اإلسالم، ومفعم بنور العلم، ( 28)م(5151 – 5151هـ/5311 – 5331ونشأ اإلمام عبدهللا بن سعود )

.  وعلى قصر مدة حكم (29)فطلب العلم مبكراً شأنه في ذلك شأن آل سعود، ودرس على عدد من أوالد الشيخ محمد بن عبدالوهاب

ل  لنا ابن بشر في تاريخه؛ حيث يقول: ابن سعو د، وما القاه فيها من حروب، وقاساه من خطوب، إال أنه اقتفى أثر أبيه، كما سج 

".  (30)...وكانت سيرته في مغازيه وفي الدرعية ومجالس الدروس وفي قضاء حوائج الناس وغير ذلك على سيرة أبيه سعود"... 

.  وزعم أحد المستشرقين أن اإلمام (31)علم من بقية آل سعود، إال أنه كان دون أبيه وجدهوأضاف أحدهم أن اإلمام عبدهللا كان أ

.  ومما يشير أيضاً إلى حرص اإلمام (32)عبدهللا خاض عباب علم الفقه، واستقصى أطرافه، حتى بذَّ الفقهاء أنفسهم وظهر عليهم

دلير من أن العساكر العثمانية وجدوا عند دخولهم قصر اإلمام عبدهللا على العلم وشغفه به ما ذكره الضابط اإلنجليزي جورج سا

عبدهللا بعد استسالمه لهم أكواماً هائلة من الكتب، فبعثوا بها إلى المدينة المنورة كي ينظر فيها علماؤها قبل أن يسمحوا ألحد 

 .  (33)بقراءتها

ياة أول أئمة الدولة السعودية الثانية اإلمام تركي ومما يُؤسف له أن المصادر التاريخية ال تمدنا بما يشفي الغليل عن ح

العلمية؛ إذ أن اسمه ال يظهر إلى النور إال عند حصار الدرعية سنة  (34)م(5111 – 5131هـ/5311 – 5311بن عبدهللا )

ها أمواج تتالطم في م، ودفاعه عن أسوارها دفاع األبطال.  ولعلنا ال نجافي الحقيقة لو قلنا إن من ُولد وعاش في بيئة5151ه/5311

الحياة العلمية، وتتقد فيها جمرة الحماسة الدينية، ال شك وأنه سيتأثر بذلك، وبخاصة أنه من أبناء أسرة تُعنى بتنشئة أبنائها على 

.  ولم تصرف شؤون السياسة وهموم الرعية اإلمام تركي عن طلب العلم؛ (35)التمسك بأهداب الدين والحرص على تلقي العلم

ن يواظب على حضور مجالس العلم، كل يوم اثنين وخميس، فيخرج من قصره ويجمع الناس، وكان العالم الُمقدم في ذلك حيث كا

، الذي يقرأ عليهم دروساً في التفسير (36)م(5111هـ / 5311المجلس الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب )ت 

 .    (37)والحديث وغير ذلك

فقد حفظ القرآن الكريم على ظهر قلبه وهو ( 38)م(5111 – 5111هـ/5313 – 5311تركي ) وأما اإلمام فيصل بن

من ال يكاد يرتوي من التزود  –مثل أسالفه من األئمة  –.  وكان رحمه هللا (39)صغير، وحافظ على تالوته والتهجد به وهو كبير

 فيسمع منهم دروساً في العقيدة والتفسير والحديث وغيرها العلم، وال يصبر على مفارقة العلماء في إقامته وظعنه، وسلمه وحربه،

 ، وهي أمور سنرى مثاالً عليها في القادم من الصفحات.          (40)من العلوم النافعة، ويناقشهم ويراجعهم فيما يقولون

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          223  

 ISSN: 2706-6495 

 
بوا صدورهم، ودأوامتدح ابن بشر ذرية اإلمام فيصل بن تركي على حياة أبيهم، فذكر أنهم حفظوا القرآن الكريم على 

في تحصيل األدب في أصالهم وبكورهم، وأخذوا حظهم من العلوم الشرعية، وجمعوا كتباً جمة بالشراء واالستكتاب.  وخصَّ 

بالثناء العاطر، ووصفه بأنه غاية في الديانة والعفاف،  (41)م(5111هـ/5155مؤرخنا محمد ابن اإلمام فيصل بن تركي )ت 

 .   (42)ر سنه.  وبخالف بقية إخوته، فإن األمير محمد بن فيصل هو االبن الوحيد الذي لم يتقلد اإلمامةوالصيانة والكفاف، على صغ

 

 إكرامهم وتوقيرهم للعلماء:  المبحث الثاني: 

ال يخفى على المسلم ما للعلماء من فضل عظيم؛ يدل على ذلك ما يحفل به القرآن الكريم والسن ة الشريفة من اآليات  

.  وقول النبي صلى هللا {(43)قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون.  فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: }واألحاديث

".  فكما هو معلوم، فالعلماء هم ورثة األنبياء، وسراج العباد، ومنار البالد، (44)من يرد هللا به خيراً يفقهه في الدينعليه وسلم: "

يُعرف الحالل من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، في الدنيا واآلخرة، فبواسطتهم " وهم أعلم الناس بما ينفع الناس

".  ولقد عرف أئمة الدولة السعودية ما للعلماء من مكانة جليلة فرفعوهم (45)والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل

 ذلك كثيرة، وحسبنا أن نذكر شذرات منها.  إليها، وما لهم من حقوق عظيمة فصانوها لهم، واألمثلة على 

ما أن سمع بوصول الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى  –فإنه على هيبته في القلوب  –فهذا أمير الدرعية محمد بن سعود 

وجلس  ،وسل م  عليه –أحد تالمذة الشيخ  –الدرعية حتى قام إليه بنفسه، ومعه أخواه ثنيان ومشاري، فأتاه في دار أحمد بن سويلم 

.  وكما تقدم ذكره، فقد كان اإلمام ابن سعود يسير مرتين كل يوم (46)إليه، وأكرمه غاية اإلكرام وعظ مه بما يستحقه من اإلعظام

إلى الشيخ محمد ومعه أوالده، فيجلسون بين يديه صامتين ال ينطقون بكلمة ما لم يحادثهم به الشيخ أوالً، وهي صورة ال شك أنها 

ُسدَّة رفيعة تُحنى لها الجباه، وحكم عدل يخضع له  –كما ترى  –ى إجاللهم للعلماء وخضوعهم لهم، فالعلم تعكس بوضوح مد

 الكبراء والملوك العظماء:

 (47)إن الملوك ليحكمون على الورى          وعلى الملوك لتحُكُم العلماءُ 

وطلبة العلم وحملة القرآن، خافضا لهم جناح  ومن شمائل اإلمام عبدالعزيز بن محمد الكريمة أنه كان محباً للعلماء

.  وال شك أن قاتله الذي قدم عليه من العراق قد عرف بما اشتهر به اإلمام من محبة مفرطة وإكرام زائد لطلبة العلم، (48)الرحمة

عه، أركان اإلسالم وشرائ فدخل الدرعية مظهراً التنسك والطاعة والرغبة في تعلم القرآن، فأكرمه اإلمام وكساه ورت ب له من يعلمه

.  وجاء عند صاحب كتاب "صقر الجزيرة" عن اإلمام عبد العزيزثم كان ما كان من هذا الخبيث، كما ورد آنفاً في ترجمة اإلمام 

ومن سجاياه النبيلة: إكرامه للعلماء، ومحبة الرعية في وقت كان العلماء فيه موضع السخرية عبدالعزيز بن محمد ما نصه: "

".  وكان (49)ء واألذى، والشعب نهباً للحكام، معطياً كل إنسان حقه، ناظراً إلى الجميع نظرة العطف والشفقة والتقديروالهز

ومحبته له قد أوصى بعد أن  (50)م(5111هـ/5331اإلمام عبدالعزيز من شدة تعظيمه للشيخ حسين بن محمد بن عبدالوهاب )ت 

 .  (51)، ويغسله بيديهأشفى على الموت أن يُصلي عليه الشيخ حسين

أهل العلم بسابغ الكرم واإلنعام، ولطيف التودد واإلحسان.  فعلى جري عادة أبيه،  عبد العزيزوشمل اإلمام سعود بن 

 كان اإلمام سعود يرسل إلى أهل كل ناحية وبلد صدقة من ألف لاير، أو أقل أو أكثر من هذا المبلغ، 
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.  ولما قام بعض الجهلة والعوام من أهل (52)مساجد والمؤذنين وطلبة العلم ومعلمي القرآنفتُفرق على ضعفاء أهل البلدة وأئمة ال

 لتعليم الناس العقيدة السلفية وقتلوهم، اعتبر سعود –حين كان ولياً للعهد  –على المرشدين الذين رت بهم اإلمام سعود  (53)األحساء

م بأنفذ عزم وأوكد حزم، وأوقع بهم وأكثر النكاية فيهم، ثم ساق رجاالً 5111/هـ5351هذا نكثاً للبيعة ونقضاً للعهد، فعاد إليهم سنة 

منهم إلى الدرعية ممن اُتهموا بسل سيف الفتنة بها، وكان من بينهم عالماً يُقال له مبارك بن علي آل مبارك )ت نحو 

مرَّ حجاج من العجم بالدرعية، وكان  ، فبقي مقيماً بها، مضيقاً عليه، سنتين ونصف بال قيد.  وحصل أن(54)م(5151هـ/5311

، فجرت بينه وبين علماء الدرعية مناظرة، فظهر عليهم بجدله، فاضطرمت في صدر المبارك االطالعفيهم عالماً شيعياً واسع 

بما يوافق  هيجادل حسائياألفي الرد على شبهات ذلك األعجمي، فأذن له، فاندفع هذا العالم  ذنغيرته الدينية، فسأل اإلمام سعود األ

 .  (55)النقل والعقل، فانقطع الشيعي، وُسرَّ سعود بذلك، وقد مه في صدر المجلس، ثم سمح له فيما بعد بالرجوع إلى أهله في األحساء

في تحريض سلطان بني  (56)م(5115هـ/5311وعلى الرغم من قيام وقعود العالم أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي )ت 

علماء الشام، في حماية الحرمين الشريفين من اإلمام سعود بن عبدالعزيز وجنوده، إال أن سعود حين عثمان ووزرائه، ومكاتبة 

دخل المدينة المنورة لم يُنكل به، بل أكرمه وبالغ في اإلنعام عليه؛ ووال ه القضاء؛ لعلم اإلمام بسعة عقل الرجل وسداد طريقته 

ر عامله على المدينة أال يورد ويصدر، وأال يعزل ويُول ي إال عن رأي الشيخ وكفايته في مناظرة الخصوم، وزاد على ذلك بأن أم

 أحمد بن رشيد وبإشارة منه.

بن سعود، ولم يقِض سني حكمه في حرب عوان مع جيوش محمد علي باشا، لما  عبد هللاولو أن هللا نسأ في أجل اإلمام 

وكان اإلمام عبدهللا بن سعود ذا سيرة حسنة مقيماً ابن بشر عنه: " خالف أباه وجده في شيء من توقير العلماء وإكرامهم.  يقول

للشرائع، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، كثير الصمت حسن السمت باذل العطاء، موقراً للعلماء ولكن لم يساعده القدر، 

 ".(57)وهذه سنة هللا في عباده منذ خلق الخلق...

الرحمن بن حسن آل الشيخ فرح به اإلمام تركي بن عبدهللا فرحاً شديداً،  رير عبدولما أقبل من مصر الشيخ والعالم النح

وأكرمه غاية اإلكرام، واغتبط برجوعه الخاصة والعامة من أهل نجد، وقاموا بما يستحقه حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب من 

ه بقصائد شعر يستحثه فيها على العودة إلى دياره.  عليه يبعث إلي عبد الرحمن.  وكان اإلمام تركي قبل قدوم الشيخ (58)اإلعظام

وزاد اإلمام تركي على ذلك بأن جعل الشيخ عبدالرحمن صاحب كلمة مسموعة وإشارة نافذة في دولته، ورأساً لعلماء نجد 

 .   (59)يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه

قراً لهم، ال يمل مجالستهم، وال يعدل بهم أحداً.  فلما وكان اإلمام فيصل بن تركي كثير المحبة للعلماء، مقبالً عليهم، مو

بُويع له باإلمامة بعد أبيه كتب إلى قضاته في كافة البلدان يقدمون إليه، فأقاموا عنده أكثر من شهر، وأظهر لهم ما يليق بهم من 

طلب أمراء البلدان ورؤساء العربان،  اإلعزاز واإلكرام، والتوقير واالحترام، ثم أذن لهم في العودة إلى محالتهم، ثم أرسل في

هم وأعطاهم وكساهم .  ولما قدم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا آل الشيخ )ت (60)فقدموا عليه وهنأوه وبايعوه، فأقر 

إلى الرياض، قادماً من مصر وهو لم يزل ابن الثمانية عشر ربيعاً، تلقاه  اإلمام فيصل بفرح غامر،  (61)م(5131هـ/5111

واستبشر بمجيئه، وأمر له بما يلزم من المسكن والمصرف، وقد أهدى الشيخ محمد إلى اإلمام )سيف أبو المفاتيح(، وهو أحد 

 أشهر سيوف اإلمام عبدهللا بن سعود وأمضاها.  
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لشيخ حين ندموا على عصيانهم لإلمام وخروجهم عليه أتوا ا (62) ومن صور احترام اإلمام فيصل للعلماء أن أهل القصيم

، وسألوه أن يسير إلى اإلمام ويتشفع فيهم لعله يتغمد ذنبهم ويقيل (63)م(5111هـ/5313عبدهللا بن عبدالرحمن أبا بطين )ت 

وحكى   .(64)عثرتهم، فركب إليه بعد تردد وامتناع، فتلقاه اإلمام بأحسن قبول، وأنزله أجمل نزول، وأجابه إلى ما طلب، وعفا عنهم

ابه أنه سار بنفسه للسالم على اإلمام فيصل حين كان على رأس عساكره لحرب أهل القصيم، فلما دخل المؤرخ ابن بشر في كت

به أحسن تقريب ب به أبلغ ترحيب، وقر  .  ولذا؛ فقد أصاب الشيخ العالم (65) عليه في خيمته قابله اإلمام بالتوقير واإلكرام، ورح 

 ة طويلة رثى بها اإلمام فيصل:أحمد بن علي بن مشرف عين الحقيقة حين قال في قصيد

 (66)وقّرب أهل العلم والفضل والنُهى         وجانب أتباع الهوى غير نادم

ومما يجمل ذكره، أن محبة اإلمام فيصل بن تركي للعلماء وتقديره لهم لم تقف عند علماء نجد فقط، بل أنها شملت حتى 

لمذهب الحنبلي، وفي هذه بينة واضحة، وداللة ناصعة، على سعة أفقه أولئك المقيمين خارجها، وأولئك الذين ال ينتمون إلى ا

وتجرده من التعصب المذهبي المقيت.  ومن األمثلة على ذلك، أن اإلمام عرض على الشيخ عبداللطيف بن مبارك آل مبارك )ت 

مام ومعه الشيخ عبدالرحمن بن منصب القضاء في األحساء، فأخذ الشيخ يتلوى بالمعاذير، فألحَّ عليه اإل (67)م(5111هـ/5311

 .           (68)حسن آل الشيخ، فنزل على رغبة اإلمام، وصار إليه القضاء وكافة الشؤون الدينية من النظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها

ليختلف عن سابقيه في قيامهم  (69)م(5115 – 5111هـ/5311 – 5313ولم يكن اإلمام عبدهللا بن فيصل بن تركي )  

ق العلماء وتوقيرهم.  ولوال انشغاله بمغازي أبيه في حياته، ثم انغماسه في الفتنة التي أشعل أوارها أخوه سعود، لرأينا منه مثل بح

 خما رأينا عند أبيه.  ومما يدل على رعاية اإلمام عبدهللا للعلم وإكرامه للعلماء أنه لما توف ى هللا الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشي

م حزن الناس لموته، وصل وا عليه في جامع الرياض، وشي عوه إلى مقبرة العود، وكان اإلمام عبدهللا على 5111هـ/5111سنة 

إلى الرياض ( 71)م(5135هـ/5111.  وما أن شخص إمام العلماء عبدهللا بن عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ )ت (70)رأسهم

ه اإلمام عبدهللا؛ لعلمه بغزارة علمه، ورجاحة عقله، وسداد رأيه، وال سيما أنه حتى فرح به أهلها، وكان أكثرهم ابتهاجاً بقدوم

جاء إلى الرياض في وقت أدلهمت فيه الفتن وتفككت عرى الدولة، فكان اإلمام عبدهللا في أمس الحاجة إلى من يقف إلى جنبه 

 .      (72)ويعينه برأيه

 م:     مشاورتهم للعلماء واألخذ بنصائحهالمبحث الثالث: 

تتجلى أهمية الشورى في اإلسالم، ومكانتها عند جماعة المسلمين، في تسمية إحدى سور القرآن بها، والتي يقول هللا 

{.  وال تخلو السن ة النبوية المطهرة من أحاديث (73)والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهمتعالى فيها: }

ما رأيت أحداً أكثر مشورة ألصحابه من رسول هللا مو مكانتها، فمن ذلك قول أبي هريرة: "تؤكد على فضل الشورى وعلى س

".  ومن الفوائد الجليلة للشورى أنها تتيح رؤية المشكلة من زوايا عديدة واتجاهات مختلفة؛ فالشورى (74)صلى هللا عليه وسلم

يستقر الرأي على أكثرها صواباً، وال سيما في األوقات التي تحر ض على التفكير الجاد، والتقليب المتأني لوجوه الرأي، حتى 

مثلة في م –تشتد فيها المحن وتتعاظم الكروب.  ولقد ضرب أئمة الدولة السعودية أجمل األمثلة في ترسيخ مفهوم اشتراك األمة 

 مع ولي األمر في صنع القرار وتحمل تبعاته.   –علمائها 
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في الدرعية، والتي شارفت نصف قرن من الزمان، كان اإلمام محمد بن سعود،  هابعبد الوفطوال حياة الشيخ محمد بن 

الشيخ  وقد بقيال يقطعان أمراً إال بحكمه، وال يهتديان إال بنجمه.  يقول ابن غنام في تاريخه: " عبد العزيزومن بعده ولده اإلمام 

ب جيش وال يصدر رأي من محمد بن سعود وال ابنه عبدالعزيز بيده الحّل والعقد، واألخذ واإلعطاء، والتقديم والتأخير، ال يرك

والحاصل أنه صار األمر كله بيد محمد بن ".  ونجد مثل ذلك عند صاحب "لمع الشهاب"؛ حيث قال: "(75)إال عن قوله ورأيه

ه ارتضوه وإن عبدالوهاب بحيث كل شيء أراده محمد بن سعود، أو أوالده، رجعوا به إلى محمد بن عبدالوهاب، فإن ارتضا

م، واتسعت رقعة الدولة السعودية، وأمنت الطرق، وانتشرت 5111ه/ 5511".  وبعد أن فُتحت الرياض سنة (76)أباه أبوه بال كالم

أنوار الدعوة، جعل الشيخ األمر والنهي بيد اإلمام عبدالعزيز، وانسلخ منها، وأقبل على العبادة والتعليم، إال أن اإلمام كان مع هذا 

 .        (77)خوض في شيء إال برأيه، وال ينفذه إال بأذنهال ي

وكان اإلمام سعود، على رأيه الباهر وعقله الوافر، إذا ما أشغله شاغل ال يستبد برأيه، فيرسل في طلب خواصه من 

م، فإذا رؤساء البوادي ويستشيرهم، فإذا انصرفوا من عنده أرسل في طلب خواصه وأهل الرأي من أهل الدرعية واستشاره

انصرفوا من عنده أرسل في طلب أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأهل العلم من أهل الدرعية واستشارهم، فيكون رأيه مشارفاً 

 .(78)لرأيهم

وكما سبق القول، فقد احتفى اإلمام تركي بن عبدهللا بمقدم الشيخ عبدالرحمن بن حسن، ال لفيض علم الشيخ فحسب، بل 

.  وبالمثل، فقد (79)إلى من يحمل معه ثقل المسؤولية، ويُشير عليه، ويعينه على حل ما يعن عليه من مشكالت لمسيس حاجة اإلمام

ُسرَّ حفيده اإلمام عبدهللا بن فيصل بعودة الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف بن عبدالرحمن كي يقف إلى جواره وينتفع بنصحه وحسن 

 في حينه.  ، وهذا ما تحقق كما سنرى (80)عقله وثقب رأيه

ومن عادة أئمة آل سعود أنهم كانوا ال يولون القضاء، وال يستعملون أمراًء على البلدان، أحداً إال بعد الرجوع إلى كبار 

علمائهم واالستئناس بآرائهم، واألمثلة على ذلك ليست بالقليلة، ولكن حسبنا أن نأتي باثنين منها طلباً لالختصار.  فهذا اإلمام سعود 

لعزيز لم يشأ أن يضع الشيخ عبدالرحمن بن حسن على رأس قضاء الدرعية إال بعد أن أخذ رأي عمه الشيخ عبدهللا بن بن عبدا

.  وكان اإلمام فيصل بن تركي كثير الركون (82)الذي أشار عليه بأن يستعمله (81) م(5131هـ/5313محمد بن عبدالوهاب )ت نحو 

لغزارة  (83)سلمان )عاش في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميالدي( إلى العالم القاضي عبدالمحسن بن سليمان آل

، وفي هذا يقول الشيخ العالم أحمد بن علي بن (85)إال بمشورة منه (84)علمه وشدة ورعه، ولم يكن يول ي أحداً من أمراء الزلفي

 مشرف في اإلمام فيصل:

 (86)جرى غير آثمومن يستشر في أمره كل ناصح          لبيب يكْن فيما 

ولم تقف عناية أئمة آل سعود بمشورة علمائهم في حواضرهم فقط، بل كانوا يحرصون على اصطحاب بعض علمائهم 

في غزواتهم بقصد االستضاءة بآرائهم.  فاإلمام عبدهللا بن سعود حين سار من نجد إلى الحجاز لمواقعة الجيش العثماني كان 

كي يشير عليه، هذا باإلضافة إلى ما كان يقوم به من  (87)م(5131هـ/5311لوهاب )ت نحو يصحبه الشيخ علي بن محمد بن عبدا

.  ومما اشتهر عن القاضي إبراهيم بن سيف )عاش في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر (88)الصالة بهم والوعظ لهم

 .(90)اإلمام إلى رجاحة عقله وسداد رأيه أنه كان يالزم اإلمام تركي بن عبدهللا في معظم غزواته؛ لحاجة (89)الميالدي(
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ب اإلمام تركي الشيخ محمد بن مقرن الودعاني الدوسري )ت    لرجاحة عقله وصواب  (91)م(5115هـ/5311وبالمثل، فقد قر 

.  ولما استولى األمير عبدهللا بن ثنيان بن إبراهيم آل سعود (92)رأيه، وجعله من خواصه ومستشاريه، وشهد معه بعض مغازيه

على الحكم في غياب اإلمام فيصل بن تركي استعان بالشيخ الدوسري فحظي عنده  (93)م(5111 - 5115هـ/5311 – 5311)

 .       (94)وتقدم، وصار ابن ثنيان ال يسلك جهة إال وهو معه، وال يقطع أمراً دونه

صيحة من العلماء، بل كانوا يقبلون بها، ومن جميل ما يُذ كر عن أئمة الدولة السعودية أنهم كانوا ال يتأففون من سماع الن

كان يبعث بالرسائل إلى اإلمام فيصل بن تركي  (95)م(5111هـ/5311ويعملون بمقتضاها.  فالشيخ عيسى بن إبراهيم الشثري )ت 

ويسدي له النصيحة دون خوف أو وجل، وكان اإلمام يُرحب بها ويدعو للشيخ بالخير، كما جاء في جوابه عن نصيحة الشيخ 

".  وكتب الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن (96)...والخط وصل وّصلك هللا إلى خير، والنصيحة مقبولة جزاك هللا خيراً الشثري: "... 

اء التي أطبقت  )97(م(5111هـ/5311بن حسن آل الشيخ )ت  رسالة طويلة تناول في جانب منها شيئاً من أحداث الفتنة العمياء الصم 

ة السعودية الثانية بعد وفاة اإلمام فيصل بن تركي، وما بذله من نصح لإلمام عبدالرحمن بن فيصل بن بمخالبها على صدر الدول

كي ينزل ألخيه األكبر عن اإلمامة رصاً للصف وجمعاً للكلمة وحقناً للدم،  (98)م(5115 – 5111هـ/5111 – 5111تركي )

قبة الفرقة، حتى مال اإلمام عبدالرحمن إلى رأي الشيخ عبداللطيف ومازال يكرر عليه النصيحة ويبغ ض إليه الفتنة، ويحذره من عا

ثم إن آل سعود صار بينهم شحناء وعداوة، والكل يرى له ونزل عن الحكم ألخيه عبدهللا، وهذا بعض ما جاء في رسالة الشيخ: "

ل قدام على محاولة عبد الرحمن الفيصاألولوية بالوالية، وصرنا نتوقع كل يوم فتنة وكل ساعة محنة، فلطف هللا بنا، وصار لي إ

في الصلح وترك الوالية ألخيه عبد هللا، ولم أزل ألح عليه في ذلك حتى يّسر هللا قبل قدوم عبدهللا بنحو أربعة أيام، فوافق على 

 ".(99)...تقديم عبدهللا وعزل نفسه ورأى الحق ألخيه، وأنه أولى منه لكبر سنه وقدم إمامته

 

 ليفهم للعلماء بالقيام بالسفارة:تكالمبحث الرابع: 

السفارة مرتبة رفيعة، ومهمة جسيمة، ال ينوء بحملها إال الذين تتحقق فيهم الكفاية، ورجاحة العقل، ونفاذ البصيرة، وسعة  

ه أبو الحسن الماوردي نصيحته للملوك بأال يختاروا لحمل رسائلهم: " ، صحيح رإال رائع المنظر كامل المخبالحيلة؛ ولهذا فقد وج 

العقل، حاضر البديهة، ذكي الفطنة، فصيح اللهجة، جيد العبارة، ظاهر النصيحة، موثوقاً بدينه وأمانته، ُمجرباً منه حسن 

".  ولقد علم أئمة آل (100)...االستماع والتأدية، كتوماً لألسرار، عفيفاً عن األطماع، غير منهمك في الفواحش والسكر والشرب

مية عظيمة، وأثر بالغ؛ فاختاروا لها نخبة من خيرة العلماء ممن كانت لديهم الكفاءة للقيام بها، والقدرة سعود ما للسفارة من أه

على حملها؛ إذ أن قيام العلماء بحمل الرسائل إلى أصحاب السلطان جدير بأن يضفي على السفارة هالة من االحترام والتوقير؛ 

لسفارات في عهد الدولة السعودية األولى والثانية ال تخرج عن ضربين: أحدهما لما للعلماء من تقدير كبير ومكانة رفيعة.  وا

لمناظرة علماء البالد الُمرسل إليها العالم وتصحيح ما علق عن الدعوة اإلصالحية باألذهان من ظنون باطلة وتهم ظالمة، واألخرى 

   الثنائية.  االتفاقاتلمفاوضة الحكام في أمر من أمور السياسة وإبرام 

ومن أشهر السفارات في عهد الدولة السعودية األولى تكليف اإلمام عبدالعزيز بن محمد للشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا  

 – 5111هـ/5511 – 5511بالسفر إلى مكة؛ تلبية لطلب أميرها الشريف أحمد بن سعيد ) (101)م(5133هـ/5311الحصين )ت 

 . (103)اء مكة ما يدعون إليه من الدين، ويناظر علماءهابإرسال فقيه عالم ليُبي ن له ولعلم (102)م(5111
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وا بأن   ولما وصل الشيخ أكرمه الشريف أحمد، ثم جمع بينه وبين بعض العلماء، فناظروه في ثالثة مسائل، فأجابهم بالحجة، فأقر 

 .  (104)ما جاء به الشيخ محمد بن عبدالوهاب هو دين هللا، ثم انصرف عنهم مبجالً معززاً 

إلى  –شريف مكة  – (105)م(5153 – 5111هـ/5331 – 5313م أرسل غالب بن مساعد )5111هـ/5355 وفي سنة

اإلمام عبدالعزيز بن محمد يطلب منه أن يُوجه علماًء من طرفه لمناظرة علماء مكة في بعض من أمور العقيدة، فأرسل إليه اإلمام 

.  ولما وصل ابن معمر ومن (106)يخ حمد بن ناصر بن معمرجماعة من العلماء المشهورين بحسن المناظرة، وعلى رأسهم الش

معه إلى مكة جاءهم غالب بعلماء بلدته، وجرت المناظرة عدة ليال.  وكان ابن معمر يأتيهم بالدليل تلو الدليل من كتاب هللا الكريم، 

وا  .   (107)في المغالطة والعناد وسن ة نبيه المطهرة، وأقوال أئمة اإلسالم وثقاته، فانقطعوا وأذعنوا بالحق بعد أن لج 

بن حسن مما كان في األحساء من تعظيم للقبور، وغلو في  عبد الرحمنوانزعج اإلمام فيصل بن تركي والشيخ 

ناك إلى ه عبد الرحمنبن  عبد اللطيفالصالحين، وانتشار للبدع من نحو الموالد وغيرها، فانعقد رأيهما على إرسال الشيخ 

يههم إلى فساد هذه المعتقدات ومخالفتها لصحيح الدين.  ودخل الشيخ عبداللطيف األحساء سنة لمناصحة علمائها، وتنب

م، فلبث فيهم عامين، يدعوهم إلى عقيدة السلف، ويناظرهم، ويقارعهم بالكلمة، ويقابل حججهم بأقوى منها، حتى 5111هـ/5311

   . (108)شرح هللا قلوبهم للحق، وزال ما في قلوبهم من رواسب الشرك

ل  األئمة السعوديون بعض علمائهم ممن ُعرفوا بالفطنة وحضور  وإلى جانب تلك السفارات ذات الطابع الديني، فقد حم 

البديهة وحسن البيان رسائالً سياسية للملوك واألمراء.  ففي عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز خرج الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن 

ف )ت  د برسالة إلى إمام صنعاء، فكف ى ووف ى في مهمته.  ولقد كان الشيخ عبدالعزيز محل من نج )109(م(5131هـ/5315مشر 

 . (110)ثناء شيوخ صنعاء وإعجابهم؛ حيث نعتوه بالفضل والعقل والفهم والذكاء التام وحسن المحاضرة

على  (111)م(5151هـ/5311ولما استقرت القاعدة بين اإلمام عبدهللا بن سعود وبين طوسون بن محمد علي باشا )ت 

الصلح بعث اإلمام الشيخ عبدالعزيز بن حمد المذكور أعاله ومعه الشيخ عبدهللا بن محمد بن بنيان )عاش في القرن الثالث عشر 

بالقاهرة إلقرار االتفاق الذي  (113)م(5111 - 5111هـ/5311 - 5331إلى محمد علي باشا ) (112)الهجري/التاسع عشر الميالدي(

ين اإلمام، إال أن الباشا لم يعجبه الصلح، ولم تظهر عليه عالمات الرضى به، ولم يُحسن نزلهما، جرى بين ابنه طوسون وب

.  وحصل أثناء زيارة مبعوثي اإلمام للقاهرة أن التقى بهما الجبرتي صاحب الكتاب المشهور "عجائب (114)وعاتبهما على المخالفة

اع مذهب ابن حنبل فقيل لهما أنهم انقرضوا من أرض الكنانة بالكلية، وأنهما اآلثار"، وأثنى عليهما خيراً، وذكر أنهما سأال عن أشي

جدت وقد اجتمعت بهما مرتين فواشتريا نسخاً من كتب التفسير والحديث، وهذا بعض ما جاء عند الجبرتي في حديثه عنهما: "... 

وتهذيب األخالق، وحسن األدب في  التواضع منمنهما أنسا وطالقة لسان، واطالعا وتضلعا ومعرفة باألخبار والنوادر، ولهما 

الخطاب، والتفقه في الدين، واستحضار الفروع الفقهية، واختالف المذاهب فيها ما يفوق الوصف، واسم أحدهما عبد هللا، 

 ".(115)وهو األكبر حسنا ومعنى عبد العزيز، واالخر

إلى الرياض في  (116)م(5111 – 5111هـ/5151 – 5311هـ انحدر أمير حائل محمد بن رشيد )5111وفي أول سنة 

جيش كثيف، واستدار بجنوده حولها، وقطع كثيراً من نخيلها، وآل سعود وعلى رأسهم آخر أئمة الدولة السعودية الثانية اإلمام 

حمد، .  ولما ضاق الحصار على اإلمام عبدالرحمن أوفد من عنده إلى ابن رشيد أخاه األمير م(117)عبدالرحمن محصورون بالداخل
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، وكان عمره ال يتجاوز العاشرة في بعض األقوال، والشيخ عبدهللا –الملك عبدالعزيز الحقاً   –وابنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

بن عبداللطيف بن عبدالرحمن المذكور آنفاً.  وكان الشيخ عبدهللا ممن رزقهم هللا القبول في النفوس، وألقى عليه المهابة والوقار، 

مسموعة وقول ال يُرد، حتى أن األمير محمد مال إلى الصلح، ورجع من حيث أتى بقضه وقضيضه، مقابل شروط  وجعل له كلمة

 ، ولكن ليس هذا موضع بسطها.    (118)توافق عليها الفريقان

 

 عقدهم للمجالس العلمية:  المبحث الخامس: 

ك ك الوقت.  ولقد اعتنى أئمة آل سعود بإقامة مثل تلتعتبر المجالس العلمية من أهم وأشهر وسائل التعليم المتعارفة في ذل 

المجالس، والتي كان يؤمها خلق كثير.  وعلى قلة اإلشارات إلى مجالس العلم، إال أنه يتبين من استعراض الشواهد التاريخية أن 

وق وفي أماكن مختلفة، وف موضوعاتها كانت ال تخرج في عمومها عن سياق العلوم الدينية، وأنها كانت تُعقد في أوقات متفرقة،

هذا كان حضورها مكفوالً لكافة فئات المجتمع؛ حيث كان آل سعود حريصين على هداية الناس وإصالحهم وتبصيرهم بأمور 

 دينهم.  

ولقد ترك لنا ابن بشر وصفاً غاية في الروعة ونهاية في التفصيل لمجالس اإلمام سعود بن عبدهللا بالدرعية، والتي كانت  

ثالث مرات كل يوم، وفي ثالثة أماكن مختلفة، وكان يحضرها جمع عظيم يضيق عنهم اإلحصاء من أهل الدرعية بكافة  تُعقد

طبقاتهم وغيرهم من أهل األقطار، وال يتخلف أحد عن تلك المجالس إال نادراً.  وغالب الظن أن حضور دروس العلم لم يكن أمراً 

.  ومن يقف على وصف ابن بشر لمجالس اإلمام سعود الثالثة ليعجب (119)ب من يتخلف عنهامتروكاً للفرد، بل كان إلزامياً ويُعاق

أشد العجب؛ إذ كيف تأتى لهذا اإلمام الكبير، والذي أفنى معظم عمره في نصرة الدعوة وبثها وفي تدويخ البلدان وفتحها، أن يجد 

رف، والوقت الكافي ليدعو الناس إلى حضور ثالثة مجالس علم بعد كل ذلك البال الخالي فيغرف من العلوم ما شاء هللا له أن يغ

 في كل يوم!  

في وصفه إلقبال اإلمام سعود المهيب على مجلس العلم الذي كان يُعقد  –الذي كان شاهد عيان عليها  –يقول ابن بشر 

م وغيرهم من أهل الدرعية عقب انبالج الفجر، في سوق المدينة، ويحضره آل سعود من كبيرهم إلى صغيرهم بخدمهم وحشمه

اع والرعاة وغيرهم من العمال: "...  فإذا اجتمع الناس خرج سعود من قصره ومعه دولة وجلبة ما عدا أهل األعمال من الزر 

عظيمة تسمع جلبتهم كأنه جلبة النار في الحطب اليابس من قرع السيوف بعضها في بعض من شدة االزدحام، ال ترى فيهم 

ل إال نادراً، بل كلهم مماليكه عبيد سود، ومعهم السيوف الثمينة المحالة بالذهب والفضة، وهو بينهم كالقمر األبيض من الرجا

تبين من فتق سحاب، فإذا أقبل على ذلك المجلس قام له الذين في طريقه لئال يطأهم العبيد حتى يخلص إلى مكانه، فيسلم على 

حمد بن عبدالوهاب[ وهو الذي عليه القراءة في ذلك الدرس، ويجلس أكثر من الكافة، ثم يجلس بجانب عبدهللا ابن الشيخ ]م

معه في طرف الحلقة، فإذا تكامل جلوسه التفت للعلماء والرؤساء من المسلمين عن يمينه وشماله فسلموا عليه ورد عليهم 

 ".  (120)..السالم، ثم يشرع القارئ في التفسير.

دون أن يدلي بدلوه في تلك المجالس، بل كان في أحيان كثيرة يتصدر المجلس، ولم يكن اإلمام سعود ليجلس مستمعاً  

 ويمسك بزمامه، فيكون إليه الشرح والتعليق والتحقيق، حتى يظن من يسمعه أنه ال يعرف غير ذلك من شدة اتقانه وكثرة حفظه. 
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كالم العلماء والمفسرين، فيأتي بكل عبارة ثم ينهض سعود ويشرع في الكالم على تلك القراءة، ويحقق يقول ابن بشر: "...  

فائقة، وإشارة رائقة، فتمتد إليه األبصار، وتحير من فصاحته األفكار، وكان من أحسن الناس كالماً، وأعذبهم لساناً، وأجودهم 

 ".   (121)...بياناً 

 بناء آل سعود، وال يتخلف عنها إالبن سعود يغشى مجالس علم أبيه حين كان ولياً للعهد، مثله مثل أ عبد هللاوكان اإلمام  

ما ندر.  وعلى ما يبدو من كالم ابن بشر، فإن اإلمام عبدهللا لما آلت إليه قيادة دفة الدولة السعودية سار على نهج أبيه في مغازيه 

وسعة في الحال وراحة في وقتاً  عبد هللا.  ومع أننا ال نملك دليالً على ما نقول، إال أنه من المستبعد أن يجد اإلمام (122)ومجالسه

البال على عقد تلك المجالس العلمية، وال سيما بعد أن أناخ إبراهيم باشا بالدرعية وضي ق عليها الحصار وأمطرها بنيران مدافعه 

 شهوراً.    

صره ن قوكما ورد آنفاً، فقد كان اإلمام تركي بن عبدهللا ال يُخل بمجالس العلم، كل يومي اثنين وخميس، وكان يخرج م 

فيجمع الناس لذلك أجمعين، وكان الدرس على الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، فتارة يقرأ عليهم في تفسير ابن جرير 

 .(123)الطبري وهو األغلب، وتارة أخرى في كتب األحاديث

لذي يعكس مدى ولم يكن األئمة السعوديون ليقطعوا عادتهم في عقد دروس العلم حتى في أسفارهم ومغازيهم؛ األمر ا 

تعلقهم بالعلم وحرصهم عليه.  فاإلمام سعود بن عبدهللا كان ال يخرج في غزوة إال وقد أحاط نفسه بجملة من علماء أهل الدرعية 

.  وكان إذا ركب مطيته، أمر على رجل من طلبة العلم وحف اظ القرآن ممن عرفوا بحالوة الصوت أن يتلو (124)وأهل النواحي

القرآن، فإذا شرع بالقرآن خضع الناس لكالم هللا وأنصتوا له خاشعين، واإلمام أشدهم خضوعاً وإنصاتاً.   عليهم سورة من سور

 . (125)فإذا فرغ الرجل من قراءته للسورة أمره اإلمام بقراءة سورة أخرى، يفعل ذلك في كل مغازيه وحججه

حيث كان يأمر بترتيب المجلس عنده بعد صالة وكان اإلمام تركي بن عبدهللا إذا خرج للغزو ال يترك دروس العلم؛  

العصر بصيوانه، فيتقاطر عليه الناس من أهل كل ناحية، فيعظهم ويذك رهم قاضيه العالم الذي خرج معه، وعادة ما كان الشيخ 

شيخ شرعية" ل، وربما قرأ لهم شيئاً من كتب السي ر، أو من كتب األحاديث والتفسير، أو كتاب "السياسة ال(126)إبراهيم بن سيف

اني  .  (127)اإلسالم ابن تيمية الحر 

ة وأيام   وكعادة اإلمام فيصل بن تركي، فإنه لم يكن ليتخلى عن دروس العلم، وعن مجالسة العلماء، حتى في أوقات الشد 

للسالم  فركبت"الحرب، ودونك ما قاله ابن بشر الذي سار إلى اإلمام فيصل للسالم الذي كان في طريقه إلى محاربة أهل القصيم: 

عليه فكان وصولي إلى مخيمه بعد صالة العصر، وإذا بالمسلمين مجتمعين في الصيوان الكبير للدرس، فجلس اإلمام فيه، 

والمسلمون يمينه وشماله ومن خلفه وبين يديه، وجلس الشيخ عبد اللطيف ]بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ[ إلى جنبه 

".  وبعد أن فرغ الشيخ عبداللطيف من درسه قام ابن بشر وسل م  على (128)...أ في كتاب التوحيدفأمر القارئ بالقراءة عليه، فقر

، ثم قاموا جميعاً مع اإلمام ودخلوا معه خيمته، فلما (129)م(5113هـ/5311كالً من الشيخين عبداللطيف وعبدهللا بن جبر )ت 

وك" ألبي بكر الطرطوشي، واإلمام والشيخان يتراجعون بينهم جلسوا شرع الشيخ ابن جبر يقرأ على اإلمام في كتاب "سراج المل

 .     (130)في تحقيق معاني الكتاب إلى أن يمتد عليهم رواق الليل
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 إنفاقهم على العلم وأهله:المبحث السادس: 

تب، وبناء يعد المال من المقومات الضرورية لنمو الحركة العلمية؛ إذ أن المال يُسهم في بناء دور العلم، وشراء الك 

المكتبات، وتفريغ طلبة العلم للتحصيل، وسداد مرتبات المعلمين، وغير ذلك.  ومن ينظر في تجارب األمم الغابرة أو الحاضرة 

سيجد أن العلوم ال تنمو وتزدهر إال في البيئات التي يوجد فيها ما يكفي من األموال لتشجيع شداة العلم وتوفير ما يلزمهم من 

 حتى ال ينصرفوا عن طلب العلم وينشغلوا بتدبير لقمة العيش.  متطلبات الحياة 

ولقد عانت الدولة السعودية في مبتدأ أمرها من ضعف الحال ومن قلة ذات اليد، حتى أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

دان نجد لبث لهم إلى بلاضطر إلى دفع نفقات طلبته الوافدين عليه من خارج الدرعية، وإلى تحمل مرتبات المعلمين الذين كان يرس

.  ولما منَّ هللا على أهل الدعوة بفتح مدينة الرياض سنة (131)الدعوة، حتى ولو أفضى به األمر إلى االستدانة من الموسرين

م بعد سنين طوال وحروب شداد، احتوى اإلمام عبدالعزيز على ما فيها من األموال العظيمة، ولم يبِق شيئاً منها 5111هـ/5511

لها لإلنفاق على أهل العلم منذ قدومه إلى الدرعية طوال ثالثة عقود من لنفسه و أهله، ووف ى منها ديون الشيخ محمد التي تحم 

 ! (132)الزمان

، فقد كان اهتمامه بالعلم وأهله، وإنعامه عليهم، ال يقل عن شيخه محمد بن الوهاب في عبد العزيزوعلى ذكر اإلمام 

لبة العلم أن صبيان الدرعية كانوا يصعدون إليه بألواحهم بعد خروجهم من عند ُمعلمهم، شيء.  فمن عالمات إنفاقه على ط

.  وكان من عاداته أن يكتب (133)ويعرضون عليه خطوطهم، فمن استحسن خطه منهم أعطاه عطاًء جزيالً، ثم أعطى الباقين دونه

ونشره، ويجعل لهم رواتباً شهرية تُصرف لهم من  ألهل النواحي، من حضر وبادية، يحضهم على تعليم القرآن واكتساب العلم

.  ونقل ابن بشر أن اإلمام أمر كاتبه أن (134)بيت المال، ومن كان منهم ضعيفاً بأمره بالقدوم إلى الدرعية، ويتكفل بكافة احتياجاته

 مة والمؤذنين والفقراء واليتامىف يفرقونها على طلبة العلم وحملة القرآن والمعلمين واألئالآثالثة  (135)عماله في سديرإلى يدفع 

 .  (136)والمساكين

إضافة إلى ما تقدم، فقد أمر اإلمام عبدالعزيز ببناء مجمع حول مسجد البجيري، يسع مائتي رجل، وخص ص  جزًء منه 

وس عوا إلى درللنساء، وكانوا إذا فرغوا من صالة الفجر أقبلوا على هذا المجمع، فوجدوا فيه ما يحتاجون إليه من القهوة، واستم

.  وإلى جانب ذلك، فقد بُنيت ألبناء الشيخ محمد بن (137)في التوحيد يقرأها عليهم أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالتناوب

أربعة مدارس بالقرب من منازلهم، يتعلم فيها طالب غرباء من نجد واليمن  (138)عبدالوهاب: حسين، وعبدهللا، وعلي، وإبراهيم

.  ولقد أثنى ابن غنام على أبناء (139)األقطار مجاناً، وفوق هذا ُرتبت لهم أرزاقاً تجري عليهم من بيت المالوُعمان وغيرها من 

 الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعلى علمهم فقال:

 مدارسهم معمورة بعلومهــــم             وما ثبطوا عن نشر أحكامهم ثبطا                 

  مفيداً وهادياً          وعلما وتحديثاً بذا تسمع اللغطـــــــــــافلست ترى إال                 

 وأمراً بمعروف وتنكير منكـــــر         وتنكيل من قارف الذنب والسخطا                         

  (140)وحثا على فعل الصالة جماعة          وتوبيـــــــخ من عنها تخلف أو ابطــــــأ
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رعية، في عهد اإلمام عبدالعزيز ومن جاء بعده، منارة شامخة تشع بعلومها على نجد وما وراء وهكذا أصبحت الد

 .  (141)حدودها، وموئالً للوافدين عليها من العلماء الراغبين وطالب العلم النابهين

لى فتُفرق ع ولم يقطع اإلمام سعود معروف أبيه اإلمام عبدالعزيز؛ حيث واظب على إرسال الصدقات إلى أهل كل بلدة،

.  وكان من حسناته التي تُحمد له أنه ألزم أمير (142)فقرائها وضعفائها وأئمتها ومؤذنيها ومن فيها من طلبة العلم ومعلمي القرآن

كل ناحية من النواحي أن يختار نحو خمسة عشر رجالً من أهل ناحيته، فيُكل فهم التعلم والجد في التحصيل، ثم يثيبهم على ذلك بما 

 .  (143)م من األمواليكفيه

ومن صور اإلنفاق على العلم ما قام به اإلمام تركي بن عبدهللا، ومن بعده ولده اإلمام فيصل، من ترميم وتوسيع وتحسين 

لجامع الرياض الكبير، أو ما يُعرف بجامع اإلمام تركي بن عبدهللا، والذي كان بمنزلة جامعة عريقة يتوافد عليها طلبة العلم من 

حالة (144)صوبكل فوج و .  وإنه لمن المبهج أن تصل أصداء دروس هذا الجامع إلى ما وراء تخوم جزيرة العرب؛ إذ ذكر الر 

الفنلندي روجر والن أن الرياض ودروس جامعها الكبير هي من أوقدت في نفسه الحماسة للسفر إلى جزيرة العرب في رحلته 

وعه برحلته الثانية، والتي أعقبت األولى بأربعة أعوام، إلى سماع م، وأنه كان متلهفاً قبل شر5111هـ/5315األولى سنة 

 – 5311.  وعلى قِصر مدة حكم األمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز )(145)المحاضرات التي كانت تُعقد بالجامع المذكور

 .  (147)وشدة اضطرابها، إال أنه أسهم ببناء مدرسة بمدينة الرياض (146)م(5115 – 5111ه/5311

كتِف أئمة آل سعود بتعمير المساجد في مقر إقامتهم، بل أسهموا في نشرها في كافة البالد الواقعة تحت سيطرتهم.  ولم ي

ففي عهد اإلمام فيصل بن تركي صدر أمره ببناء عدد من المساجد والجوامع في األحساء، وقام بترميم وتوسعة مساجدها القديمة 

ورة لها، ووقف األوقاف عليها حتى تتمكن تلك المساجد من النهوض بدورها الديني حتى ولو اقتضى الحال شراء البيوت المجا

والتعليمي، وزاد على ذلك بأن جعل نظارة تلك األوقاف في أيدي علماء األحساء، حفظاً لمكانتهم الدينية وصيانة لكرامتهم 

 .       (148)األدبية

يفد إليه طلبة العلم من مختلف اآلفاق، فإن الرياض حملت  ومثلما كانت الدرعية قبل سقوطها وهدمها مركزاً علمياً  

الراية من بعدها، وأصبحت بعد أن غدت قاعدة الدولة السعودية الثانية ومقر عز حكامها قبلة طلبة العلم ومحط أنظارهم.  ونظراً 

ر  لهم حكام آل سعود من بيت المال ما يكفي معيش العلم  تهم من أجل أن يتفرغوا لتحصيللفقر أولئك الطلبة وقلة حيلتهم، فقد قر 

الذي جاءوا إلى الرياض من أجله، وأوقفوا لهم هم وغيرهم من األمراء وأهل الخير عدداً من الدور القريبة من المساجد ليتخذوها 

 .(149)سكناً لهم

 وقفهم للكتب وعنايتهم بالمكتبات:المبحث السابع: 

وسيلة الفضلى لنقل المعارف ونيل الفوائد.  وال شك أن وقف الكتب له أثر كما هو معلوم، يعد الكتاب وعاء المعرفة، وال

جليل وفضل جزيل في االرتقاء بالحياة العلمية.  ومن صور عناية أئمة آل سعود وأمرائهم وأميراتهم بالعلم وطلبة العلم أنهم وقفوا 

ى الطالب لالطالع عليها واالستفادة منها، فال يضطروا إلالكتب على الراغبين بها؛ كل هذا بقصد توفيرها للعالم الراغب والمتعلم 

 السفر في طلبها، وال يتكل فوا المال القتنائها؛ حيث كانت الكتب آنذاك تُنسخ على أيدي نس اخ متخصصين لهذا العمل، 
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عذر لم والفقراء من العلماء فيتمما جعل أسعار الكتب باهظة ال يقدر على شرائها واحتوائها إال ذوي المداخيل العالية، وأما طلبة الع

 عليهم الحصول عليها.

فمن الكتب الكثيرة التي وقفها أئمة آل سعود نذكر مثالً كتاب "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" ألحمد القسطالني، 

ين م على سيد األولالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالوالذي وقف اإلمام عبدالعزيز بن محمد نسخة منه، وهذا نص الوقفية: "

واآلخرين، أما بعد؛ فقد وقف وسبّل عبدالعزيز بن سعود تقبل هللا منه هذا المجلد من شرح البخاري وبقية المجلدات، وهن 

سبعة مجلدات، وجعل نصفهن سبالة للشيخ محمد هللا يعفى عنه ونصفهن سبالة ألبيه وأمه عفا هللا عنهم، وشهد على هذا 

مد وعبدهللا بن عبدالعزيز، وكتبه وشهد به عبدهللا بن محمد بن عبدالوهاب، وكفى باهلل شهيدا، وصلى إبراهيم بن الشيخ مح

  ".  (150)هللا على محمد وآله وسلم

ووقف اإلمام فيصل بن تركي جملة من الكتب، مثل كتاب "بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول"، أحد أشهر 

يعلم الناظر إليه بأن هذا الكتاب قد وقفه وحبسه اإلمام فيصل بن تركي والنظر عليه وقفية: "وأعظم كتب ابن تيمية، وهذا نص ال

وكيله ناصر بن عيد شهد على ذلك كاتبه عبدالرحمن بن عدوان حامًدا هلل ومصليًا على رسوله وذلك المحرم سنة … 

 ".  (151)هـ0221

فيصل بن تركي، الذي كان كلفاً بجمع الكتب، قد وقف عدداً كبيراً وأشار الدكتور عبدهللا المنيف إلى أن اإلمام عبدهللا بن 

منها لطلبة العلم، وتلك نخبة من عناوين بعض تلك الكتب، والتي مازالت في حالة طيبة على الرغم من اتصال الفتن وترادف 

جامع الصغير" لقيم، "الشرح الكبير على الالحروب في عهد أبناء اإلمام فيصل: "الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية" البن ا

للمناوي، "تاريخ مكة" لألزرقي، "الفروع في الفقه الحنبلي" البن مفلح، "جامع العلوم والحكم" البن رجب، "الصارم المسلول 

السنن" "على شاتم الرسول" البن تيمية، "فتح الباري شرح صحيح البخاري" البن حجر، "شرح مسند اإلمام الشافعي" للجزري، 

، وغير ذلك من عناوين يطول عدها ويصرف عن المقصود (152)ألبي داود السجستاني، "عنوان المجد في تاريخ نجد" البن بشر

 سردها.

صاً حباً للكتب وحر عبد هللابن فيصل أقل من أخيهما اإلمام  عبد الرحمنولم يكن كالً من األمير محمد بن فيصل واإلمام 

، وعلى وجه الخصوص األمير محمد الذي ُعرف بمحبته للعلم ومجالسته للعلماء.  ومن األمثلة على على توفيرها لطلبة العلم

اء القوي المقدسي، "االستيعاب في أسم الكتب التي وقفها األمير محمد: "المنتقى من عقد الفرائد وكنز الفوائد" لمحمد بن عبد

م أحمد"، "األسماء والصفات" للبيهقي، "األنساب" ألبي سعد السمعاني، البر األندلسي، "مسند اإلما الصحابة األنجاب" البن عبد

.  وأما الكتب التي وقفها اإلمام عبدالرحمن، فهذه طائفة منها: "العقد الفريد للملك السعيد" لمحمد بن (153)"الصالة" البن القيم

عيان في الفرق بين اإلسالم واإليمان" البن طلحة، "رياضة العقالء وما يحتاج إليه الملوك والنبالء" البن حبان، "عين األ

 .  (154)تيمية

وكان لمعظم أئمة وأمراء وأميرات آل سعود مكتباتهم الخاصة، والتي يدل وجودها في منازلهم على فرط ولعهم بالكتب.  

حالة  –فالدرعية في عز أيامها وعنفوان سؤددها كانت زاخرة   لماء الدعوة،بمكتبات عمل على جمعها ع –كما ذكر أحد الر 
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.  وسبق الحديث عن أكوام الكتب التي ُوجدت في قصر اإلمام (155)وكان لإلمام سعود بن عبدالعزيز خزانة كبيرة والمملؤة بالكتب 

 .  (156)عبدهللا بن سعود بعد سقوط الدرعية، والتي ُحملت إلى المدينة المنورة حتى تُفحص قبل السماح بقراءتها

حالة اإلنجليزي وليام بالجريف في كتابه من كره جلي لإلسالم وانتقاص شائن ألهل الدعوة، وما  وعلى ما نجده عند الر 

نلمسه عنده أيضاً من نظرة استعالئية، وخروج متكرر عن حدود اللباقة األدب، إال أنه أثنى على شغف اإلمام عبدهللا بن فيصل 

ألمع .  و(157)الكتب مع ما يحمله الوصف من تهكم غير مقبول بالعلم ومحبته للقراءة، وأشار إلى بعض ما في مكتبة اإلمام من

المؤلف في موضع آخر من كتابه إلى أنه وجد في أحد أقسام مكتبة قصر الحكم بالرياض أربعين مجلداً، ما بين مخطوط ومطبوع، 

 .    (158)تتناول موضوعات شتى

الكتب ودررها، جمعها بالشراء واالستكتاب، إضافة إلى ذلك، فقد كان لألمير محمد بن فيصل مكتبة عامرة بنفائس 

.  وعلى الرغم من عمليات السلب والنهب التي طالت مكتبات الرياض (159)وكانت محتويات هذه المكتبة دانية القطوف ألهل العلم

ن مام عبدالرحمفي أواخر أيام الدولة السعودية الثانية، وما أعقب ذلك من حمل معظم مقتنياتها إلى حائل، ومن ضمنها مكتبة اإل

بن فيصل، إال أن كثيراً من المخطوطات الشعرية والمصن فات الدينية ظلت في مكانها وعلى حالها، وهذا ما يشير إلى كثرة ما 

.  وبالمثل، فقد كان لبعض النسوة من آل سعود آثار ملحوظة وإسهامات مشكورة في نشر العلم من (160)تحت يد اإلمام من الكتب

كتب ووقفها لوجه هللا تعالى على طلبة العلم، ومن أشهرهن: األميرة الجوهرة بنت تركي بن عبدهللا، واألميرة خالل ابتياعهن ال

    . (161)سارة بنت تركي بن عبدهللا، واألميرة نورة بنت فيصل بن تركي، واألميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي

 ملخص النتائج والتوصيات

 لقد انتهتوها بالحياة العلمية ألئمة الدولة السعودية في طورها األول والثاني.  عنايت المتواضعة أولت هذه الدراسة

 خالصتها:  وهذه ،الدراسة إلى جملة من النتائج

 العلم بهؤالء  ُولدوا ونشأوا وترعرعوا في بيئة علمية وجو من الصالح والتقوى.  ولم تنقطع صلة أي منآل سعود ن أئمة إ

جة نتيزادوا إلحاحاً في طلبه دون أن تثنيهم مشاغل الحكم وهموم الدولة.  و، بل أنهم أعمارهمت بعد أن كبرحتى والعلماء 

من بينهم من برع في علوم الدين، وزاحم علماء عصره، ظهر لعلو همم األئمة، وصبرهم على شدائد تحصيل العلم، فقد 

 بن محمد وولده اإلمام سعود.  عبد العزيزوأصبح ممن يُرمى باألبصار، ويُشار إليه بالبنان، كاألمام 

 ائماً دال يستغنون عنهم، وال يملون مجالستهم، وأئمة آل سعود  كان العلماء والمشايخ األخيار محل تعظيم وتكريم؛ حيث كان

ي كعلمائهم بعض  اصحبوستال يخرجون إلى حرب أعدائهم إال وقد ا، ويعملون بنصائحهم.  وكانوا مشورتهميطلبون ما 

كتبهم إلى الملوك ل األئمة لبعض علمائهم مهمة حمل هم، ويسمعوا مواعظهم، ويستأنسوا بآرائهم.  ووك  يتلقوا دروس

أتباع  على مقصوراً ولم يكن تقدير العلماء وإجاللهم   واألمراء؛ لثقتهم بأمانتهم وصدق إخالصهم ونباهتهم وحسن بيانهم.

اهب الفقهية نصيبهم من الرعاية والتقدير، وهذا ما برهن حظي غيرهم من أصحاب المذ، بل عبد الوهابالشيخ محمد بن 

   عليه اإلمام فيصل بن تركي، والذي كانت له أيادي بيضاء على علماء المالكية والشافعية في بالد األحساء. 

  واحي نإلى أمراء اليرسلون ، فكانوا في سبيل تشجيع طلبة العلم وحثهم على كسبهالجزيلة  ألموالأئمة آل سعود اأرصد

 كسب العلم، يصرفهم صارف عن  ال ب جماعة من عندهأن ينتديأمرون كل واحد منهم من بادية وحاضرة 
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 تسع لحلقتكي  مساحتهاوزادوا في  ،المساجدشي دوا .  وبنى أئمة الدولتين المدارس، واجتهادهمعلى المال  همعطونثم ي

مما يُحمد آلل سعود أنهم وقفوا رنَّ صيتها في اآلفاق.  و كفى أن دروس جامع الرياض الكبير قدالعلم ومجالس الذكر، و

والجرايات، فصار أولئك الطلبة يتقاطرون على الدرعية في عهد الدولة األولى، األرزاق رت بوا لهم و، الدور على طلبة العلم

  وعلى الرياض في عهد الدولة الثانية.

 ألسرة ا من فراداألي جلبها األموال، وصار لكل واحد منهم ولبعض اعتنى األئمة السعوديون أيما اعتناء بالكتب، وبذلوا ف

 ،.  وألنهم كانوا يطمعون في األجر من عند هللا، ويحرصون على نشر المعرفةداخل قصره الحاكمة مكتبة حافلة بالكتب

    فقد وقفوا العشرات من نفائس الكتب على الراغبين فيها.

 توصيات الدراسة:

 ري الحياة العلمية ألئمة آل سعود؛ عمل دراسات مماثلة ف ة والتي لم تتطرق لها الدراس بغية استكشاف بعض األبعاد األُخ 

 الحالية.

  الجوانب العلمية في حياة بعض أئمة الدولة السعودية األولى والثانية، مثل: على نحو مفصل إفراد دراسات مستقلة تتناول

 تركي.أو اإلمام فيصل بن  عبد العزيزاإلمام سعود بن 

 .تسليط بعض األضواء على جهود ملوك الدولة السعودية الثالثة في عنايتهم بالعلم ورعايتهم للعلماء 

من جهود األئمة السعوديين في خدمة العلم وأهله، رأينا منهم جدية تامة وهمة عالية في مختصرة وبعد، فهذه نبذة 

ة من ُولد وشبَّ في حجر الدعومال يُستغرب أمر وهذا  ،مل لمنزلتهوإجال تحصيله، وتشجيع دائم لطالبه، مع توقير زائد للعلماء

   وتربى على أن الدين ال يقوم إال بالعلم، فجزاهم هللا خير الجزاء، وغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم.اإلصالحية السلفية، 

الدكتور بن محمد المطوع و د هللاعبوال يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل وبالدعاء الكثير لكال من الدكتور 

بن محمد المنيف على طيب تشجيعهما وحسن توجيهما، سائالً هللا أن يجزيهما عني خير الجزاء، ويجعلهما دوماً ذخراً  عبد هللا

 للعلم وطلبته. 

أن يرزقنا يدين، و، وأن ينفع به المستفالكريم تعالى أن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه سأل المولىالختام أوفي 

 وانه، والحمد هلل رب العالمين.ورض تعالى منهم دعوة صالحة، أنال به عفوه

 المالحق

 ثبت بأسماء وسني حكم أئمة الدولة السعودية األولى (0ملحق رقم ) 

 إلى من االسم

 م5111هـ/5511 م5131هـ/5511 محمد بن سعود بن محمد بن مقرن

 م5111هـ/5351 م5111هـ/5511 بن محمد بن سعود بن محمد عبد العزيز

 م5151هـ/5331 م5111هـ/5351 سعودبن محمد بن  عبد العزيزسعود بن 

 م5151هـ/5311 م5151هـ/5331 بن محمد عبد العزيزبن سعود بن  عبد هللا
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 ثبت بأسماء وسني حكم أئمة وأمراء الدولة السعودية الثانية (2ملحق رقم )

 

بن فيصل بن تركي لكتاب "الكاشف في معرفة من له ذكر في الكتب الستة" عبد هللاوقف اإلمام  (3ملحق رقم )  

 

 إلى من االسم

 م5111هـ/5311 م5131هـ/5311 بن محمد بن سعود عبد هللاتركي بن 

 م5111هـ/5111 م5111هـ/5111 بن محمد عبد هللافيصل بن تركي بن 

 5115هـ/5311 م5111هـ/5311 بن محمد عبد العزيزخالد بن سعود بن 

 م5111هـ/5311 م5115هـ/5311 بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان عبد هللا

 م5111هـ/5313 م5111هـ/5111 بن محمد )للمرة الثانية( عبد هللافيصل بن تركي بن 

 م5115هـ/5311 م5111هـ/5313 عبد هللابن فيصل بن تركي بن  عبد هللا

 م5111هـ/5315 م5115هـ/5311 عبد هللاسعود بن فيصل بن تركي بن 

 م5311هـ/5311 م5111هـ/5315 عبد هللابن فيصل بن تركي بن  عبد الرحمن

 م5111هـ/5111 م5311هـ/5311 ة()للمرة الثاني عبد هللايصل بن تركي بن بن ف عبد هللا

 م5115هـ/5111 م5111هـ/5111 انية()للمرة الث عبد هللابن فيصل بن تركي بن  عبد الرحمن
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بن فيصل بن تركي لكتاب "الفروع في الفقه الحنبلي" عبد هللاوقف اإلمام  (1قم )ملحق ر  

 

 

وقف األمير محمد بن فيصل بن تركي لكتاب "المنتقى من عقد الفرائد وكنز الفوائد" (5ملحق رقم )  
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وقف األمير محمد بن فيصل بن تركي لكتاب "االستيعاب في أسماء الصحابة األنجاب" (2ملحق رقم )  

 

 

الرحمن بن فيصل بن تركي لكتاب "العقد الفريد للملك السعيد" وقف اإلمام عبد (7ملحق رقم )  
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الرحمن بن فيصل بن تركي لكتاب "رياضة العقالء وما يحتاج إليه الملوك والنبالء" وقف اإلمام عبد (8ملحق رقم )  

 

 

 

 الحواشي:

شرف.  وتشغل نجد وسط جزيرة العرب، وتنحدر من جهة نجد: بفتح أوله، وسكون ثانيه: والنجد قِف اف األرض وِصالبها وما غلظ منها وأ (1)

ي واد الغرب نحو الشرق، ونجد هو اسم لألرض العريضة التي أعالها تهامة واليمن، وأسفلها العراق والشام.  وتنقسم نجد إلى عدة أقاليم أهمها:

ع، واألفالج، والعارض، والمحمل، وسدير، والوشم، والقصي ر.  وكان يُطلق على هذه األقاليم خال وادي الدواسر، واألفالج، والفُر  م، وجبل شم 

ْجر.  انظر مثالً: الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الحموي ) ر اسم اليمامة أو جو، وقاعدة اليمامة ح  ت الدواسر والقصيم وجبل شم 

تاريخ المملكة ؛ العثيمين، 111 – 111: 1م(، 3153، )بيروت: دار الكتب العلمية 3، تحقيق: فريد الجندي، ط معجم البلدانم(، 5331هـ/131

 .11م(، 3111هـ/5131)الرياض: مكتبة العبيكان،  51، ط العربية السعودية

هابية(، وعلى ونعت أشياعها ب )الوهابيين(؛ يريدون بذلك تشويهها نعتها ب )الو –في ماضيهم وحاضرهم  –اعتاد خصوم الدعوة السلفية  (2)

يستند إلى  الوتصويرها وكأنها بدعة دينية أو فرقة مذهبية، تتخذ من التشدد والتكفير منهجاً لها، ومن اإلقصاء والعنف سلوكاً لها، وهذ اتهام باطل 

ون، إما عن عمد أو عن جهل.  ولو تتبع القارئ المنصف أقوال الشيخ محمد بن دليل، بل هي فرية كاذبة طار بها الحاقدون والمرجفون والمشكك

، وأتباعه من العلماء، لوجد أن دعوتهم ال تخرج عن كونها دعوة إلى العمل بكتاب هللا وسن ة نبيه وما كان عليه سلف هذه األمة من عبد الوهاب

لدين مما علق به من شوائب البدع وآثار الشرك، مثل التبرك باألضرحة ودعاء الموتى الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من تطهير للعقيدة وتجريد ل

مد مح، عبد الغفورمن األولياء الصالحين وسؤالهم لدفع الضرر أو لجلب النفع.   وللمزيد من هذا الموضوع، انظر مثالً ال حصراً: عطار، أحمد 

، مجلة الهاللوما بعدها؛ حسين، طه، "الحياة األدبية في جزيرة العرب"،  511م(، 3151هـ/5111)الرياض: دار التوحيد،  1، ط عبد الوهاببن 

 . 11)القاهرة: نهضة مصر، د.ت(،  اإلسالم في القرن العشرين: حاضره ومستقبله؛ العقاد، عباس محمود، 111 – 115م(: 5111)مارس  1ع 
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 .51 – 51م(، 5111هـ/5151)القاهرة: دار الشروق،  1دين األسدي، ط ، تحقيق: ناصر التاريخ نجد( ابن غن ام، حسين بن أبي بكر، 3)

اريخ تاإلصالحية، فإن للقارئ أن يرجع إلى: العثيمين،  عبد الوهابللوقوف على األحوال العامة في نجد قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن  (4)

 وما بعدها.    11، المملكة

لي التميمي النجدي: شيخ اإلسالم، وإمام األئمة، وقامع المبتدعين، ومشي د أعالم الدين.  ُولد سنة : بن سليمان ععبد الوهابالشيخ محمد بن  (5)

ونشأ في بيت علم وفضل.  وفي ميعة الشباب ارتحل إلى الحجاز، فمكث في المدينة مدة قرأ بها  –إحدى إمارات نجد  –م بالعيينة 5111هـ/5551

بعض عوامها، فهبط إلى األحساء ولبث مدة قرأ فيها على علمائها األفاضل، ثم عاد إلى نجد، فوجد أهله  على بعض أعالمها، ثم دخل البصرة فآذاه

ه، ثم رقد نزحوا إلى حريمالء وتولى أبوه قضاءها.  وبعد وفاة والده انتقل إلى العيينة، وارتاح أميرها عثمان بن حمد بن معمر إلى دعوته فناص

عبد  م، فتلقاه أميرها محمد بن سعود باإلجالل واإلكرام، وقبل دعوته وآزره كما آزره من بعده ابنه5111/ه5511خذله، فقصد الشيخ الدرعية سنة 

بن محمد.  وبلغت دعوة الشيخ اآلفاق وعم ت األمصار ودان بها أكثر الناس.  وللشيخ محمد مصن فات عديدة، وأشهرها: "التوحيد"، و"كشف  العزيز

 –غيرها.  وأخذ عن الشيخ محمد خلق كثير من أوالده، وأوالد أوالده، وقضاة النواحي، وعلماء األقطار.  وكانت وفاته الشبهات"، و"الكبائر"، و

، تحقيق: دعنوان المجد في تاريخ نج، عبد هللابالدرعية وله من العمر نحو اثنتين وتسعين سنة.  انظر ترجمته في: ابن بشر، عثمان بن  –رحمه هللا 

األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال ؛ الزركلي، خير الدين، 351 – 511: 5م(، 3153هـ/5111)الرياض: د.ن،  1ثري، ط محمد ناصر الش

 .311: 1م(، 3113)بيروت: دار العلم للماليين،  51، ط والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين

ددة مكسورة: نسبة إلى الدروع، وهم قوم من بني حنيفة، إال أنهم هجروها بعد الدرعية: بكسر الدال، وإسكان الراء، فعين مكسورة، وفاء مش (6)

ْجر اليمامة، أو الرياض، 5111هـ/111إلى نجد سنة  –جد آل سعود  –أن استوبأوها.  ولما قدم مانع المريدي  م قام ابن عمه ابن درع صاحب ح 

قرون ثالثة أصبحت هذه البلدة الصغيرة مشكاة للدعوة السلفية، وعاصمة للدولة فأقطعه الدرعية، وتوارث أوالده وحفدته حكمها من بعده.  وبعد 

م سقطت الدرعية بعد حصار طويل ونضال 5151هـ/5311السعودية األولى، وعظم شانها، وأمتد سلطانها فشمل معظم الجزيرة العربية.  وفي سنة 

ر أهلها، وهُدمت منازلها، وطُمست معالمها.  وتقع الدرعية  –ن على مصر والي العثمانيي -مشرف على يد جيوش إبراهيم ولد محمد علي باشا  وهُج 

ية: عشمال غرب الرياض بمسافة قريبة جداً، ويشقها وادي حنيفة نصفين، وهي بلدة زراعية، كثيرة النخيل واألشجار، عذبة المياه، ويُلحق بالدر

ْودة، الِعْلب، العمارية، الوصيل، وغيرها من الملحقا  151: 5م(، 5111هـ/5111)د.م: د.ن،  معجم اليمامةبن محمد،  عبد هللات.  ابن خميس، الع 

م(، 5111هـ/5151)الرياض: مكتبة العبيكان،  الدرعية قاعدة الدولة السعودية األولى.  ولمزيد من المعلومات، انظر: العيسى، محمد الفهد، 131 –

11 – 11     . 

  عدنان.بن مقرن بن مرخان، من عنزة، أو على األرجح من حنيفة، وكالهما من بني ربيعة بن نزار من أوالد  األمير محمد بن سعود: بن محمد (7)

م، فحسنت سيرته وقويت شوكته.  وفي سنة 5131هـ/5511كان رحمه هللا موصوفاً بالحزم والشجاعة والكرم.  ولي إمارة الدرعية خلفاً لوالده سنة 

، فتعاهدا على انتشال أهل نجد خاصة، والعرب عامة، من وهاد عبد الوهابد في الدرعية الشيخ محمد بن م وفد على ابن سعو5111هـ/5511

ر البدع وأوضار الخرافات، وعلى الجهاد من أجل إعالء كلمة هللا.  وفي أيامه اتسعت حدود إمارته حتى ضم ت أجزاًء واسعة من نجد.  وفي شه

.  وللمزيد من المعلومات عن عبد العزيزهللا اإلمام محمد لجواره، وعهد بالراية من بعده إلى ابنه  م اصطفى5111هـ/5511ربيع األول من سنة 

م(: 5111)مايو  1، ع عبد العزيز، جامعة الملك مجلة كلية التربية، "اإلمام محمد بن سعود"، عبد اللطيفاإلمام محمد بن سعود، انظر: ابن دهيش، 

؛ علي، 11 – 11: 5م(، 5111)بيروت: دار الكاتب العربي،  تاريخ الدولة السعودية؛ سعيد، أمين، 511: 1، األعالموما بعدها؛ الزركلي،  55

)الرياض: مطابع الرياض،  تاريخ ملوك آل سعود؛ ابن هذلول، سعود، 11 – 11م(، 5111هـ/5151)الرياض: دار الشبل،  3، ط آل سعودأحمد، 

 .  1 – 1م(، 5115هـ/5111

 3، ع 1، مج مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيةبن محمد، "دور أئمة آل سعود في وقف المخطوطات في مدينة الرياض"،  د هللاعبالمنيف،  (8)

 .1م(: 3113)مارس 

هـ 5111ذي الحجة،  1ه، استعرضت في 5111رجب،  31"ندوة: اإلمام محمد بن سعود: منقذ الجزيرة العربية ومؤسس الدولة السعودية"،  (9)

 م. 3133و، يولي 3/ 
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، العزيز عبدالصالح العثيمين )الرياض: دارة الملك  عبد هللا، تحقيق: عبد الوهابلمع الشهاب في سيرة محمد بن ( الريكي، حسن بن جمال، 10)

 .  15م(، 3111

اجتمعت عليه الكلمة بعد وفاة والده م، أو السنة التي قبلها، و5131هـ/5511بالدرعية سنة  عبد العزيزبن محمد: ُولد اإلمام  عبد العزيزاإلمام  (11)

 عبد العزيزم.  ولما آلت إليه األمور رفع راية الجهاد، ونصب ميزان العدل، واتسعت دولته اتساعاً عظيماً.  وكان اإلمام 5111هـ/5511سنة 

اراً بالمعروف نه اًء عن المنكر، محباً للع لم، مكرماً للعلماء، متواضعاً، رحيماً برعيته، باسط صالحاً عابداً، شديد الخوف من هللا، كثير الذكر له، أم 

قتيالً وهو ساجد يصلي العصر في جامع الطريف  –رحمه هللا  –الكف، شديد الحزم، ماضي العزم، شجاعاً مغواراً، يباشر المالحم بنفسه.  توفي 

رعية من العراق متنكراً في زي زاهد، وذلك في العشر بالدرعية؛ اغتاله رافضي، وقيل كردي، بخنجر في خاصرته، وكان قاتله قد قدم إلى الد

، تحقيق: إبراهيم تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراقمحمد،  عبد هللام.  انظر مثالً: البسام، 5111هـ/5351األواخر من رجب سنة 

؛ ابن 31: 1، األعالم؛ الزركلي، 315 – 315: 5، عنوان المجد؛ ابن بشر، 313 311م(، 3111الخالدي )الكويت: المختلف للنشر والتوزيع، 

بن باز )الرياض: دار الوطن،  عبد العزيزسماحة الشيخ  تقديم:بن محمد بن سعود،  عبد العزيزرسالة مهمة لإلمام  بن محمد، عبد العزيزسعود، 

 .  1، ملوك آل سعود؛ ابن هذلول، 51 – 1د.ت(، 

وتسكين الياء الثانية وفتح النون: من بلدان نجد، وتقع في ملتقى شعاب وادي حنيفة، في أرض لينة،  العيينة: بضم العين وفتح الياء األولى (12)

آل  نوفيها بساتين كثيرة ومياه وفيرة.  وكان للعيينة فيما مضى دور كبير في واي حنيفة، وكانت تحكم ما حولها، ولها صولة وجولة، وحكامها م

 .  311 – 511: 3 معجم اليمامة،.  ابن خميس، عبد الوهابالمجدد محمد بن معمر.  والعيينة هي مسقط رأس الشيخ 

 . 111، تاريخ نجد( ابن غن ام، 13)

 . 1، رسالة مهمة( ابن سعود، 14)

، يزعبد العز، تحقيق: محمد أحمد العقيلي )الرياض: دارة الملك نفح العود في سيرة دولة الشريف حمودبن أحمد،  عبد الرحمن( البهكلي، 15)

 . 11: 3م(، 5111اهـ/5151)الرياض: دار الشبل،  3، ط تاريخ البالد العربية السعوديةالعجالني، منير،  ؛11م(، 5113هـ/5113

 . 11، لمع الشهابالريكي،  (16)

: 3م(، 5111هـ/5151)د.م: د.ن،  1، ط الدرر السنية في األجوبة النجدية بن محمد العاصمي النجدي، عبد الرحمن( انظر مثالً: ابن قاسم، 17)

511 – 511 ،51 :311 – 311. 

 . 55،رسالة مهمةابن سعود،  (18)

 .11، نفح العودالبهكلي،  (19)

 . 511، لمع الشهابالريكي،  (20)

  .311، لمع الشهاب( الريكي، 21)

ونشأ في بيت حكم وعلم وفضل.   م، وقيل قبلها،5111هـ/5511: ُولد اإلمام سعود المعروف بسعود الكبير سنة عبد العزيزاإلمام سعود بن  (22)

، وزاد في رقعة الدولة التي باتت أطرافها تمتد من الخليج العربي شرقاً إلى البحر األحمر عبد العزيزورث سعود الحكم بعد مقتل والده اإلمام 

ة واليقظة والحزم، وحسن السياسة وصواب غرباً، ومن بادية الشام وشواطئ الفرات شماالً إلى ُعمان واليمن جنوباً.  كان اإلمام موصوفاً بالهيب

م سعود سنة الرأي، والشجاعة واإلقدام، ولم تهُزم له راية.  وكان من أعلم الناس، وأحسنهم كالماً، وأعذبهم لساناً، وأجودهم بياناً.  توفي اإلما

هر، وأنجب أحد عشر ابناً.  انظر ترجمته في: م بعلة المثانة، وقيل بالسرطان المعوي، وكانت مدة واليته عشر سنين وبضعة أش5151هـ/5331

، األعالم؛ الزركلي، 311 – 311: 3هـ(، 5151)الرياض: دار العاصمة،  3، ط علماء نجد خالل ثمانية قرون، عبد الرحمنبن  عبد هللاابن بسام، 

 .   51 – 1، ملوك آل سعود؛ ابن هذلول، 11: 1

 . 131: 5، عنوان المجد في تاريخ نجدابن بشر،  (23)

، وغيره عبد العزيز.  وللمزيد من اإلطالع على جملة مختارة من رسائل ووصايا اإلمام سعود بن 135 – 131: 5، عنوان المجدابن بشر،  (24)

اس نمن أئمة الدولة السعودية األولى والثانية، والتي تدل بجالء على علو كعبهم العلمي، وعمق تدينهم، وصدق رغبتهم في نشر الدعوة وجمع ال
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الدكتور  يعلى كتاب هللا وسن ة نبيه، فإنه يمكن القارئ الرجوع إلى كتاب "رسائل أئمة دعوة التوحيد"، الذي قام بجمعه وإعداده سمو األمير الملك

 آل سعود، وهو كتاب منشور على اإلنترنت.      عبد العزيزفيصل بن مشعل بن سعود بن 

 . 311 – 313: 3، علماء نجدابن بسام،  (25)

م(، 5111هـ/5111الصالح العثيمين )الرياض: جامعة الملك سعود،  عبد هللا، ترجمة: مواد لتاريخ الوهابيينبوركهارت، جوهان لودفيج،  (26)

11. 

  . 313: 3، عنوان المجد( ابن بشر، 27)

م.  دانت له اإلمامة بعد وفاة أبيه سنة 5111هـ/5511، ُولد في أواخر سنة عبد العزيزبن سعود: هو أكبر أبناء اإلمام سعود بن  عبد هللااإلمام  (28)

د لمحاربة جيوش والي العثمانيين على مصر محمد علي باشا، ثم قدم عليه بالدرعية 5151هـ/5331 م، وانتظمت له األمور واستقامت، وتجر 

، وكاده بأنواع القتال.  وبعد شهور من الحصار واستدار عليه بالعساكر والمدافع، وحاصره أشد الحصار –ابن محمد علي المذكور  –إبراهيم باشا 

حيث قُتل فيها رحمه هللا ومعه  –مقر الدولة العثمانية  –طلب اإلمام الصلح فأجابه الباشا إلى ذلك، وُحمل اإلمام إلى القاهرة، ومنها إلى اآلستانة 

نوان علسمت، شجاعاً، تقياً، ولكن في رأيه ضعف.  انظر: ابن بشر، ذا سيرة حسنة، مقيماً للشرائع، حسن ا عبد هللااثنين من خواصه.  وكان اإلمام 

محاضرات في تاريخ الدولة السعودية حسن،  عبد الفتاح؛ أبو علية، 11 – 11، آل سعود؛ علي، 11، 1 األعالم،؛ الزركلي، 111: 5، المجد

تاريخ ؛ الفاخري، محمد بن عمر، 51 – 51، آل سعودملوك ؛ ابن هذلول، 11 – 11م(، 5115هـ/5155)الرياض: دار المريخ،  3، ط األولى

يوسف الشبل )الرياض: األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية،  عبد هللا، تحقيق: الفاخري

 .  511م(، 5111هـ/5151

؛ 11، 11هـ(، 5111)الرياض: دار اليمامة،  3، ط وغيرهم مشاهير علماء نجد، عبد هللابن  عبد اللطيفبن  عبد الرحمن( آل الشيخ، 29)

  .  511 – 511: 1، تاريخ البالدالعجالني، 

 . 111: 5، عنوان المجدابن بشر،  (30)

 .  311، لمع الشهابالريكي،  (31)

 . 511: 1، تاريخ البالدالعجالني،  (32)

م(، 3151، ترجمة: أنس الرفاعي )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، م0801رحلة عبر الجزيرة العربية خالل ( سادلير، جورج فورستر، 33)

511.  

م، وتقلبت به األيام، 5151هـ/5311: جده اإلمام محمد بن سعود.  فرَّ من وجه إبراهيم باشا بعد سقوط الدرعية سنة عبد هللااإلمام تركي بن  (34)

وقويت شوكته، وقاتل بهم العساكر التركية إلى أن أجالهم عن نجد وطه ر  البالد منهم،  وتراجمته األحوال، ثم اجتمع عليه الرجال فكثف جمعه

وانبسط نفوذه على األحساء والقطيف وأجزاء من ُعمان، واستوسق له األمر وصفت له األيام بعد طول كدر، واتخذ من الرياض عاصمة للدولة 

وقتنا  بن محمد ومازال باقياً فيهم حتى عبد هللابن محمد إلى ساللة أخيه  عبد العزيزن ساللة السعودية الثانية. وبوالية اإلمام تركي انتقل الحكم م

العقل الحاضر.  وكان رحمه هللا ذا رأي وشجاعة، وفطنة وبراعة، وحلم وأناة، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، معروفاً بالديانة والصيانة و

عبد م وثب عليه أحد عبيد ابن أخته مشاري بن 5111هـ/5311لقلوب مصروفة له.   وفي آخر أيام سنة والسياسة، مع تواضع لرعيته، ومحبة في ا

وقتله غيلة، فلم يهنأ مشاري بالملك غير أربعين يوماً؛ حيث قام عليه ابن المغدور اإلمام فيصل بن تركي وحاصره ثم  –من آل سعود  – الرحمن

ملوك آل ؛ ابن هذلول، 11 – 11، آل سعود؛ علي، 11: 3، ألعالم؛ الزركلي، ا511 – 11: 3، ن المجدعنواقتله بأبيه.  انظر مثالً: ابن بشر، 

 .       51 – 51، سعود

م("، )رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 5111 – 5151هـ / 5311 – 5311 عبد هللاالسعيد، دالل محمد سليمان، "عهد اإلمام تركي بن  (35)

 .  511م(، 5111هـ/5151

ر  جهده وبذل وقته في الذب  عن اإلسالم، عبد الوهاببن حسن بن محمد بن  عبد الرحمنالشيخ  (36) : العالم األلمعي، العال مة الفاضل، الذي سخ 

ب فيها الدعوة وتلقى علوم الدين، ثم نُقل إلى القاهرة فيمن نُقل من آل س5111هـ/5511وبث  العلم ونشره.  ُولد بالدرعية سنة  عود وآل م، وتشر 
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د من الفنون سنيناً، ثم كرَّ عائداً إلى نجد، فاحتفى 5151هـ/5311الشيخ بعيد سقوط الدرعية سنة  م.  ولم يزل مقيماً بالقاهرة ينهل من العلوم ويتزو 

اض توفي رحمه هللا بالري ، ووال ه قضاء الرياض، وآلت إليه رئاسة علماء نجد، ثم الزم ولده اإلمام فيصل بن تركي. عبد هللابه اإلمام تركي بن 

بعض الكتب والرسائل والفتاوى، منها: "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد"،  عبد الرحمنم وقد أربى على التسعين سنة.  وللشيخ 5111هـ/5311سنة 

ن عيسى، إبراهيم بن صالح، ؛ اب11 – 11، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 111: 1، األعالمو"اإليمان والرد على أهل البدع".  انظر: الزركلي، 

آل الشيخ  عبد هللابن  عبد اللطيفبن  عبد الرحمن، تحقيق: عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر

 .   11 – 11م(، 5111هـ/5151)الرياض: األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عامة على تأسيس المملكة العربية السعودية، 

 .11: 3، عنوان المجدابن بشر،  (37)

م عقب قيام 5131هـ/5311اإلمام فيصل بن تركي: كان ممن ُحمل إلى مصر عقب استيالء إبراهيم باشا على نجد، ثم فرَّ منها إلى نجد سنة  (38)

 بد الرحمنع.  ولما علم بمقتل أبيه بتدبير من مشاري بن بلم شعث الدولة السعودية، وصار ساعده األيمن وقائد جيوشه عبد هللاوالده اإلمام تركي بن 

 كرَّ عائداً إلى الرياض من األحساء، فحاصره في قصر اإلمارة أربعين يوماً، إلى أن تمكن منه وقتله وأطفأ نار فتنته، وكان ذلك في سنة

ها بأخرى بقيادة خورشيد باشا، فاضطربت األمور بنجد م سي ر  محمد علي باشا حملة إلى نجد، ثم أتبع5111هـ/5313م.  وفي سنة 5111هـ/5311

م فرَّ اإلمام منها 5111هـ/5311م.  وفي سنة 5111هـ/5311وأظلم الجو بها، ثم انهزم اإلمام فيصل بعد معارك كثيرة وُحمل ثانية إلى مصر سنة 

م.  5111هـ/5313أيامه كف بصره، وتوفي بالرياض سنة  إلى نجد ثانية، ودانت له نجد واألحساء حتى أطراف الحجاز وعسير بالطاعة.  وفي آخر

اري ر السياسي والحضوكان رحمه هللا تقياً ورعاً، شجاعاً مقداماً، محباً للعلم، مكرماً للعلماء ُمعظماً لهم.  انظر مثالً: الخضيري، محمد سليمان، "الدو

؛ 511: 1، األعالم؛ الزركلي، 113 – 115هـ(: 5135)ربيع اآلخر  11، ع ممجلة جامعة اإلمالمدينة الرياض في عهد الدولة السعودية الثانية"، 

 .           31 – 51، ملوك آل سعود؛ ابن هذلول، 351 – 311، تاريخ الفاخريوما بعدها؛ الفاخري،  11، آل سعود؛ علي، 11عقد الدرر، ابن عيسى، 

 . 511: 3، عنوان المجدابن بشر،  (39)

 .  355 – 351: 3، جدعنوان المابن بشر،  (40)

 ، وتولى قيادة جيوشه فيعبد هللااألمير محمد بن فيصل: هو ثالث أبناء اإلمام فيصل بن تركي، وكان دوماً إلى جانب أخيه األكبر اإلمام  (41)

اً للعلم، مجالساً للعلماء مكرماً مواجهة أخيهما سعود.  ُعرف عن األمير محمد أنه كان سمحاً، كريم األخالق، عفيفاً، ناسكاً، شجاعاً، مقداماً، محب

عبد : البسام، أحمد م انظر5111هـ/5155لهم.  وال ه محمد بن رشيد أمير حائل إمارة الرياض بعد سقوط الدولة السعودية الثانية، وتوفي بها سنة 

؛ 135هـ(، 5133)شوال  11، ع ممجلة جامعة اإلماهـ("، 5111 – 5311، "ورقات غير منشورة من تاريخ الشيخ إبراهيم بن عيسى )العزيز

 وما بعدها.        111: 5، تاريخ المملكةالعثيمين، 

 الذي بُويع عبد هللا. وكانت والية العهد ألكبر أوالده وعبد الرحمن، وسعود، ومحمد، عبد هللاخل ف  اإلمام فيصل عند وفاته أربعة أوالد:  (42)

ق  عليه أخوه سعود عصا الطاعة، وحاربه، وقامت الفتنة على الساق، م ولم ينتطح في ذلك عن5111هـ/5313باإلمامة سنة  زان، ثم ما عتم أن ش 

 وانتثر عقد الدولة، ووهى سلطانها، وانخرم نظامها، وجرت أمور عظيمة وحوادث كثيرة خالل سبع وعشرين سنة ال يتسع المقام للحديث عنها. 

وما  111: 5، تاريخ المملكة؛ العثيمين، 111 – 111م(، 3113هـ/5131ة الثقافة الدينية، )القاهرة: مكتب قلب جزيرة العربانظر: حمزة، فؤاد، 

 بعدها. 

 .1( سورة الزمر: اآلية 43)

 .511م(، 3151، تحقيق: نبيل هاشم آل باعلوي )بيروت: دار البشائر اإلسالمية، المسند الجامع( الدارمي، أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن، 44)

مراجعة وتصحيح وتعليق: إسماعيل بن محمد األنصاري أخالق العلماء، م(، 111هـ/111)ت  عبد هللا، أبو بكر محمد بن الحسين بن ( اآلجري45)

 .  51م(، 5111هـ/5111)الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد، 

 . 11، تاريخ نجدابن غنام،  (46)

م(، 3153هـ/5111)بيروت: دار البشائر اإلسالمية،  51، ط فحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيلص، عبد الفتاح( أبو غدة، 47)

111. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          244  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

  . 311: 5، عنوان المجد( ابن بشر، 48)

 .513: 5م(، 5111هـ/5111)مكة المكرمة: د.ن،  1ط ، صقر الجزيرة، عبد الغفورعطار، أحمد  (49)

بن  يزعبد العز.  وال ه اإلمام عبد الوهاب: ُولد بالدرعية ونشأ بها وقرأ العلم على أبيه الشيخ محمد بن وهابعبد الالشيخ حسين بن محمد بن  (50)

محمد قضاء الدرعية، وكان يصلي بالناس يوم الجمعة ويخطب فيهم في الجامع الكبير الواقع في حي الطريف، ويصلي بالناس الفروض الخمسة 

اً جليالً تُثنى عنده الركب، كفيف البصر، صي تاً يسمع تكبيره في الصالة أدنى المسجد وأقصاه، مع كثرة ما فيه في مسجد حي البجيري.  وكان عالم

م.  وخل ف الشيخ حسين خمسة أبناء، وحفدته يُعرفون اليوم بآل 5111هـ/5331من الخالئق.  توفي رحمه هللا في وباء عام نزل بالدرعية سنة 

 . 11، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 315 – 311: 5، عنوان المجدجم له.  انظر: ابن بشر، حسين، نسبة إلى جدهم الُمتر

 . 311، لمع الشهابالريكي،  (51)

 .131: 5، عنوان المجدابن بشر،  (52)

تقع األحساء األحساء: األحساء: جمع حسي، بكسر الحاء، وهو الماء الذي تنشفه األرض من الرمل، فإذا صار إلى صالبة أمسكته.  و (53)

ة.  مبالبحرين، ويُراد بالبحرين تلك البالد الواسعة الممتدة من البصرة شماالً حتى ُعمان جنوباً، وشرقها متصل بالبحر، وغربها بأرض اليما

نها أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي القرمطي.  وللمزيد انظ ها وحص  جم معر: ياقوت، واألحساء مدينة معروفة مشهورة، وكان أول من عمر 

، الروض المعطار في خبر األقطار م(،5111هـ/111الحميري )ت  عبد المنعمبن  عبد هللا؛ الحميري، أبو عبد هللا محمد بن 511 – 511: 5، البلدان

 .13م(، 5111تحقيق: إحسان عباس )بيروت: مكتبة لبنان، 

م، وتعلم في سن مبكرة العلوم 5113ه/5511ُولد باألحساء نحو سنة   لكي المذهب، وأصله من بني تميم.( مبارك بن علي آل مبارك: ما54)

ن رجع أالشرعية واللغة العربية، ودرس على مشاهير علماء األحساء، ثم ارتحل إلى الحجاز واليمن والعراق والتقى بعلمائها واستفاد بهم.  وبعد 

تجدد نيران الفتنة في بالده، وأقام في ضيافة أمير المنتفق حمود آل سعدون.   إلى بالده األحساء من الدرعية حمل أهله إلى جنوب العراق خوفاً من

سالك إلى وكان المبارك عالماً، وقوراً، شجاعاً، كريماً، وله ُمصن فات سار ذكرها في اآلفاق، مثل: "هداية السالك إلى مذهب مالك"، و"تسهيل الم

ب باختصار الترغيب والترهيب"، وغيرها.  ومازال المبارك مقيماً في ضيافة آل سعدون هداية السالك إلى مذهب اإلمام مالك"، و"إتحاف اللبي

؛ المبارك، مبارك بن علي 113 – 131: 1، علماء نجدم.  انظر ترجمته في: ابن بسام، 5151هـ/5311حتى اصطفاه هللا لجواره نحو سنة 

بن مبارك آل الشيخ مبارك )الرياض: مكتبة اإلمام  عبد الحميدتحقيق: لك، تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب اإلمام مااألحسائي، 

  وما بعدها.  11: 5م(، 5111هـ/5151الشافعي، 

 .111: 1، علماء نجدابن بسام،  (55)

ة األحساء سنبن حسن بن رشيد الحنبلي: األحسائي، ثم المدني، ثم القاهري، يعود بنسبه إلى أسرة العفالق القحطانية.  ُولد ب ( أحمد56)

ل إلى المدينة 5111هـ/5511 م على وجه التقريب، وأقبل منذ طفولته على العلم وظهرت عليه مخايل النجابة والذكاء حتى فاق أقرانه.  ثم تحو 

ة إلصالحيالمنورة بعد أن انضوت األحساء تحت جناح جيوش الدرعية، واشتهر أمره بمدينة الرسول وذاع بها صيته، ثم دخل في خدمة الدعوة ا

ع العذاب، ابعد أن كان يُؤلب عليها.  ولما اقترب إبراهيم باشا بجمعه من المدينة فرَّ منها إلى الدرعية، ثم قبض عليه بعد سقوطها وبسط عليه أنو

 الشيخ أحمد وألجمهم،ثم ُحمل إلى القاهرة بإشارة من واليها محمد علي باشا، فأحسن وفادته وأكرم نزله، وجمع بينه وبين علماء مصر، فناظرهم 

ام، سفازداد بذلك رفعة عند الباشا، وألزمه بتدريس بعض أوالده ومماليكه، وصارت الرحلة إليه، وانتفع الناس بعلمه.  انظر ترجمته في: ابن ب

وعبد د أبو زي عبد هللان ، تحقيق: بكر بالسحب الوابلة على ضرائح الحنابلةالنجدي،  عبد هللا؛ ابن حميد، محمد بن 111 – 111: 5، علماء نجد

 .        3311 – 331، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 511 – 531: 5م(، 5111هـ/5151بن سليمان العثيمين )بيروت: مؤسسة الرسالة،  الرحمن

 . 111: 5، عنوان المجدابن بشر،  (57)

 . 11: 3، عنوان المجدابن بشر،  (58)

 .  15، مشاهير علماء نجدلشيخ، ؛ آل ا515: 5، علماء نجدابن بسام،  (59)
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، وكان من االطالع.  كان القضاة معدودين في زمرة العلماء لما كانوا عليه من غزارة العلم وسعة 553، 551: 3، عنوان المجدابن بشر،  (60)

مارسوا القضاء وبرعوا فيه.   مهامهم تدريس الطلبة العلوم الشرعية.  ومما هو جدير بالذكر، فإن هذه الدراسة تتضمن جملة من العلماء ممن

 ه0221 – 0208لتنظيم اإلداري للقضاء في عهد اإلمام سعود الكبير المغيث مديرس، ا وللمزيد من ذلك، يمكن الرجوع إلى: النعماني، عبد

 . 531 – 531، 511 – 513م(، 511هـ/5111، عبد العزيز)جدة: جامعة الملك 

م، 5111هـ/5311، ُولد بالقاهرة سنة عبد الوهاببن اإلمام محمد بن  عبد هللاآل الشيخ: جده هو اإلمام  عبد هللابن  عبد الرحمنالشيخ محمد بن  (61)

 وترعرع بها، واعتنى به والده، فحفظ القرآن الكريم، وأتقنه، ودرس الطب والهندسة بكليات مصر، ثم خرج إلى نجد وهو دون العشرين.  ولما

بن حسن، ودرس عليه العلوم الشرعية، حتى تخرج وأدرك.  ولقد اشتهر الشيخ محمد بالفراسة،  د الرحمنعبحطَّ رحاله بالرياض الزم الشيخ 

بة.  يوالذكاء، وحسن الرأي، وحبه للعدل وكره للظلم، وكان مستجاب الدعوة، ورزقه هللا معرفة عظيمة بتأويل األحالم وله في هذا الشأن قصص عج

فيصل كره الشيخ محمد المقام بالرياض، فارتحل إلى األحساء، ومنها إلى الهند، ثم إلى مصر، وبعدها قفل إلى  ولما قامت الفتنة بين أبناء اإلمام

ل سعود، آ عبد الرحمنبن  عبد العزيزنجد ونزل ضيفاً على ابن رشيد مدة، ثم رجع إلى الرياض.  وتوفي الشيخ محمد بالرياض، في عهد الملك 

 بد هللاعالتراجم المختارة لإلمام ، عبد اللطيف عبد هللار جنازته خلق كثير.  انظر ترجمته في: آل الشيخ، عن عمر يناهز التسعين سنة، وحض

 وما بعدها.   311م(، 3111هـ/5131: د.ن، وأبنائه وبعض أحفاده )الرياض

، لقصيم بلد واسع، واقع وراء جبلي أجا وسلمىالقصيم: بالفتح ثم الكسر، وهو من الرمال ما أنبت الغضا، وهي القصائم، والواحدة قصيمة.  وا (62)

ب نوعن غربه الحجاز.  وتخترق القصيم أودية، ويشتهر بغزارة مياهه، وكثرة رماله، وتقوم فيه أشجار النخيل والفاكهة من التين والخوخ والع

، تحقيق: محمد صفة جزيرة العربم(، 111/هـ111والرمان، وهو بلد وبئ كثير الحصون.  انظر: الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب )ت بعد 

 .    151: 1، معجم البلدان؛ ياقوت، 311م(، 5111هـ/5151بن علي األكوع الحوالي )صنعاء: مكتبة اإلرشاد، 

نة، م، ونشأ في ديانة وصيا5111هـ/5511أبا بطين: أصله من عائذ من قحطان.  ُولد في روضة سدير سنة  عبد الرحمنبن  عبد هللاالشيخ  (63)

 وم، وعلىوحباه هللا سرعة فهم، وذكاء باهر، وقوة حافظة، ومازال يترقى في مدارج العلم حتى بلغ شأواً عظيماً.  وكان رحمه هللا إماماً في العل

سة ما بين لفات نفيجانب كبير من الزهد والورع، ال يني وال يفتر في خدمة العلم وطلبته، وله األفعال الجميلة واآلثار الحميدة.  وترك من بعده مؤ

م، وقد أناف على الثمانين، أمضاها في خدمة الدين ونفع المسلمين.  5111هـ/5313في مدينة شقراء سنة  عبد هللافتاوى ورسائل وكتب.  توفي الشيخ 

 .   311 – 311، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 311 – 331: 1، علماء نجدانظر ترجمته في: ابن بسام، 

 .333 – 331: 3، عنوان المجد ( ابن بشر،64)

  . 355 – 351: 3، عنوان المجد( ابن بشر، 65)

 . 11، عقد الدررابن عيسى،  (66)

 بد اللطيفعبن مبارك آل مبارك: والده هو الشيخ مبارك بن علي آل مبارك الذي ألمعنا إليه في موضع سابق.  ُولد الشيخ  عبد اللطيفالشيخ  (67)

بالعراق في ضيافة آل سعدون، ثم عاد مع أهله إلى األحساء بعد وفاة والده وبها نشأ.  وسلك طريق أبيه وإخوته، فأقبل  في بغداد إبان إقامة والده

ج به جم غفير.  ومع أنه كان مالزماً للقضاء، إال أن الشيخ لم ينقطع ن التدريس ع على العلم بكليته حتى صار ممن تُثنى به األصابع في بالده، وتخر 

 .    111 – 111: 1، علماء نجدم.  ابن بسام، 5111هـ/5311فاه األجل سنة إلى أن وا

.  وللوقوف على مزيد من األمثلة على عناية اإلمام فيصل بن تركي بالعلماء واحترامه لهم دون تعصب 111: 1، علماء نجدابن بسام،  (68)

 – 5311م اإلمام فيصل بن تركي آل سعود بعلماء األحساء لمذهب على آخر، انظر: البسام، علي بن حسين، "قراءة تاريخية في اهتما

 وما بعدها.   31م(: 3153)مايو  1، ع 11، مج عبد العزيزمجلة دارة الملك م"، 5111 – 5111هـ/5313

ه سعود، وجرت م، ثم شغب عليه أخو5111هـ/5313بن فيصل بن تركي: أدلى إليه والده اإلمام فيصل بالحكم من بعده سنة  عبد هللااإلمام  (69)

حبسوه، ثم ف عبد هللابالعثمانيين، فأرسلوا عساكرهم واستولوا على األحساء، وأخذوا اإلمام  عبد هللابين األخوين حروب وخطوب، ثم استنجد اإلمام 

نة ت أخوه سعود في أواخر سكسرة شنيعة، والتجأ إلى قبيلة عتيبة مدة.  ولما ما عبد هللاأنه فرَّ منهم بالحيلة، وجمع لحرب أخيه سعود، فانكسر 

م عاد إلى الرياض إماماً، فلم يتم أمره وثار عليه أبناء أخيه سعود، وظفروا به وحبسوه، فأقبل محمد بن رشيد أمير حائل إلى 5111هـ/ 5315
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ام اض، فلم يلبث أن مات بعد أيإلى حائل، ثم أذن له في العودة إلى الري عبد هللاالرياض، ففرَّ من وجهه أبناء سعود إلى الخرج، واستصحب معه 

: 5، تاريخ المملكة؛ العثيمين، 551: 1، األعالم؛ الزركلي، 111، قلب جزيرة العربم.  انظر مثالً: حمزة، 5111هـ/5111قليلة وكان ذلك سنة 

وما بعدها؛  511م(، 5115هـ/5155)الرياض: دار المريخ،  1، ط تاريخ الدولة السعودية الثانيةحسن،  عبد الفتاحوما بعدها؛ أبو علية،  111

 .   11 – 11، 31 – 31، ملوك آل سعود؛ ابن هذلول، 551 – 553، عقد الدررابن عيسى، 

 . 11، مشاهير علماء نجدآل الشيخ،  (70)

األحساء  ة في زمانه.  ُولد فيآل الشيخ: اإلمام ابن األئمة، العال مة الف هامة، مفتي الديار النجدي عبد الرحمنبن  عبد اللطيفبن  عبد هللاالشيخ  (71)

عبد ن ب عبد اللطيفالوهيبي، وحفظ القرآن الكريم صغيراً، ثم أتى به والده اإلمام  عبد هللام، وتربى في حجر جده ألمه العالم 5111هـ/5311سنة 

به قدره واشتهر ذكره.  ولما توفي أبوه بن حسن علوم الدين ومهر فيها حتى ن عبد الرحمنآل الشيخ الرياض، وقرأ عليه وعلى جده اإلمام  الرحمن

م استوحش لفقده، فارتحل إلى األفالج جنوب نجد، ومكث فيها ثالثة أعوام، ثم عاد إلى الرياض، وقصده طلبة العلم من اآلفاق 5111هـ/5311سنة 

ج به خلق كثير.  وبعد زوال الدولة السعودية رغب ابن رشيد أمير حائل إلى الشيخ  ، فأقام ي الشخوص إليه حتى ينتفع الناس بعلمهف عبد هللاوتخر 

 عبد هللام بايعه الشيخ 5113هـ/5151آل سعود فتح الرياض سنة  عبد الرحمنبن  عبد العزيزبها حوالً كامالً، ثم عاد إلى الرياض.  ولما تمَّ للملك 

جه إحدى بناته، وعاش في والية الملك  أمضاها في نصرة الدعوة وبث العلم.  انظر ترجمته في: عشرين عاماً  عبد العزيزومحضه النصيحة، وزو 

 .         515 – 531، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 311 – 351: 5، علماء نجدابن بسام، 

 .351: 5، علماء نجدابن بسام،  (72)

 (.11( سورة الشورى: اآلية )73)

م(، باب: ما 3151هـ/5111، )القاهرة: دار التأصيل، ن الترمذيسنم(، 113هـ/311( الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت 74)

 .  15: 1(، 5131جاء في المشورة، حديث رقم )

 . 11، تاريخ نجدابن غنام،  (75)

 . 15، لمع الشهابالريكي،  (76)

 . 11 – 11، تاريخ نجدابن غنام،  (77)

 . 135: 5، عنوان المجدابن بشر،  (78)

 .  15، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 515: 5، علماء نجد؛ ابن بسام، 11 :3ابن بشر، عنوان المجد،  (79)

 .351: 5، علماء نجد( ابن بسام، 80)

م، ونشأ في 5113هـ/5511: اإلمام العال مة، التقي الورع، المجاهد المحتسب.  ُولد بالدرعية سنة عبد الوهاببن محمد بن  عبد هللاالشيخ  (81)

ة، وحفظ القرآن في مقتبل عمره، وتلقى مختلف العلوم على يد والده، وعلى غيره من علماء الدرعية، حتى امتأل علماً كنف والده نشأة دينية خالص

س الشيخ   بد هللاعحياته، واستفرغ جهده، في تحصيل العلوم النافعة، ونشرها بين طلبة العلم.  وأنجب الشيخ  عبد هللاودينا من قرنه إلى قدمه.  كر 

قي ، فقد سيق مع أبيه إلى مصر.  وبعبد الرحمنلماء أجالء: قُتل اثنان منهم على يد الجنود األتراك، وهما: سليمان وعلي، وأما ثالثهم، ثالثة أبناء ع

علماء م.  انظر ترجمته في: ابن بسام، 5131هـ/53111م، وقيل سنة 5131هـ/5313مقيماً بمصر إلى أن اخترمته المنية فيها سنة  عبد هللاالشيخ 

 وما بعدها.       11، مشاهير علماء نجدوما بعدها؛ آل الشيخ،  51، عبد هللاالتراجم المختارة لإلمام ؛ آل الشيخ، 511 – 511: 5، جدن

 .515: 5، علماء نجدابن بسام،  (82)

شرعية من علماء البلدة، العلوم ال بن سليمان آل سلمان: من بيت علم وفضل.  ُولد في الزلفي، وتتلمذ لوالده، وعلى غيره عبد المحسنالشيخ  (83)

إلى جانب براعته في علوم الشرع، من ُحفاظ التاريخ ووعاته.  ولقد رزقه هللا محبة الناس وتألفهم حوله؛ لما  عبد المحسنحتى أدرك.  وكان الشيخ 

 .   35 – 31: 1، علماء نجدوجدوه فيه من العدل والنزاهة واألمانة.  انظر: ابن بسام، 
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في لفي: بضم الالم المشددة، وإسكان االم، وكسر الفاء: ورد لها ذكر في أشعار العرب وأخبارها.  ويُقال للقرى التابعة لها: زلفيات.  والزالزل (84)

.  الً يمدينة كبيرة عامرة من مدن نجد، وبها أسواق ونخيل ومزارع، وتسكنها أسر كبيرة من قبائل شتى، والمسافة منها إلى الرياض نحو ثالثمئة ك

جت الزلفي علماء وشعراء.  انظر: ابن خميس،   .      111 – 131: 5، معجم اليمامةولقد خر 

 . 31: 1، علماء نجدابن بسام،  (85)

 . 11، عقد الدررابن عيسى،  (86)

ه اليد انة والخوف من هللا، ول: إمام جليل، وجهبذ نبيل، وبحر ال تكدره الدالء، وبه يُضرب المثل في الديعبد الوهابالشيخ علي بن محمد بن  (87)

اً، إال رالطولى في معرفة التفسير والحديث والفقه وغير ذلك من العلوم.  راودوه على القضاء فأبى عنه، وامتحنه هللا في حياته بموت أوالده صغا

ر  هللا زوال الدولة السعودية نقل إبراهيم باشا ال شيخ علي مع من نقل من آل الشيخ إلى مصر، فبقي محمداً فإنه طالب علم ومعرفة ودراية.  ولما قد 

 .  311: 5، عنوان المجدفيها إلى أن توفاه هللا.  ابن بشر، 

 . 11، آل سعودعلي،  (88)

ير م، ونشأ بها، ثم ارتحل إلى الدرعية ونهل من ن–قاعدة إقليم المحمل بنجد  –الشيخ إبراهيم بن سيف: من الدواسر البدرانيين.  ُولد في ثادق  (89)

بن سعود قضاء بلدان سدير.  ولما استولى إبراهيم باشا على نجد طار بالشيخ  عبد هللاكبار علمائها العذب.  تولى القضاء في ُعمان، ثم وال ه اإلمام 

د هدمها.  ولة السعودية بعسيف الفتنة بها وضمَّ نشر الد عبد هللاإبراهيم جناح الفرار إلى رأس الخيمة، ثم عاد إلى نجد بعد أن شام اإلمام تركي بن 

ظر نوتولى الشيخ إبراهيم القضاء بالرياض، زمن اإلمام تركي، ومن بعده ولده اإلمام فيصل، وجلس للتدريس والوعظ وانتفع بعلمه خلق غفير.  ا

 .     151 – 155: 5، علماء نجدترجمته في: ابن بسام، 

 . 153: 5، علماء نجدابن بسام،  (90)

مقرن الدوسري: من بيت حسب ونسب.  ُولد في إحدى قرى المحمل، ونشأ محباً للعلم مولعاً به، وارتحل إلى الدرعية ونهل  الشيخ محمد بن (91)

م فيه اإلمام سعود بن  مخايل النجابة وال ه قضاء بلدان المحمل والشعيب في نجد، وأنفذه قاضياً إلى عسير  عبد العزيزمن معين علمائها.  ولما توس 

ب إليه الش عبد هللاكان إلى جانب توليه القضاء، يجلس للتدريس وانتفع به خلق كثير.  ولما أعاد اإلمام تركي بن وُعمان.  و يخ محمد توحيد نجد قر 

بعد استيالئه على نجد ونفيه لإلمام فيصل بن تركي إلى مصر ثانية أن يوليه  –قائد جيوش محمد علي باشا  –وتقدم عنده.  وأراد خورشيد باشا 

يخ بن ثنيان األتراك من نجد مرة أخرى استمال الش عبد هللالقضاء فتعلل الشيخ بأعذار فقبل منه خورشيد وأكرمه بما يليق به.  ولما أجلى األمير ا

مى، حُ محمد وجعله من أبرز مستشاريه.  وبعد عودة اإلمام فيصل من مصر وجلوسه على سدة الحكم أرسل الشيخ إلى األحساء قاضياً عليها فعلق ب

: 3، عنوان المجد؛ ابن بشر، 111 – 111، علماء نجدم.  انظر ترجمته في: ابن بسام، 5115هـ/5311فلم يزل محموماً سقيماً حتى توفي سنة 

311 – 311       . 

  111: 1، علماء نجد( ابن بسام، 92)

مة محمد بن سعود، وكان معروفاً بالشجاعة واإلقدام.  قام على بن ثنيان بن إبراهيم: من نسل ثنيان بن سعود، أخي أول األئ عبد هللااألمير  (93)

التابع لمحمد علي باشا ومن معه من الحامية العثمانية، فأراد خالد محاربته، فتقاعس عنه الناس، فانصرف  عبد العزيزاألمير خالد بن سعود بن 

د الحامية العثمانية، وصفت له اإلمارة مدة.  ولما قدم اإلمام فيصل بن م وأباد أكثر أفرا5115هـ/5311إلى األحساء، ودخل ابن ثنيان الرياض سنة 

م اتركي إلى نجد من مصر مال إليه أكثر الناس، وقوي أمره، وضعف شأن ابن ثنيان، ثم ظفر به وحبسه، فلم يلبث أن مات في حبسه، وشي عه اإلم

 . 11: 1، األعالمفيصل وصل ى عليه.  انظر: الزركلي، 

 . 111: 1، علماء نجد؛ ابن بسام، 311: 3، عنوان المجد، ابن بشر (94)

 الشيخ عيسى بن إبراهيم الشثري: ُولد في حوطة بني تميم، ودرس على علمائها، ثم تاقت نفسه إلى طلب المزيد من العلم في الرياض، فارتحل (95)

، فأدرك في العلم إدراكاً تاماً، وأصبحت له شهرة عبد اللطيف بن حسن وابنه عبد الرحمنإلى هناك، وقرأ على أكابر علمائها وعلى رأسهم الشيخ 

 . 113 – 115: 1، علماء نجدواسعة ومكانة عالية.  ثم عاد إلى بلده الحوطة، وقطع وقته في التدريس والوعظ والعبادة.  انظر: ابن بسام، 

 . 115: 1، علماء نجدابن بسام،  (96)
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حسن آل الشيخ: اإلمام العال مة، والحبر الفه امة، عالم من نسل علماء أفذاذ.  ُولد بالدرعية سنة بن  عبد الرحمنبن  عبد اللطيفالشيخ  (97)

م، ثم نُقل مع أبيه وبقية أهله إلى مصر وهو ابن ثمان سنين.  ولم تمنعه تلك النكبة من اإلقبال على العلم والتردد على األزهر حتى 5151ه/5331

إلى موطنه نجد في زمن حكم اإلمام فيصل بن تركي  عبد اللطيفد أن سلخ من عمره ثالثة عقود عاد الشيخ مهر وبهر الجميع بسعة علمه.  وبع

ال عليه في حل 5111هـ/5311الثانية وذلك سنة  م فابتهج الناس بقدومه، وعلى رأسهم اإلمام فيصل ووالده الشيخ عبدالرحمن بن حسن اللذين عو 

ليس اإلمام فيصل في قعوده وقيامه، وحل ه وترحاله.  وكانت أوقات الشيخ عبداللطيف مزدحمة صعاب األمور وعويص المشكالت، وكان ج

في شؤون الحكم وأمور الدولة.  وكانت وفاة الشيخ  عبد هللابالتدريس، والتأليف، ومقابلة الوافدين والمراجعين، ومعاونة اإلمام فيصل وولده 

ر ثمانية وستون عاماً.  ولقد أب نه العلماء، ورثاه الشعراء، وأسف لفقده القريب والبعيد، والقاصي م، وله من العم5111هـ/5311عبداللطيف في سنة 

 11، عقد الدرروما بعدها؛ ابن عيسى،  11، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 351 – 313: 5، علماء نجدوالداني.  انظر ترجمته في: ابن بسام، 

– 515        . 

مؤسس الدولة السعودية الثالثة.  بعثه أخوه اإلمام  عبد العزيزبن فيصل بن تركي: رابع أبناء اإلمام فيصل، ووالد الملك اإلمام عبدالرحمن  (98)

اء سسعود بن فيصل إلى بغداد لمفاوضة العثمانيين في التخلي عن األحساء آلل سعود فألزموه البقاء ببغداد نحو عامين، ثم خرج منها إلى األح

ديدة، ولكن العثمانيين عادوا وأخذوها قسراً، فانصرف عبدالرحمن إلى الرياض فوجد أخاه سعود قد مات وكان ذلك في أواخر سنة فاستولى عليها م

، وأراد ابن سبهان عامل عبد هللام توفي اإلمام 5111هـ / 5111.  وفي سنة عبد هللام، فبايعه أهل الرياض، ثم نزل عنها ألخيه 5111هـ/ 5315

الرياض أن يغدر بعبدالرحمن وببقية آل سعود، فوثب عليه األخير وقبض عليه، فانحدر ابن رشيد لنجدته، قلم يتمكن من دخول  ابن رشيد على

مام إلالرياض، ثم جرى االتفاق على أن ينزل ابن رشيد عن بالد العارض آلل سعود مقابل أن يُسلم إليه ابن سبهان.  وبعد أقل من عامين انهزم ا

هـ 5151ن معه في موقعة حريمالء، فرحل بأهله وثقله إلى األحساء، وتقلبت به األحوال، ثم استقر به المقام في الكويت.  وفي سنة عبدالرحمن وم

بن عبدالرحمن الرياض، وأرسل في طلب أبيه فقدم عليه من الكويت، وطال به األمد حتى شهد ُملك آل سعود يمتد  عبد العزيزم استرد 5113/ 

جناحه على معظم شبه جزيرة العرب.  وكان اإلمام عبدالرحمن أثناء تلك المدة معاوناً لولده، مشيراً له، وُعرف عنه أنه كان زاهداً، بسرعة ويبسط 

؛ 111، قلب جزيرة العربم توفى رحمه هللا عن ثمانية وسبعين عاماً.  انظر مثالً: حمزة، 5131هـ/5111دي ناً، ومحباً للعلم والعلماء.  وفي سنة 

 – 11، ملوك آل سعود؛ ابن هذلول، 351 – 351، عقد الدرر؛ ابن عيسى، 11 – 15: 3، تاريخ المملكة؛ العثيمين، 133: 1، األعالمالزركلي، 

11      . 

 . 311 – 311: 5، علماء نجدابن بسام،  (99)

خضر محمد خضر )الكويت: مكتبة الفالح،  ، تحقيق:نصيحة الملوكم(، 5111هـ/111( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب )ت 100)

 . 311م(، 5111هـ/5111

الحصين: التميمي، اإلمام القاضي، العالم الحنبلي، الورع الزاهد.  ُولد بإحدى قرى الوشم سنة  عبد هللابن  عبد العزيزالشيخ  (101)

ج به، وبعد ذلك أُسند إليه قضاء الوشم  عبد الوهاب م، وتلقى العلم مبكراً، ثم ارتحل إلى الدرعية وقرأ على الشيخ محمد بن5115هـ/5511 وتخر 

مسموع الكلمة، نافذ القول على الرؤساء ومن دونهم، محبباً إلى الناس،  عبد العزيزواستمر قاضياً حتى نهاية الدولة السعودية األولى.  وكان الشيخ 

، المجد عنوانكان يحنو على طلبة العلم ويخفض لهم جناحه.  انظر: ابن بشر، ال يركن إلى الدنيا وال يتعاطاها، وال هم له إال طلب العلم وبذله، و

 .  355 – 311، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 151 – 151: 5

 ماالشريف أحمد بن سعيد: شريف من أشراف مكة، من الفرع الحسني.  ولي أمر مكة بعد وفاة أخيه مساعد، فلم ينعم باإلمارة إال قليالً؛ إذ ق (102)

عليه ابن أخيه سرور بن مساعد، فجرت بينهما خطوب وكروب، ثم آل األمر إلى سرور الذي قبض على عمه وحبسه.  وتوفي الشريف أحمد 

)الرياض: األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة  تاريخ مكة؛ السباعي، أحمد، 515: 5، األعالمم.  انظر: الزركلي، 5115هـ/5511بمدينة جده سنة 

 .    111 – 111: 3م(، 5111هـ/5151تأسيس المملكة العربية السعودية،  عام على

 . 511: 5، عنوان المجدابن بشر،  ؛511، تاريخ نجد( ابن غن ام، 103)

 . 511، تاريخ نجدابن غنام،  (104)
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م.  وكانت 5111هـ/5313عد سنة الشريف غالب بن مساعد: من أشراف مكة، من الفرع الحسني.  تقل د اإلمارة بعد وفاة أخيه سرور بن مسا (105)

 هعلى أيامه حروب وزحوف بينه وبين الدولة السعودية األولى، فلم يقدر عليهم، وانخذلت عساكره، فطلب الصلح من اإلمام سعود ودخل في طاعت

ه على مكة.  ولما قدم محمد علي باشا بجيوشه من مصر انحاز إليه غالب وانضوى تحت رايته، ثم غدر به الب اشا وقبض عليه وأرسله إلى وأقر 

تاريخ ؛ السباعي، 551: 1، األعالمم.  الزركلي، 5151هـ/5315مصر، ومنها ُحمل إلى األستانة، فنفاه العثمانيون إلى سالنيك وتوفي بها سنة 

 .     15 – 11، تاريخ الدولة السعودية األولى؛ أبو علية، 111 – 111: 3، مكة

العالم العال مة، المحقق الجهبذ، من أسرة آل معمر بالعيينة.  أخذ العلم عن شيوخ أعالم أجل هم الشيخ محمد  الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: (106)

س وأُفتى.  وللشيخ حمد  عبد العزيز، وأخذ عنه خلق عظيم من أهل الدرعية.  أرسله اإلمام سعود بن عبد الوهاببن  إلى مكة قاضياً، وصن ف ودر 

م، 5151هـ/5331غت مجلداً ضخماً.  وظل رحمه هللا مقيماً بمكة أربع سنين، متولياً قضائها، إلى أن توفاه هللا بها سنة رسائل كثيرة لو ُجمعت لبل

بن ا وصل ى عليه الناس تحت الكعبة الشريفة، ثم خرج اإلمام سعود من قصره حيث كان هناك للحج فصل ى عليه ثانية، وُدفن جثمانه بمكة.  انظر:

 .  311 – 313، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 111 – 111: 5، دعنوان المجبشر، 

 . 511 – 511، تاريخ نجدابن غنام،  (107)

 . 11، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 311 – 311: 5، علماء نجدابن بسام،  (108)

ف: سبط الشيخ محمد بن  عبد العزيزالشيخ  (109) م، ونشأ في جو علمي، 5111هـ/5511سنة .  ُولد في الدرعية نحو عبد الوهاببن حمد بن مشر 

وعلى غيرهم حتى مهر في صنوف العلوم وضروب الفنون.  كان موصوفاً بالذكاء الغالب،  عبد الوهابوقرأ على أخواله من أبناء الشيخ محمد بن 

فيراً لهذين .  وكان سعبد هللام سعود وابنه والرأي الصائب، والفهم الثاقب، واللسان الفصيح، والبيان البليغ.  وتولى القضاء بالدرعية زمن اإلما

اءها إلى عنيزة وشغل قض عبد العزيزاإلمامين، وداهية في محادثات الملوك واألمراء.  وبعد استيالء إبراهيم باشا على الدرعية وهدمها نزح الشيخ 

 151: 1، علماء نجدم.  انظر: ابن بسام، 5131هـ/5315مدة، ثم تحول إلى سوق الشيوخ بالعراق وعمل قاضياً بها إلى أن توفي رحمه هللا سنة 

 . 351 – 353، مشاهير علماء نجد؛ آل الشيخ، 135 –

 . 131: 1، علماء نجدابن بسام،  (110)

طوسون بن محمد علي باشا: اسمه أحمد طوسون، من أوالد محمد علي باشا والي مصر.  قاد أولى الحمالت على الدولة السعودية األولى  (111)

بد عم وكان في السابعة عشرة من العمر، فأنكسر في بعضها وانتصر في بعضها اآلخر.  ولما جرى الصلح بينه وبين اإلمام 5155هـ/5331سنة 

بن سعود ارتحل إلى الحجاز، ومنها ركب البحر إلى مصر، وكان قد أشتدَّ عليه المرض، فمات بعد وصوله إلى مصر بقليل.  انظر: سعيد،  هللا

 11، تاريخ الدولة السعودية األولى؛ أبو علية، 351 – 311: 5، تاريخ المملكة؛ العثيمين، 551 – 551، 515 – 11: 5، ة السعوديةتاريخ الدول

– 13       . 

عرف له يُ  بن محمد بن بنيان: من علماء الدرعية، ُولد ونشأ في زمن نهضتها الدينية وحركتها العلمية.  ومما يُوسف له أنه ال عبد هللاالشيخ  (112)

ار إليه شتاريخ والدة وال حتى تاريخ وفاة خال أنه من علماء أول القرن الثالث عشر.  وما ثناء الجبرتي على ابن بنيان إال دليل على أنه عالم يُ 

 .   111 – 113، عماء نجدبالبنان.  ابن بسام، 

ألباني األصل، مستعرب.  قدم مصر على رأس فرقة صغيرة  محمد علي باشا: بن إبراهيم آغا بن علي: مؤسس آخر دولة ملكية بمصر، (113)

م.  وفي سنة 5111هـ/5331نجدة للمصرين من العساكر الفرنسيين، ثم استقرت به األحوال في مصر، وأخذ يترقى حتى صار والياً عليها سنة 

الصناعة والزراعة والتعليم، وضمَّ إليها جزًء من م غدر بالمماليك وأبادهم في خبر طويل.  والتفت إلى البالد المصرية واهتم ب5155هـ/5331

لظ أمره غالسودان.  وانتدبته الدولة العثمانية لقتال آل سعود في أرض الجزيرة العربية، وجرت بينهم مالحم مشهودة، واستولى بعدها على الشام، و

م نزل عن الحكم لولده إبراهيم باشا بعد 5111هـ/5311 وقوي سلطانه، ثم أُجبر على الخروج منها على أن يكون ملك مصر في نسله.  وفي سنة

 .  311: 1، األعالمأن ثقل عليه المرض، وبعدها توفي في اإلسكندرية في السنة التالية.  انظر: الزركلي، 

مصرية، عة دار الكتب ال)القاهرة: مطب عبد الرحمن عبد الرحيم، تحقيق: عجائب اآلثار في التراجم واألخباربن حسن،  عبد الرحمنالجبرتي،  (114)

 . 115 – 111: 1م(، 5111
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 . 115: 1، عجائب اآلثارالجبرتي،  (115)

بن علي الذي قل ده اإلمام فيصل بن تركي إمارة حائل.  تولى  عبد هللااألمير محمد بن رشيد: من أعظم أمراء آل رشيد، ووالده هو األمير  (116)

الخمسة عدا واحداً تركه لصغر سنه، وثبتت أوتاد حكمه، وامتدت رقعة سلطانه  عبد هللاالل بن محمد بن رشيد اإلمارة بعد أن فتك بأبناء أخيه ط

فاشتملت على أجزاء واسعة من جزيرة العرب، مستفيداً من تناحر أبناء اإلمام فيصل بن تركي وذهاب ريح دولتهم.  وتوفي األمير محمد سنة 

 . 111 – 131: 5، تاريخ المملكة؛ العثيمين، 311: 1، ماألعالم ولم يُعقب.  انظر: الزركلي، 5111هـ/5151

 . 331، تاريخ الدولة السعودية الثانية؛ أبو علية، 113: 5، تاريخ المملكةالعثيمين،  (117)

  . 331 – 331، تاريخ الدولة السعودية الثانية؛ أبو علية، 113: 5، تاريخ المملكة؛ العثيمين، 511، مشاهير علماء نجد( آل الشيخ، 118)

، سلسلة بحوث تاريخية )الرياض: الجمعية التاريخية السعودية، مجتمع الدرعية في عهد الدولة السعودية األولىمحمد،  عبد هللا( المطوع، 119)

 . 551 – 553م(، 3113هـ/5131

 .131: 5، عنوان المجدابن بشر،  (120)

 . 131: 5، عنوان المجدابن بشر،  (121)

  . 111: 5،عنوان المجد( ابن بشر، 122)

 .11: 3، عنوان المجدابن بشر،  (123)

 .135: 5، عنوان المجدابن بشر،  (124)

 .113: 5، عنوان المجدابن بشر،  (125)

 . 151 – 153: 5، علماء نجدابن بسام،  (126)

  . 11: 3، عنوان المجد( ابن بشر، 127)

 351: 3، عنوان المجدابن بشر،  (128)

أهل بلدة منفوحة، نشأ فيها وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم ارتحل إلى الرياض المصاقبة لها من بن جبر: عالم فاضل من  عبد هللاالشيخ  (129)

بن حسن آل الشيخ.  وال ه اإلمام فيصل قضاء منفوحة، فباشره في عفة  عبد الرحمنالشمال فتلقى العلم عن علمائها الكبار، وعلى رأسهم الشيخ 

 .   13 – 15: 1، علماء نجد؛ ابن بسام، 55، عقد الدرر، وانتفع به خلق كثير.  انظر: ابن عيسى، وديانة وصيانة، وجلس للتدريس في بلده

  . 355: 3، عنوان المجد( ابن بشر، 130)

م"، )رسالة ماجستير، جامعة أم 5151 – 5111هـ / 5311 – 5511الشريف، حشيم بن غازي، "التعليم في عهد الدولة السعودية األولى  (131)

 . 311هـ(، 5131القرى، 

 .15، عبد الوهابمحمد بن عطار،  (132)

 .311: 5، عنوان المجدابن بشر،  (133)

  .11، آل سعود؛ علي، 315: 5، عنوان المجد( ابن بشر، 134)

 لسدير: بضم السين، وفتح الدال، فياء ساكنة: من أكبر أقاليم اليمامة، ويحدها من الجنوب العتك، ومن الغرب جبل طويق، ومن الشما (135)

ل، ويخترق هذا اإلقليم األودية الكبار، مثل: وادي الغاط، وادي تم ز  ر، وادي يالمرتفعات والقفاف المشرفة على روضة السبلة، ومن الشرق جبل ُمج 

ه، التويم، جالجل، الغاط.  ولقد أنجبت سدير جماً  ْرم  غفيراً من العلماء، الكلب، وغيرها.  وقاعدة سدير هي المجمعة، وأما بلدانه فمنها: الحوطة، ح 

جم معوالفقهاء، والمؤرخين، والشعراء، والعاملين في الدولة.  ومن مشاهير مؤرخي سدير: ابن لعبون، المنقور، الفاخري.  انظر: ابن خميس، 

 . 31 – 51: 3، اليمامة

  . 315: 5، عنوان المجد( ابن بشر، 136)

 . 51: 3، تاريخ البالد( العجالني، 137)
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: عالم، ثقة، ورع، ُولد ونشأ بالدرعية، وأخذ العلم عن والده الشيخ محمد.  كان ممن تُضرب له آباط عبد الوهابم بن محمد بن الشيخ إبراهي (138)

ة األب وتُشد له الرحال، إال أنه لم يتولَّ القضاء.  كان في جملة من ُحملوا إلى مصر، ولم تُعرف له سنة وفاة، ولكنه كان حياً بمصر سن

 .       13، مشاهير علماء نجدوبها توفي رحمه هللا، وليس له ذرية.  انظر: آل الشيخ،  م،5111هـ/5315

 . 311: 5، عنوان المجدابن بشر،  (139)

 . 11، عبد هللاالتراجم المختارة لإلمام آل الشيخ،  (140)

ستقطابها للعلماء وطلبة العلم، يرجى مراجعة: ( لمزيد من التفاصيل عن تحول الدرعية إلى واحدة من أهم المراكز العلمية في نجد من حيث ا141)

: دارة )الرياض وحتى نهاية الدولة السعودية األولى عبد الوهابالحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن ، عبد العزيزالعيسى، مي 

  .  333 – 351، 511 – 511هـ(، 5151، عبد العزيزالملك 

 .131: 5، عنوان المجدابن بشر،  (142)

  . 313، الحياة العلمية في نجد( العيسى، 143)

)الرياض: وزارة الشؤون اإلسالمية  ندوات الجامع الكبير في مدينة الرياض وأثرها في نشر الثقافة إلسالمية( الصالح، ياسر فارس، 144)

 هـ0373قاف القديمة في الرياض إلى عام تاريخ المساجد واألو؛ ابن عساكر، راشد محمد، 51م(، 3113هـ/5131واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

 . 11هـ(، 5131)الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 

  .513هـ(، 5151)ربيع اآلخر  3، ع مجلة الدارة، "وضع تاريخ العمران بمدينة الرياض"، عبد الرحمن( عثمان، زاهر 145)

ه حبشية األصل.  أُخذ مع من أُخذ من آل سعود إلى مصر، فنشأ بها ، وأمعبد العزيزاألمير خالد بن سعود: من أوالد اإلمام سعود بن  (146)

ح  إليه محمد علي باشا حملة عسكرية فيها األمير خالد، وجرت بينهما وقائع انت ر.  ولما قوي أمر اإلمام فيصل بن تركي في نجد سر  ت هوتمص 

ومحمد وأخيه جلوي.  ولم يجد األمير خالد من أهل نجد قبوالً،  عبد هللاديه باستسالم اإلمام فيصل إلى القائد خورشيد باشا الذي نقله إلى مصر مع ول

بن ثنيان آل سعود لم ينصروه وتخلفوا عنه، فترك خالد نجد إلى األحساء، ومنها سار إلى الكويت، ثم حطَّ رحاله بمكة، وتوفي  عبد هللاولما ثار عليه 

تاريخ الدولة السعودية ؛ أبو علية، 311 – 311، تاريخ المملكة؛ العثيمين، 311: 3، األعالمم.  انظر: الزركلي، 5115هـ/5311بجدة محموماً سنة 

 .      311 – 311، الثانية

 – 0821هـ/0311 – 0211الحياة االجتماعية واالقتصادية في الدولة السعودية الثانية الزهراني، حصة جمعان الهاللي،  (147)

 . 111هـ(، 5131، زعبد العزي)الرياض: دارة الملك م0810

القضاء واألوقاف ناصر،  عبد هللا.  ولتفاصيل أكثر، انظر مثالً: السبيعي، 11، 15 – 11البسام، قراءة تاريخية في اهتمام اإلمام فيصل،  (148)

 .511 – 511م(، 5111هـ/5131)د.م: د.ن،  م0103 – 0870هـ/0330 – 0288في األحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثماني الثاني 

م("، 5115 – 5131هـ/5111 – 5311ابن عساكر، راشد محمد، "الحياة العلمية في مدينة الرياض في عهد الدولة السعودية الثانية ) (149)

 . 511 – 511م(، 3151هـ/5111)رسالة دكتوراه، جامعة الملك سعود، 

 –هـ/يناير 5151ذو الحجة  –)رجب  3ع  ،5ج لة عالم الكتب، مجبن محمد بن سعود"،  عبد العزيزجنيد، يحيى محمود، "وقفية اإلمام  (150)

 .111م(: 5111يونيو 

 .55. نقالً عن: المنيف، دور أئمة آل سعود، 11/  111مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (151)

  . 51 – 53( المنيف، دور أئمة آل سعود، 152)

 .51 – 51المنيف، دور أئمة آل سعود،  (153)

 .51دور أئمة آل سعود، المنيف،  (154)

  . 511م(، 5111)بيروت: المطبوعات للنشر والتوزيع،  تاريخ العربية السعودية( فاسيلييف، أليكسي، 155)

 .511، رحلة عبر الجزيرة العربيةسادلير،  (156)
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: 3م(، 3115ى للثقافة، ، ترجمة: صبري محمد حسن )القاهرة: المجلس األعلوسط الجزيرة العربية وشرقهابالجريف، وليام جيفور،  (157)

511 . 

 .31: 3، وسط الجزيرةبالجريف،  (158)

 . 311 – 311( ابن عساكر، الحياة العلمية في مدينة الرياض، 159)

)القاهرة: المكتب القومي  3، ترجمة: صبري محمد حسن، ط قلب الجزيرة العربية: سجل األسفار واالستكشافاتفيلبي، هاري سينت،  (160)

 . 111: 5م(، 3111للترجمة، 

.  وللمزيد من التفاصيل، انظر: الحربي، دالل مخلد، "دور أميرات آل سعود 315 – 311( ابن عساكر، الحياة العلمية في مدينة الرياض، 161)

 م.5111مارس،  33هـ/5151ذو الحجة،  1، جريدة الجزيرةفي دعم الحياة االجتماعية والثقافية"، 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 مراجعة أخالق العلماء.  (.م5111هـ/5111اريخ النشر: )ت م(.111هـ/111)ت  عبد هللاو بكر محمد بن الحسين بن اآلجري، أب

 .لمية واالفتاء والدعوة واإلرشادوتصحيح وتعليق: إسماعيل بن محمد األنصاري. الرياض: رئاسة إدارات البحوث الع

 .القاهرة: المجلس األعلى بري محمد حسن. . ترجمة: صوسط الجزيرة العربية وشرقها (.م3115) بالجريف، وليام جيفور

 .للثقافة

  مجلة هـ(". 5111 – 5311"ورقات غير منشورة من تاريخ الشيخ إبراهيم بن عيسى )(. هـ5133). عبد العزيزالبسام، أحمد

 . 11ع جامعة اإلمام. 

  ،ض: دار العاصمة. الريا3ط علماء نجد خالل ثمانية قرون.  (.هـ5151) .عبد الرحمنبن  عبد هللاابن بسام. 

  ،الكويت: المختلف . تحقيق: إبراهيم الخالدي. تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق (. م3111) محمد. عبد هللاالبسام

 .للنشر والتوزيع

 .5311"قراءة تاريخية في اهتمام اإلمام فيصل بن تركي آل سعود بعلماء األحساء  (.م3153) البسام، علي بن حسين – 

 .1. ع 11مج . عبد العزيزمجلة دارة الملك م". 5111 – 5111هـ/5313

  الرياض: 1. تحقيق: محمد ناصر الشثري. ط عنوان المجد في تاريخ نجد(. م3153هـ/5111). عبد هللاابن بشر، عثمان بن .

 د.ن، 

  ،قيق: محمد أحمد العقيلي. . تحنفح العود في سيرة دولة الشريف حمود (.م5113هـ/5113) بن أحمد. عبد الرحمنالبهكلي

 .عبد العزيزالرياض: دارة الملك 

 .لرياض: جامعة الملك سعودالصالح العثيمين. ا عبد هللا. ترجمة: مواد لتاريخ الوهابيين (.م5111) بوركهارت، جوهان لودفيج. 

  م.3151هـ/5111يل، القاهرة: دار التأصسنن الترمذي. م(. 113هـ/311الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت 

  ،قاهرة: . العبد الرحمن عبد الرحيم. تحقيق: عجائب اآلثار في التراجم واألخبار (.م5111) بن حسن. عبد الرحمنالجبرتي

 .مطبعة دار الكتب المصرية

 .3. ع 5. ج مجلة عالم الكتببن محمد بن سعود".  عبد العزيز"وقفية اإلمام  (.م5111) جنيد، يحيى محمود. 

 جريدة الجزيرةدور أميرات آل سعود في دعم الحياة االجتماعية والثقافية.  (.م5111) ، دالل مخلد.الحربي. 

 1. ع مجلة الهاللالحياة األدبية في جزيرة العرب.  (.م5111. )حسين، طه . 
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  .القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيةقلب جزيرة العرب. (. م3113هـ/5131)حمزة، فؤاد. 

 تحقيق: فريد معجم البلدان (.م3153تأريخ النشر: ) م(.5331هـ/131ياقوت بن عبد هللا الحموي )ت  الحموي، شهاب الدين .

 .. بيروت: دار الكتب العلمية3ط  الجندي.

  أبو  عبد هللاتحقيق: بكر بن السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة.  (.م5111هـ/5151) النجدي. عبد هللاابن حميد، محمد بن

 .العثيمين. بيروت: مؤسسة الرسالةبن سليمان  نوعبد الرحمزيد 

  تحقيق: الروض المعطار في خبر األقطار.  م(.5111هـ/111الحميري )ت  عبد المنعمبن  عبد هللاالحميري، أبو عبد هللا محمد بن

 م.5111إحسان عباس. بيروت: مكتبة لبنان، 

 .مجلة دينة الرياض في عهد الدولة السعودية الثانية". "الدور السياسي والحضاري لم (.هـ5135) الخضيري، محمد سليمان

 .11ع جامعة اإلمام. 

  ،د.م: د.نمعجم اليمامة (.م5111) بن محمد. عبد هللاابن خميس .. 

 .بيروت: دار البشائر . تحقيق: نبيل هاشم آل باعلويالمسند الجامع (.م3151) الدارمي، أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن .

 .اإلسالمية

 1. ع عبد العزيز. جامعة الملك مجلة كلية التربية"اإلمام محمد بن سعود".  م(.5111) .عبد اللطيفبن دهيش، ا. 

  .الصالح العثيمين. الرياض:  عبد هللا. تحقيق: عبد الوهابلمع الشهاب في سيرة محمد بن (. م3111)الريكي، حسن بن جمال

 .عبد العزيزدارة الملك 

 .طاألعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين.  (.م3113) الزركلي، خير الدين 

 .. بيروت: دار العلم للماليين51

 .0211الحياة االجتماعية واالقتصادية في الدولة السعودية الثانية  (.هـ5131) الزهراني، حصة جمعان الهاللي – 

 .عبد العزيزملك الرياض: دارة الهـ. 0810 – 0821هـ/0311

 .الهيئة المصرية . ترجمة: أنس الرفاعي. القاهرةم0801رحلة عبر الجزيرة العربية خالل  (.م3151) سادلير، جورج فورستر :

 .العامة للكتاب

  .تأسيس المملكة العربيةالرياض: األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تاريخ مكة. (. م5111هـ/5151)السباعي، أحمد 

 .السعودية

  ،القضاء واألوقاف في األحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثماني الثاني  (.م5111/هـ5131) ناصر. عبد هللاالسبيعي

 .د.م: د.نم. 0103 – 0870هـ/0330 – 0288

  ،عبد العزيزيخ . تقديم: سماحة الشبن محمد بن سعود عبد العزيزسالة مهمة لإلمام  .(د.ت  (بن محمد. عبد العزيزابن سعود 

 .بن باز. الرياض: دار الوطن

 .بيروت: دار الكاتب العربيتاريخ الدولة السعودية (.م5111) سعيد، أمين .. 

 .رسالة  م.5151 – 5111هـ / 5311 – 5511التعليم في عهد الدولة السعودية األولى  (هـ5131) الشريف، حشيم بن غازي

 .ماجستير، جامعة أم القرى

  ،الرياض: دار اليمامة3ط مشاهير علماء نجد وغيرهم. (. هـ5111). عبد هللابن  عبد اللطيفبن  لرحمنعبد اآل الشيخ .. 

  ،د.نوأبنائه وبعض أحفاده. الرياض عبد هللاالتراجم المختارة لإلمام  (.م3111هـ/5131) .عبد اللطيف عبد هللاآل الشيخ :. 
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 .الرياضالكبير في مدينة الرياض وأثرها في نشر الثقافة إلسالمية. ندوات الجامع  (.م3113هـ/5131) الصالح، ياسر فارس :

 .مية واألوقاف والدعوة واإلرشادوزارة الشؤون اإلسال

  3ع  مجلة الدارة."وضع تاريخ العمران بمدينة الرياض".  (.هـ5151) .عبد الرحمنعثمان، زاهر. 

  ،الرياض: مكتبة العبيكان51. ط العربية السعودية تاريخ المملكة (.م3111هـ/5131) الصالح. عبد هللاالعثيمين .. 

 .الرياض: دار الشبل3ط تاريخ البالد العربية السعودية.  (.م5111اهـ/5151) العجالني، منير .. 

 .لرياض: مكتبة الملك . اهـ0373تاريخ المساجد واألوقاف القديمة في الرياض إلى عام  (.هـ5131) ابن عساكر، راشد محمد

 .ةفهد الوطني

 ------( م. رسالة دكتوراه. 5115 – 5131هـ/5111 – 5311. الحياة العلمية في مدينة الرياض في عهد الدولة السعودية الثانية

 م.3151هـ/5111جامعة الملك سعود. 

  مكة المكرمة: د.ن1ط صقر الجزيرة،  م(.5111هـ/5111. )عبد الغفورعطار، أحمد .. 

 ------ . م.3151هـ/5111الرياض: دار التوحيد،  .1. ط عبد الوهابمحمد بن 

  .القاهرة: نهضة مصراإلسالم في القرن العشرين: حاضره ومستقبله)د.ت(. العقاد، عباس محمود . . 

 .الرياض: دار الشبل3. ط آل سعود (.م5111هـ/5151) علي، أحمد .. 

  ،الرياض: دار المريخ1ط . تاريخ الدولة السعودية الثانية(. م5115هـ/5155)حسن.  عبد الفتاحأبو علية .. 

 ------ . .م.5115هـ/5155. الرياض: دار المريخ، 3ط محاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى 

 .عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول  (.م5111هـ/5151) ابن عيسى، إبراهيم بن صالح

آل الشيخ. الرياض: األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عامة  عبد هللابن  عبد اللطيف بن عبد الرحمنتحقيق: الرابع عشر. 

 .تأسيس المملكة العربية السعوديةعلى 

 .لرياض: مكتبة العبيكاناالدرعية قاعدة الدولة السعودية األولى.  (.5111هـ/5151) العيسى، محمد الفهد. 

  وحتى نهاية الدولة  عبد الوهابلعلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن الحياة ا (.هـ5151) .عبد العزيزالعيسى، مي

 .عبد العزيزالرياض: دارة الملك السعودية األولى. 

  ،بيروت: دار البشائر 51ط صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل.  (.م3153هـ/5111) .عبد الفتاحأبو غدة .

 .اإلسالمية

 القاهرة: دار الشروق1ألسدي. ط . تحقيق: ناصر الدين اتاريخ نجد(. م5111هـ/5151)ن أبي بكر. ابن غن ام، حسين ب .. 

 .يوسف الشبل. الرياض: األمانة العامة لالحتفال  عبد هللا. تحقيق: تاريخ الفاخري (.م5111هـ/5151) الفاخري، محمد بن عمر

 بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 

 يروت: المطبوعات للنشر والتوزيعبتاريخ العربية السعودية.  (.م5111) اسيلييف، أليكسي.ف. 

 .3. ترجمة: صبري محمد حسن. ط قلب الجزيرة العربية: سجل األسفار واالستكشافات (.م3111) فيلبي، هاري سينت .

 .مي للترجمةالقاهرة: المكتب القو

  ،د.م: د.ن1. ط الدرر السنية في األجوبة النجدية(. م5111هـ/5151) جدي.بن محمد العاصمي الن عبد الرحمنابن قاسم .. 

  تحقيق: خضر محمد خضر. الكويت: نصيحة الملوكم(. 5111هـ/111الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب )ت .

 م.5111هـ/5111مكتبة الفالح، 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          255  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 .عبد الحميد. تحقيق: هداية السالك إلى مذهب اإلمام مالكتسهيل المسالك إلى  (.م5111) المبارك، مبارك بن علي األحسائي 

 .ض: مكتبة اإلمام الشافعيبن مبارك آل الشيخ مبارك. الريا

  ،اض: الجمعيةالري. . سلسلة بحوث تاريخيةمجتمع الدرعية في عهد الدولة السعودية األولى (.م3113) محمد. عبد هللاالمطوع 

 .التاريخية السعودية

  ،مجلة مكتبة الملك فهد دور أئمة آل سعود في وقف المخطوطات في مدينة الرياض.  (.م3113) بن محمد. عبد هللاالمنيف

 . 3. ع 1. مج الوطنية

 .جدة: جامعة ه. 0221 – 0208لتنظيم اإلداري للقضاء في عهد اإلمام سعود الكبير ا(. هـ5111) النعماني، عبدالمغيث مديرس

 .عبد العزيزالملك 

 الرياض: مطابع الرياضتاريخ ملوك آل سعود (.م.5115هـ/5111) د.ابن هذلول، سعو .. 

  تحقيق: محمد بن علي األكوع الحوالي. صفة جزيرة العربم(. 111هـ/111الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب )ت بعد .

 م.5111هـ/5151صنعاء: مكتبة اإلرشاد، 
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 جاهزية قطاع نظم المعلومات الجغرافية في استثـمار البيانات المكانية المفتوحة في المؤسسات الُعمانية

The Readiness of Geographical Information Systems Sector in Investing the Open 

Geospatial Data in Omani Institutions 

 إعداد:

 الباحث/ حمد بن خميس األغبري
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 المستخلص:     

هدفت الدراسةة لل  التعر  عل  جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسةسةات الُعماظية ف  استرمار البياظات 

وتمرّل  ،لتيقيق أهدافاا Method  Mixedوقد اعتمدت الدراسةةةة اليالية عل  المنال الميج ، المكاظية المفتوحة بسةةةلطنة ُعمان

 23مجتمع الدراسةةةة ف  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية بالمسسةةةسةةةات الُعماظية بنوعياا اليكوم  ومةةةبل اليكوم  والبال  عددها 

 ية الوطنية للمعلومات الجغرافية بالمركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات.شاركة ف  مشرو  البنمسسسة؛ والمُ 

من خالل اسةةةةتندا   Quantitativeتم جمع البياظات عل  مرحلتين، تضةةةةمنت المرحلة ا ول  اسةةةةتندا  المنال الكم  

، ف  حين تضةةمنت %72.95مسسةةسةةة وبلغت ظسةةبة االسةةتجابة  23أداة االسةةتباظة؛ الموةعة عل  مجتمع الدراسةةة والبال  عددها 

 6باسةةةةةةتندا  أداة المقابلة مةةةةةةبل المقننة، من خالل عينة قصةةةةةةدةة لعدد  Qualitativeالمرحلة الراظية اسةةةةةةتندا  المنال النوع  

من مدةري ورؤسةاء أقسةا  ومن ف  حكمام ف  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية بتلا المسسسات، من  6مسسةسةات مةملت مقابلة 

 مق حول جاهيةة تلا القطاعات.ام أعأجل الوصول لل  ف
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وقد توصةلت الدراسةة لل  لن المسسةسةات الُعماظية لدةاا القبول واالستعداد ف  لتاحة وظشر وتبادل البياظات المكاظية المفتوحة فيما 

 توقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيا، بيناا تيت مملة حكومية موحدة؛ بما ةتوافق مع النطط االسةتراتيجية للمسسسات

 :ااالت  اظبرقت من أبرة ظتائج

أوالً: توصةةةةيات للمركي الوطن  لإلحصةةةةاء والمعلومات من خالل دعوتل لتوحيد المعاةير والسةةةةياسةةةةات المتعلقة ب من  

المعلومات بين المسسةةةةسةةةةات الُعماظية، وذلا إمةةةةرافل ولدارتل البوابة المكاظية للبياظات، وكيلا اإسةةةةرا  ف  الربط اإلكتروظ  

بين قاعدة البياظات ف  البوابة المكاظية وقواعد البياظات المكاظية الناصة بقطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات  المبامةر

ثاظياً: توصةيات للمسسسات الُعماظية عينة الدراسة عبر حراا عل  خلق قنوات ، والُعماظية؛ من أجل تسةايل سةرعة تيدةا البياظات

دواجية جمع البياظات المكاظية؛ وذلا من أجل تقليل الجاد والمال والوقت عبر التنسةةةةيق فيما بيناا اتصةةةةال مبامةةةةرة بيناا لمنع اة

ثالراً: توصةةةيات لوةارة التعليم العال  وجامعة السةةةلطان قابوس عبر ةةادة وإظشةةةاء المركي الوطن  لنمم المعلومات الجغرافية، 

 لرفد البالد بالكوادر المتنصصة. المعلومات الجغرافية عدد النرةجين من الطلبة العماظيين ف  مجال تنصص ظمم

البيةةاظةةات المكةةاظيةةة المفتوحةةة، البنيةةة الوطنيةةة للمعلومةةات الجغرافيةةة، ظمم المعلومةةات الجغرافيةةة،  الكلمااات اتفتتاااحيااة:

 البوابة المكاظية، الجاهيةة.

 

The Readiness of Geographical Information Systems Sector in Investing the Open 

Geospatial Data in Omani Institutions 

 

Abstract 

The present study aims at identifying the readiness of geographical information systems 

sector in Omani institutions to invest the open geospatial data in the Sultanate of Oman, and 

identifying the opportunities of investing the open geospatial data in Omani institutions. The study 

intends also to identify the difficulties restricting the open geospatial data in geographical 

information systems in Omani institutions in the Sultanate of Oman in order to achieve its 

objectives. The current study relies on Mixed Method in order to achieve its objectives. The study 

community was represented in the Geographical Information System Sector in its two types of 

Omani government and semi-governmental 32 institutions, as well as the participation in the Oman 

National Spatial Data Infrastructure (ONSDI) in the National Center for Statistics and Information 

(NCSI). 
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The data was collected in two stages, the first one depended on using the quantitative 

method through employing the questionnaire tool distributed to the study community of 32 

institutions, and obtaining 93.75% response, while the second stage depended on using the 

qualitative method employing the semi-standardized interview tool, through a purposive sample 

of 6 institutions, which included an interview with 6 managers, heads of departments, and the like 

in the geographic information systems sector in those institutions, in order to gain a deeper 

understanding about the readiness of those sectors and turn into investing in open spatial data. 

The study has concluded some results, the most important of which are as follows: Omani 

institutions have acceptance and willingness to provide, publish, and share open spatial data under 

a unified government umbrella in line with the institutions’ strategic plans. The study has presented 

a number of recommendations followed from the most important results:  First: recommendations 

to the National Center for Statistics and Information’s through requesting it to unify the standards 

and policies related to the information security between Omani institutions being the supervisor 

and manager of the spatial data portal across the Oman National Spatial Data Infrastructure. The 

Center is also called for accelerating the direct electronic link between the database in the spatial 

portal and spatial databases for the Geographical Information System Sector in Omani institutions, 

in order to facilitate the speedy updating of data and enhancing its quality. Second: 

recommendations to the Omani institutions, the sample of the study, by urging them to create direct 

communication channels between them to prevent duplication of spatial data collection, in order 

to reduce effort, money and time by coordinating with each other to establish the National Center 

for Geographic Information Systems, whose competence includes the data to be collected in all 

projects and determine the most important characteristics and specifications. Third: the Ministry 

of Higher Education and Sultan Qaboos University’s recommendations to increase the number of 

Omani graduates in geographic information systems specialization, create new specializations 

commensurate with the investment of spatial data, and raise the awareness of academics, 

researchers and university and higher studies students regarding the importance of using open 

spatial data in research and academic studies. 

Keywords: Geospatial Open Data, Geographical Information Systems (GIS), Oman 

National Spatial Data Infrastructure (ONSDI), Geospatial Portal, Readiness. 
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 المقدمة:

أصةةةةبيت تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةاالت بقطاعاتاا المتعددة التقنية والفنية ذات أهمية بالغة ف  اليياة اليومية، فلم 

ةسثر م ًء ف  اليياة اليومية مني الرورة الصناعية مرلما أثرت تكنولوجيـةةةةةةا المعلومـةةةةةةات واالتصاالت، والتـةةةةةة  جعلت من حياة 

سسةةسةةات والدول جيًءا ال ةتجيأ من تطورها، فما ةشةةادل العالم من تيول تقن  متسةةار  وتطور مسةةتمر ف  مجال الشةةعوو والم

وقد أدركت ة البياظات، والمعلومات المنتجة، أجاية الياسةةةةوو، والبرمجيات، وأجاـةةةةةةةةةةية االتصةةةةاالت، سةةةةاعد عل  ةةادة كمي

لظتةا  البياظات، وتيليلاا من أجل رفع مسةةةةةةتوج اإظتاجية، ودعم مجموعةة من دول العةالم أهميةة البيةاظةات، فعملةت عل  تجميع و

 متنيي القرار .

وتعر  البيةاظةات اليكوميةة المفتوحةة ه  تلةا البيةاظةات العةامةة الت  تة ت  من اليكومةة أو من مصةةةةةةادر أخرج متةاحة 

مة أو تجمعاا، ثم تقو  بإتاحتاا أو ( والت  تنتجاا اليكوAl-Harthi, 2017لالسةتندا  العا ، من قبل ا فراد أو حت  الشركات  

(، وقد حقّقت البياظات المفتوحة 3105لعادة اسةةةةتنداماا من قبل جاات أخرج، ومعالجتاا ولعادة ظشةةةةرها دون قيود  السةةةةعدظ ، 

، 3117للبياظات المفتوحة ف  الوالةات المتيدة ا مرةكية ف  عا   data.govاظتشةةةةاًرا كبيًرا ظتيجة لطالا مبادرات حكومية مرل 

، كجيء من سياستاا الاادفة 3117، لذ بدأت اليكومة البرةطاظية بنشةر ميتواها ف  عا  data.gov.ukومبادرة المملكة المتيدة 

 (.3102لل  الشفافية  بربر، 

ة يولم تكن سلطنة ُعمان بمعيل عن تلا التطورات والمبادرات المتعلقة بالبياظات، فقد تم اعتماد استراتيجية ُعمان الرقم

 المركي الوطن  لإلحصةةةةةةاء  ، لتسةةةةةةام بةدورهةا ف  تنميةة مجتمع ُعمان الرقم  وتطوةر اليكومة اإلكتروظية3112ف  مةارس 

 (، ومناا اظطلقت المبادرة الوطنية للبياظات المفتوحة.3107والمعلومات، 

ة، لذ يًءا من هيل المبادرة الوطنيوتعتبر البياظات المكاظية المفتوحة الت  ةتم لظتاجاا عبر ظمم المعلومات الجغرافية ج

من القرارات  %01تلعب البياظات المكاظية اليو  دوًرا ماًما ف  اتناذ القرارات عل  المستوج المسسس  واإداري، فا  تسثر عل  

 (.Rathee & Rishi, 2011  الت  ةتم اتناذها داخل المسسسة

ا وتطبيقاا داخل مسسساتاا، لتقدةم خدمات أكرر دقة، وتفصياًل، وقد بدأت المسسسات اليكومية تتسابق ف  االعتماد عليا 

وتفاعاًل مع النرائط الرقمية، فالبياظات المكاظية أو ما ةطلق علياا البياظات الجغرافية ه  بياظات ذات بعد مكاظ ، ةمكن تمريلاا 

ظات الت  تعتمد علياا الكرير (، وه  أحد البيا,Baz, 2004 Karas Geymen, Akay &عل  خرائط معدة لايا النصوص  

 من القطاعات ف  عمليات التيليل والتنطيط، الرتباطاا بالموقع أو المكان.

وقد أطلق المركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات مبادرة البياظات المكاظية المفتوحة عل  ظفس النال اليي أطلقل عل  

لعادة االستندا  والنشر دون أةة قيود، ف صبيت المبادرة أحد أدوات البياظات المفتوحة الت  جعلت البياظات متاحة لالستندا  و

تطوةر قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات اليكومية، واليي دفع كريًرا من المسسسات لتبن  هيل المبادرات باد  

ةة الدراسة اليالية الستكشا  جاهي تسع لذ مدج جاهيةتاا للتعامل معاا،  استرمار البياظات المكاظية اليكومية المفتوحة وقياس

 .قطا  ظمم المعلومات الجغرافية بالمسسسات الُعماظية
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 مشكلة الدراسة:

مبادرة وطنية تيت مسم  البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية  3102أطلق المجلس ا عل  للتنطيط بسلطنة ُعمان عا  

المبادرة جيًءا ال ةتجيأ من منمومة اليكومة الت  أطلقتاا بنصوص ( وأصبيت 3107 المركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات، 

وتعد هيل المبادرة مبادرة حكومية مصممة لتوفير لطار للمعاةير الجغرافية المكاظية والسياسات ، ُعمان الرقمية والبياظات المفتوحة

اليكومية  -ظية عبر مراكة بين المسسسات الُعماظية والتقنية، من أجل تسايل ودعم وتبادل واستندا  ظمم المعلومات الجغرافية المكا

ف  سلطنة ُعمان تيت لمرا  المركي الوطن  للمعلومات واإحصاء وذلا عبر لطالا أول بوابة ف  البياظات  -ومبل اليكومية 

ة اإلكتروظية قدماا اليكومالمكاظية المفتوحة والت  تاد  لتبادل البياظات المكاظية بين المسسسات ولتكون جيًءا من الندمات الت  ت

 ليكومة سلطنة ُعمان.

لذ تاد  البوابة المكاظية المفتوحة لدعم القطاعات الندمية وا منية والعسكرةة إظتا  مسمرات لحصائية ومكاظية لاا  

ادر أخرج ا من مصبعد مكاظ  مرتبط بالموقع الجغراف ، مما ةنتل عنل عملية دمل للبياظات المكاظية من مصادر منتلفة واستيراده

 للوصول لل  التيليل السليم والفام ا فضل للمواهر.

وظتيجة هيل الرورة المعلوماتية من البياظات المتاحة القابلة لالستندا ، والمجاظية، وظتيجة لما سبق ذكرل كان ال بدَّ لقطا  ظمم 

ن الندمات، وتقليل الجاد، والوقت، والمال، فبرةت المعلومات الجغرافية ف  السلطنة أن ةستفيد من هيل المبادرات من أجل تيسي

الياجة لدراسة مدج جاهيةة المسسسات الُعماظية بنوعياا اليكوم  ومبل اليكوم  السترمار البياظات المكاظية المفتوحة لتيقيق 

 .  تقدةم أفضل الندمات للمواطنينقدرة فائقة وكفاءة عالية ف

 أهداف الدراسة:

 قيق الاد  التال :تسع  الدراسة لل  تي  

التعر  عل  جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات الُعماظية ف  استرمار البياظات المكاظية المفتوحة بسلطنة 

 ُعمان.

 أسئلة الدراسة:

 تسع  الدراسة لإلجابة عن السسال اآلت :

ف  اسةةةترمار البياظات المكاظية المفتوحة بسةةةلطنة ُعمان  ما مدج جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسةةةسةةةات الُعماظية

 من حيا:

 أ. النطــــــط االستراتيجية للقطـا .

 و. القواظيــــن والتشرةعــــــــــــات. 

  . البنية ا ساسية لتقنية المعلومات.

 د. الموارد البشرةــــة والماليـــــــة.

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 261 

 ISSN: 2706-6495 

 
 أهمية الدراسة:

لجغرافية من عملاا عل  ربط المعلومات والبياظات بالموقع المكاظ ، لذ تاتم بإدارة البياظات تنبع أهمية ظمم المعلومات ا

المكاظية الت  ترتبط با رض وتوةةع أي ظاهرة علياا، فقد تستند  ظمم المعلومات الجغرافية ف  العدةد من المجاالت مرل: 

المدن ولدارة مبكات المرافق مرل سكا اليدةد، ومبكات الكارباء  اليراعة، والجيولوجيا، والبيئة، والدراسات السكاظية، وتنطيط

 والميال واستندامات عدةدة أخرج.

 وتتمرل أهمية الدراسة من خالل الجاظبين النمري والتطبيق  عل  النيو اآلت :

 :وج مست ةسمل أن تسام هيل الدراسة ف  لثراء النتا  الفكري عل  مستوج العرب  بشكل عا  وعل  الجانب النظري

ل هيل كما تياو، الُعماظ  بشكل خاص ف  مجال البياظات اليكومية المفتوحة عامةً والبياظات المكاظية المفتوحة خاصةً 

الدراسة سد الفجوة ف  ا دو المنشور حول البياظات المكاظية المفتوحة من خالل دراسة جاهيةة قطاعات ظمم 

  التيول السترمار البياظات المكاظية المفتوحة والوقو  عل  الفرص المعلومات الجغرافية ف  المسسسات الُعماظية ف

 والصعوبات.

 :تتمرل أهمية الدراسة ف  الجاظب العمل  من خالل استكشا  الجاهيةة الفعلية للمسسسات الُعماظية  الجانب العملي– 

ة قطا  ظمم المعلومات الجغرافي من أجل التيول السترمار البياظات المكاظية المفتوحة ف -اليكومية ومبل اليكومية 

 .وفرص استرمارها

 

 مصطلحات الدراسة:

  البيانات المكانيةGeospatial Data:  تعّر  البياظات المكاظية ف  هيل الدراسة عل  أظاا مجموعة من البياظات الت  تكون

( وتوفر العدةد X ،Yقية، وممالية  عل  مكل ظقط أو مساحة أو خط وتتميي بيجماا الكبير، وةشار للياا مكاظيا بإحداثيات مر

 (.Baz et al. 2004من اإمكاظيات لتعيةي الموقع الجغراف  المكاظ   

  البيانات المكانية المفتوحةGeospatial Open Data:  ،ه  تلا البياظات الت  ةمكن الوصول للياا، ولعادة استنداماا

أةة تكلفة أو قيود عل  النشر، فضالا عن كوظاا تنين ف  قواعد أو ظشرها  ي غرض، بما ف  ذلا االستندا  التجاري، دون 

البياظات المكاظية اليكومية وهيل البياظات تشمل مجموعة متعددة من البياظات عل  مكل طبقات جغرافية أو خرائط الوةب 

 (.3107الرقمية المفتوحة الناصة بالوةارات والجاات اليكومية.  المركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات، 

  نظم المعلومات الجغرافيةGeographical Information Systems (GIS):  هو ظما  ةتكون من مجموعة من

المكوظات وه : البرامل والتطبيقات والبياظات وا جاية والكادر البشري ةتم من خاللل تنيةن ولدارة وتيليل، وعرض 

ومات الجغرافية، القادرة عل  القيا  بمجموعة من الوظائف مرل من المعل –طبقات البياظات المكاظية  –مجموعة من الطبقات 

 (.3106عرض الماهرة عل  خرةطة، ومقارظتاا بماهرة أخرج ف  الوقت ظفسل وتيليلاا  المعمري، 

 البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية Oman National Spatial Data Infrastructure (ONSDI):  ه  مبادرة

وتنفييها لتوفير لطار للمعاةير الجغرافية المكاظية، والسياسات الت  تنمم العمل ف  مجال تبادل البياظات  حكومية تم تصميماا

 المكاظية بين المسسسات،
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والسياسات المرتبطة بتطوةر البنية ا ساسية لتقنية المعلومات والالةمة لتنسيق وتسايل ودعم وتبادل واستندا  المعلومات  

 (.3107لوطن  لإلحصاء والمعلومات، عبر العدةد من المسسسات اليكومية ف  سلطنة عمان  المركي االجغرافية المكاظية 

  البوابة المكانيةGeoportal ه  بوابة مركيةة تنتص بتوفير بياظات مكاظية من منتلف القطاعات من المصادر الرسمية :

 ية للجاات والايئات والشركات اليكومية ومبل اليكوميةاليكومية ف  السلطنة، وتاد  لتوفير أكبر حجم من البياظات المكاظ

والقطا  الناص وا وساط ا كادةمية والجماور لتسايل لتما  لجراءاتام دون الياجة لل  التواصل الفردي مع الجاات 

حصاء المالكة للبياظات الجغرافية، وةتم لتاحتاا من خالل المركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات  المركي الوطن  لإل

 (.3107والمعلومات، 

  قطاع نظم المعلومات الجغرافيةGeographical Information Systems Sector : هو الوحدة اإدارةة ف  الايكل

التنميم  واإداري داخل المسسسة والت  تقو  بإدارة ظمم المعلومات الجغرافية بجميع مكوظاتل من الموارد البشرةة والبرامل 

يكل اات والبياظات، وقد ةكون هيا القطا  لدارة أو مدةرةة أو قسم حسب التنميم  اإداري المتبع ف  الوا جاية والتطبيق

 .اإداري والتنميم  للمسسسات

  المؤسسات العُمانيةOmani Institutions تّعر  المسسسات الُعماظية ف  هيل الدراسة عل  أظاا المسسسات اليكومية :

يئات والمراكي اإحصائية والبيرية اليكومية، والمسسسات مبل اليكومية وه  الشركات وتشمل: الجاات الوةارةة والا

 الت  تمتلا اليكومة حصة من رأس المال فياا.

  الجاهزيةReadiness: :يف: تايَّ   ف  اللغة تجاَّيا لـ ةتجاَّي، تجاًُّيا، فاو ُمتجاِّي، والمفعول ُمتجاٌَّي لل، تجاَّي الستقبال الضَّ

(، والجاهيةة ه  درجة استعداد الفرد عل  تقبل م ء ما وف  هيل 3107 معاجم،  "ني لواةمل "تجاّي للسَّفر أو للعمللل واتّ 

 الدراسة ه : استعداد المسسسات الُعماظية ف  تقبل استندا  ولدارة واسترمار البياظات المكاظية المفتوحة.

 :محددات الدراسة

 :اظات لبيقطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ل سة عل  التعر  عل  جاهيةةتقتصر هيل الدرا المحددات الموضوعية

 المكاظية المفتوحة داخل المسسسات الُعماظية بسلطنة ُعمان.

 :المدةرون والرؤساء ومن هم ف  حكمام ف  لدارة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية داخل  المحددات البشرية

 المسسسات الُعماظية.

 :قتصر الدراسة عل  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات الُعماظية  اليكومية ومبل ت المحددات المكانية

 اليكومية( بسلطنة ُعمان.

 :3107حت  دةسمبر  3100تم لجراء هيل الدراسة من ظوفمبر  المحددات الزمنية. 

 الدراسات السابقة:

ذ ل اهيةة المسسةةسةةات ف  مجال اسةةترمار البياظات المفتوحة.ةتناول هيا القسةةم عل  مجموعة من الدراسةةات السةةابقة فيما ةتعلق ج

تعتبر البياظات عامةً، والبياظات اإحصةةائية خاصةةةً، الركيية ا سةةاسةةية ف  التنطيط التنموي، ورسةةم السةةياسةةات التنموةة، لذ لظاا 

 (، 3100لمعمرةة واليراص ، تعمل عل  لةجاد حلول سرةعة، وتيليالت معمقة للماهرة الت  ةسع  الباحا ليلاا  الياتمية وا
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 National Spatial  (NSDI)لةيا توجاةت العةدةةد من اليكومةات لل  لظشةةةةةةاء مراكي للبنيةة التيتية للبياظات المكاظية الوطنية

Data Infrastructures والت  تّعر  بقدرة الدولة لتقدةم معلوماتاا الجغرافية من خالل البياظات المكاظية للمجتمع الميل ، أو ،

وطن ، أو اإقليم  أو حت  العةالم  مع مجموعةة متنوعةة من النةدمةات الجغرافيةة المكةاظيةة ا خرج لتلبيةة احتيةاجةات الجاات ال

 .& Onsurd, 2005 (Fernández, Lance, Buck  المستفيدة لتقدةم أفضل الندمات

التيتية للبياظات المكاظية ( ب ن مراكي البنية Crompvoets, Bregt, Rajabifard, Willamson   3112وقد أمةةار 

الوطنية تعمل عل  تسةايل وتنسةيق وتبادل ومشةاركة البياظات المكاظية بين أصياو المصلية ف  قطا  البياظات المكاظية، لتسايل 

 وصول  البياظات المكاظية كما أظل ةوفر خدمات تكميلية وةيسن تبادل البياظات المكاظية بين الموردةن والمستندمين.

ع  المعلومات  للقيادات الت  تشر  عل  تلا القطاعات من أجل رفع كفاءة اإظتا  أحد أهم العوامل ا ساسية وةعد الو

( ف  دراستام 3102المسثرة ف  جاهيةة اسةترمار البياظات داخل المسسسة، وهيا ما أمار لليل كل من الشبل  وقطيشات واليدةد  

وظية عل  تيسةةةةةين ا داء، بضةةةةةرورة ظشةةةةةر ثقافة اسةةةةةتندا  أي ظما  بين الموظفين حول أثر فاعلية أظممة لدارة الوثائق اإلكتر

واالطال  عل  تجارو المسسةةةسةةةات ا خرج، مع عقد دورات تدرةبية للعاملين ف  المسسةةةسةةةة، من أجل ةةادة الوع  والمعرفة، 

 ورفع أداء العمل.

ة ا ساسية لتقنية المعلومات، عامالً ماماً ف  ظقل وةعد التعر  عل  قدرة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية من خالل البني

واستيراد البياظات ولدارتاا بالطرا اآلمنة والسليمة، فالمسسسات الت  لدةاا بنية تقنية عالية تكون عل  استعداد أكبر من غيرها 

وح لعامة الناس كناا متاحة بشكل مفتف  التعامل مع البياظات المفتوحة، فالبياظات المفتوحة ليست خالية من حقوا الطبع والنشر، ول

( ف  دراستام بعنوان Strobl & Nazarkulova  3102بموجب تراخيص غير تقليدةة تم االتفاا علياا، وهيا ما أكدل كل من 

ن ل " البياظات الجغرافية المكاظية المفتوحة: فرص جدةدة لنمم المعلومات الجغرافية وعلم البياظات المكاظية ف  آسيا الوسط "،

البنية ا ساسية لتقنية المعلومات  تعد عاماًل أساسيًا ةسثر عل  جاهيةة المسسسات عل  لدارة وظشر ولتاحة البياظات المفتوحة 

 لآلخرةن.

وقد سةةةاعدت القواظين والتشةةةرةعات ف  كرير من الدول والتكتالت لل  لتاحة البياظات بطرةقة سةةةاّلت عملية اسةةةتنداماا، 

 أجل تقدةم أفضل الندمات لألفراد والقطاعات ا خرج بكل ساولة وةسر.  وظشرها، ولتاحتاا من

وقد اتضة  دور الايئات التشةرةعية واليكومات بشكل جيد مرل المفوةية ا وروبية باالتياد ا ورب  وه  أحد ا مرلة 

،   اليكوم  ولتاحتاا للجماورالرائدة بنصةةةوص سةةةن القواظين والتشةةةرةعات المتعلقة بإعادة اسةةةتندا  البياظات ومعلومات القطا

اليكومات  واليي هد  لل  لةالة اليواجي الت  تعرقل لعادة، واسةةتندا ، وظشةةر، ولتاحة مجموعات البياظات العامة الت  توفرها

et al, 2014) Nazarkulova.) 

ار لمسسةةسةةات ف  اسةةترموتعتبر الموارد البشةةرةة والمالية ف  المسسةةسةةات بمنتلف أظواعاا عاماًل أسةةاسةةيًا لدعم جاهيةة ا

البياظات المفتوحة، لذ تنضةةع المسسةةسةةات اليكومية عامةً، وقطا  لدارات ظمم المعلومات الجغرافية خاصةةةً لضةةغط مسةةتمر من 

أجل جعل البياظات المكاظية متاحة وف  متناول المسةةةتفيدةن من ا فراد، والمسسةةةسةةةات ا خرج الت  ترتبط معاا ف  تقدةم خدمات 

 فالموارد البشرةة المسهلة تعمل عل  تطوةر وتنمية قدرة ا ظممة عل  لدارة البياظات، ولتاحتاا بكفاءة عالية.عامة للمجتمع، 
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( ف  دراسةةةةةةتام حول اسةةةةةةتندا  البياظات Klievink, Romijn, Cunningham & de Bruijn  3102وةسكد   

تاا من الركائي الت  ةجب االستعداد لاا عبر ارتباطاا الضةنمة ف  القطا  العا  ب ن قدرة المسسةسة لليصول عل  البياظات ولدار

باإمكاظيات المادةة واإدارةة. فالبياظات تعتبر عنصةةراا رئيسةةةاا ف  مشةةارةع ظمم المعلومات الجغرافية، وةعد اليصةةةول علياا من 

علومةةات الجغرافيةةة ا عمةةال المكلفةةة من ظةةاحيةةة الجاةةد، والوقةةت، والمةةال مقةةارظةةة مع بقيةةة مراحةةل تنفيةةي مشةةةةةةةةارةع ظمم الم

(، ليا فا  بياجة لعنصةةةر بشةةةري متنصةةةص مع ما ةتوفر من دعم مال  لتدرةبل، وتطوةر مااراتل، وترقية 3100 الجماصةةة ،

 برامجل التقنية وأجايتل الياسوبية.

ن م ومن جةاظةب آخر أسةةةةةةام ظاور اليكومة اإلكتروظية ف  كرير من الدول لل  تطوةر قدرتاا التقنية والفنية واإدارةة

أجل حدوث تكامل ف  لدارة البياظات بشةكل عا ، والبياظات المكاظية بشةكل خاص، فايا النضةل العال  داخل المسسسة بتبن  فكرة 

اليكومة اإلكتروظية، أدج لل  ةخ لمكاظيات تقنية عالية المستوج ف  لدارة البياظات، مما أدج لل  االستفادة من استندا  البياظات 

م الندمات للمسةةةةتفيدةن من خالل عرض تلا البياظات عبر خرائط تفاعلية، تواكب التطور السةةةةرةع اليي ةشةةةةادل المكاظية ف  تقدة

 (.(Baz et. al, 2004مجال ظمم المعلومات الجغرافية 
 

 منهجية الدراسة:

وا  البيوث ، وةّعر  المنال الميج  عل  أظل ظوٌ  من أظMethod Mixedتعتمد الدراسةةةةةةة اليالية عل  المنال الميج  

، وذلا لفام مشةةكلة الدراسةةة بشةةكل Qualitativeوالنوع   Quantitativeالت  ةقو  الباحا فياا بجمع عناصةةر المنال الكم  

ا  ، وةعتبر المنال الميج  طرةقةة لجمع، وتيليل، (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007)أكرر عمقًةا، واتسةةةةةةاعةً

ومي  كل من البياظات الكمية والنوعية لفام مشةةةةةكلة البيا وتيقيق ا هدا ، وةتم فياا جمع البياظات بشةةةةةكل متيامن مع أدوات 

 البيا أو بشكل تتابع .

جم عينة الدراسةةة والت  تسةةتاد  ف  الدراسةةة اليالية ةعد مالئًما لي Method Mixedلذ ظجد أن اسةةتندا  المنال الميج  

مجموعة من المسسةةةسةةةات الُعماظية الت  تتوة  ف  مناطق جغرافية ذات مسةةةافات منتلفة فيسةةةال اسةةةتندا  االسةةةتباظة من خالل 

لرسةةةةةةالاا بطرا التقنية اليدةرة، كما أن عدد المشةةةةةةاركين ف  المقابلة القصةةةةةةدةة الشةةةةةةبل المقننة ةعط  لمكاظية لفام جاهيةة تلا 

ات عن قرو، كما أن الجمع بين أكرر من منال ف  الدراسةةةة الواحدة ةعط  فاًما أعمق وأوسةةةع للماهرة، وةرفع درجة المسسةةةسةةة

الصةةةةدا من خالل معالجتل لمشةةةةكلة البيا من جواظب منتلفة، وكيلا لسةةةةد عيوو أحد المناجين والنقص اليي ةعترةل ف  حالة 

يقيق مناجية الدراسةةةة. وتم تيقيق المنال الميج  ف  هيل الدراسةةةة ةوةةةة  منطط سةةةير ت 0االعتماد عل  منال واحد والشةةةكل 

 وفقًا لمرحلتين ف  جمع البياظات بشكل تتابع  بدأً بالمرحلة ا ول  واظتااًء بالمرحلة الراظية.

، فقد سةةةتباظةاسةةةتندا  المنال الكم  المرتبط بالكم، والوصةةةف، ومدج قابلية الماهرة للقياس، باسةةةتندا  أداة اال المرحلة األولى:

من أجل اليصةةةةةةول عل  قراءة عامة للبياظات، ومعرفة مدج  Quantitativeتضةةةةةةمنةت المرحلةة ا ول  جمع البيةاظةات الكميةة 

جاهيةة المسسةةسةةات الُعماظية من خالل مياور االسةةتباظة والصةةعوبات الت  تيد من اسةةترمار البياظات المكاظية المفتوحة والتعبير 

ت والت  ةمكن فيما بعد حسةةةةاباا وقياسةةةةاا باسةةةةتندا  برظامل الييمة اإحصةةةةائية للعلو  االجتماعية عناا با رقا  واإحصةةةةائيا
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SPSS  وتم خالل هيل المرحلة توةةع االسةتباظات بشكل للكتروظ  عل  مجتمع الدراسة عبر وسائل التواصل البرةد اإلكتروظ ،

 والواتساو والرسائل النصية من خالل رابط أعد لالستباظة.

ليسةةةةاو اسةةةةتجابة عينة أفراد  Five Point Likert Scalesبن  الباحا ف  االسةةةةتباظة اسةةةةتندا  مقياس ليكرت النماسةةةة  وت

 :0الدراسة كما هو موة  ف  الجدول 

 الخماسي تستجابات عينة أفراد الدراسة التدرج: 0جدول 

 غير موافق بشدة غير موافق مياةد موافق موافق بشدة

5 2 2 3 0 

 

 Fiveيل وةع معيار لمفتاح درجة استجابة أفراد العينية، قا  الباحا بيساو المدج لمستوةات ليكرت النماس  وف  سب

Point Likert Scales   المستندمة ف  أداة الدراسة، لذ تم استندا  معيار ذو خمسة مستوةات لتفسير الدالالت اللفمية ف

( 1.0=2/5لليصول عل  طول الفترة   5تقسيمل عل  أكبر قيمة ف  المقياس  (، ومن ثم2=  0 – 5االستباظة، وذلا بيساو المدج  

 1.0( وذلا بإةافة 0.0=  1.0+0الفترة   لايل ا عل  اليد لتيدةد ف  المقياس قيمة أقل لل  القيمة هيل لةافة تم ذلا وبعد

 ةوة  ذلا. 3والجدول 

 مقياس تحليل اتستجابات على استبانة الدراسة :2جدول 

 االتجال العا  المتوسط المرج  ستجابةاال

 مننفض جًدا 0.01لل   0.11من  غير موفق بشدة

 مننفض 3.61لل   0.00من  غير موافق

 متوسط 2.21لل   3.60من  مياةد

 مرتفع 2.31لل   2.20من  موافق

 مرتفع جًدا 5.11لل   2.30من  موافق بشدة

 

، وقد اعتمدت هيل المرحلة عل  المسمةةةةةرات ا ولية للنتائل الكمية Qualitative  اسةةةةةتندا  المنال النوع المرحلة الثانية:أما 

والت  تم اليصةةةةةةول علياةا ف  المرحلةة ا ول ، كما تم جمع البياظات النوعية من خالل أداة المقابلة مع عدد سةةةةةةتة من أفراد من 

سات عماظية، وذلا من أجل الوصول لل  فام مسسة 6مدةري ورؤسةاء ومن ف  حكمام ف  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية لعدد 

 منطط سير مناجية الدراسة. 2أعمق حول جاهيةة تلا القطاعات والصعوبات الت  تيول دون االستفادة مناا. وةمار الشكل 

فراد أوتيقيقا لليفاظ عل  سةرةة المعلومات وخصوصيتاا للمشاركين، وتعاد الباحا أما  أفراد العينة لعد  اإفصاح عن بياظات 

 التال : 2الدراسة، فقد تم ترميي المسسسات وا فراد اليةن ماركوا ف  الدراسة بطرةقة علمية، كما ف  الجدول 
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 طريقة ترميز بيانات أفراد العينة عن طريق أداة المقابلة: 3 جدول

 طريقة الترميز ألفراد العينة الرمز الجهة

 M M1,M2 وةارة

 A A1,A2 هيئة

 C C1,C2 مركة

 

 سير تحقيق منهجية الدراسة : مخطط0شكل 

 

 مجتمع الدراسة

طبقت الدراسةةةةةة اليالية عل  قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسةةةةةةسةةةةةات الُعماظية بنوعياا اليكومية ومةةةةةةبل 

علومات ، وه  الجاات المشةةةةاركة ف  مشةةةةرو  البنية الوطنية لنمم الم3مسسةةةةسةةةةة كما ف  الجدول  23اليكومية والبال  عددها 

الجغرافية بالمركي الوطن  لإلحصةةةةةةاء والمعلومات، وتمتلا قطاعاً لنمم المعلومات الجغرافية حسةةةةةةب ما هو منشةةةةةةور ف  آخر 

، لذ تم توةةع االسةةةةتباظة عل  تلا 3107تيدةا للمركي الوطن  لإلحصةةةةاء والمعلومات ف  الصةةةةفية اإلكتروظية الرسةةةةمية ماةو

استباظة من لجمال   21ظتائل أكرر دقة للواقع اليي تمر بل تلا القطاعات، تم استرجا   المسسسات مجتمع الدراسة لليصول عل 

 . %72.95مسسسة، وذلا لعد  تجاوو مسسستين، وبالتال  تكون ظسبة االستجابة  23العدد الكل  لمجتمع الدراسة البال  

سواء كاظت المسسسة  2ة كما ةوةةياا جدول تم تقسةيم مجتمع الدراسةة لل  ثالثة أظوا  حسةب الصةفة االختصةاصةية للمسسةسةو 

 وةارة أو هيئة أو مركة مبل حكومية.
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 أفراد مجتمع الدراسة حسب نوع المؤسسة الحكومية توزيع: 4جدول 

 النسبة عدد المؤسسات الجهة رمز نوع المؤسسة رقم

0 

 

 %26.0 05 وةارة أ المسسســــات اليكوميـــة

 %35.1 0 هيئـــة و

 %30.3 7 مركة   ت مبل اليكوميةالمسسسا 3

 %011 23 المجمـــــــوع
 

 مسسسة. 23قائمة المسسسات الُعماظية مجتمع الدراسة والبال  عددها  5وةوة  الجدول 

 بالمؤسسات العُمانية مجتمع الدراسة قائمة  :5جدول 

 اسم المؤسسة رقم اسم المؤسسة رقم

 اء والميالالايئة العامة للكارب 09 وةارة ا سكان 0

 الايئة العامة للطيران المدظ  00 وةارة ا وقا  والشسون الدةنية 3

 هيئة المنطقة االقتصادةة الناصة بالدقم 07 وةارة البلدةات اإقليمية وموارد الميال 2

 المسسسة العامة للمناطق الصناعية  مدائن( 31 وةارة البيئة والشسون المناخية 2

 بلدةة ظفار 21 افةوةارة التراث والرق 5

 بلدةة صيار 22 وةارة الداخلية 6

 بلدةة مسقط 23 وةارة اليراعة والرروة السمكية 9

 مركة تنمية ظفط عمان 24 وةارة السياحة 0

 مركة حيا للميال 25 وةارة الصية 7

 الشركة الُعماظية لالتصاالت 36 وةارة القوج العاملة 01

 ة الُعماظية للنطاا العرةضالشرك 39 وةارة النفط والغاة 00

 المجموعة الُعماظية العالمية للوجستيات  مركة أسياد( 30 وةارة النقل واالتصاالت 03

 مركة مجان للكارباء 37 ا ماظة العامة للمجلس ا عل  للتنطيط 02

 مركة ميون للكارباء 21 دةوان مسون البالط السلطاظ  02

 مركة مسقط لتوةةع الكارباء 20 ماتالمركي الوطن  لإلحصاء والمعلو 05

 مركة ميناء صيار 23 الايئة العامة للتعدةن 06
 

( من مدةري ورؤساء 6ف  الوقت ظفسل تمرّل المنال النوع  ف  المقابالت مبل المقننة، مملت عينة قصدةة من ستة  و

مم المعلومات الجغرافية، ولاا تجارو ف  ( مسسسات عماظية ممن لدةام خبرة ف  مجال ظ6ا قسا  أو من ف  حكمام ف  ستة  

 المكاظية.البياظات  ف االسترمار 
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 :ومناقشتها نتائج الدراسة

حددت الدراسة أربعة أقسا  لقياس جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية، تندر  تيتاا مجموعة من ا سئلة لإلجابة 

 ل  قياس جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية من حيا:، لذ امتمل ع3عليل لمعرفة جاهيةة المسسسة كما ف  الشكل 

 أ. الجاهيةـــة من حيا النطط االستراتيجية للقطـــا .

 و. الجاهيةـــــــة من حيا القواظيـــــــن والتشرةعـات. 

  . الجاهيةة من حيا البنية ا ساسية لتقنية المعلومات.

 والماليـــة.د. الجاهيةــــة من حيا الموارد البشرةــــة 

 مكونات قياس جاهزية قطاع نظم المعلومات الجغرافية :2شكل 

 

 الجاهزية من حيث الخطط اتستراتيجية للقطاع أ.

المتوسط اليساب  العا  واالظيرا  المعياري العا  لفقرات جاهيةة ظمم المعلومات الجغرافية من حيا  6مار الجدول ةُ 

، وبدرجة تقدةر مرتفع. وجاءت 1.55باظيرا  معياري عا   2.75متوسط العا  للميور النطط االستراتيجية للقطا ، لذ بل  ال

والت  ترتبط باعتماد المسسسات المشمولة بالدراسة عل  البياظات المكاظية المفتوحة ف  المرتبة ا ول  ب عل  متوسط  0الفقرة 

والت  تتضمن وجود خطة استرمار للبياظات المكاظية  00الفقرة  وبدرجة تقدةر مرتفع جًدا، تلتاا ف  المرتبة الراظية 2.22حساب  بل  

والت  ترتبط بدور  7بدرجة تقدةر مرتفع جًدا، وجاءت الفقرة  2.21المفتوحة ةمن استراتيجية المسسسة بمتوسط حساب  بل  

بدرجة تقدةر مرتفع جًدا، بينما  2.39البياظات المكاظية المفتوحة ف  رفع كفاءة الندمات ف  المرتبة الرالرة بمتوسط حساب  بل  

والمرتبطة بوجود خطة للتوعية لتبادل واستندا  البياظات المكاظية المفتوحة ف  القطا  ف  المرتبة ا خيرة  05جاءت الفقرة 

 بدرجة تقدةر مرتفع. 2.22بمتوسط حساب  بل  

الت  تعتمد علياا المسسسة ف  تقدةم خدماتاا؛  بشكل عا  لل  أن البياظات المكاظية المفتوحة أحد المكوظات النتائل وتشير

من خالل وجود خطة السترمار البياظات المكاظية المفتوحة ةمن استراتيجية المسسسة، لذ تعمل قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية 

 عل  رفع كفاءة الندمات من خالل البياظات المكاظية المفتوحة.

الجاهزيـــــة من 
حيث الخطط 
االستراتيجية 
للقطــــــــاع

الجاهزيـــــــة 
من حيث 
القوانيــــن 
والتشريعـــات

الجاهزية من 
حيث البنية 

األساسية لتقنية 
المعلومات

الجاهزيــــة من 
حيث الموارد 
البشريــــة 

والمالية
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 ية تستجابة أفراد مجتمع الدراسة من حيث الجاهزية في الخطط اتستراتيجية للقطــاعالمتوسطات واتنحرافات المعيار :6جدول 

  

وليست مفوةة السترمار البياظات المكاظية تاد  لل  رفع  ذ أتفق بعض أفراد العينة ف  المقابلة بوجود خطة مكتوبةل

بقولل: "لن النطة  M1المسسسة، وهيا ما أكدل رئيس قسم  مستوج القدرات والماارات لدج الموظفين، ورفع قدرة التقنية داخل

 االسترمارةة مرفوعة لإلدارة العليا لمباركتاا السترمار البياظات المكاظية المفتوحة، 

رة
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تعتبر البياظات المكاظية المفتوحة أحد المكوظات الت  تعتمد علياا المسسسة ف   1 8

 اا.تقدةم خدمات

مرتفع  1.90 2.22

 جًدا

ةوفر القطا  خطة ف  استرمار البياظات المكاظية المفتوحة ةمن استراتيجية  2 11

 المسسسة.

مرتفع  1.97 02.2

 جًدا

مرتفع  1.92 2.39 ةعمل القطا  عل  رفع كفاءة الندمات من خالل البياظات المكاظية المفتوحة. 3 9

 جًدا

 مرتفع  1.90 02.3 ظية المفتوحة مع المسسسات اليكومية.ةوجد تشارك للبياظات المكا 4 7

 مرتفع 1.75 2.09 ةوفر القطا  خدمات ظمم المعلومات الجغرافية داخليًا لإلدارات. 5 1

ةسع  القطا  لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة ف  الندمات الت   6 5

 ةقدماا.

 مرتفع 1.91 2.09

 مرتفع 1.91 2.09 ت المكاظية المفتوحة ف  تيقيق أهدا  القطا .تسام البياظا 7 10

بشكل عا  القطا  عل  أتم االستعداد للتشارك بالبياظات المكاظية المفتوحة مع  8 16

 الجاات ا خرج.

 مرتفع 1.03 2.02

ةسع  القطا  لالستفادة من استراتيجية بعض المسسسات ف  تبن  تبادل واستندا   9 13

 اظات المكاظية المفتوحة.وظشر البي

 مرتفع 1.70 2.72

تدعم متنيي القرار ف  المسسسة تبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية  10 6

 المفتوحة.

 مرتفع 1.72 2.09

ةتبن  القطا  تبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة للوصول لل   11 4

 المعلومات.

 مرتفع 1.70 2.02

طط لتيسين الندمات المقدمة من بعض اإدارات ف  المسسسة باستندا  توجد خ 12 14

 البياظات المكاظية المفتوحة

 مرتفع 1.97 2.02

ةوفر القطا  خدمات ظمم المعلومات الجغرافية خارجيًا للمسسسات اليكومية  13 2

 والناصة وا فراد.

 مرتفع 0.12 2.69

لة لرفةةةةةع كفةةةةةاءة النةةةةةدمات التةةةةة  تعتبةةةةةر البياظةةةةةات المكاظيةةةةةة المفتوحةةةةةة وسةةةةةي 14 12

 تقدماا.

 مرتفع 1.71 2.29

ةتبنةةةةةة  القطةةةةةةا  مفاةةةةةةو  البياظةةةةةةات المكاظيةةةةةةة المفتوحةةةةةةة فةةةةةة  المناطبةةةةةةات  15 3

 والقرارات الصادرة عنل.

 مرتفع 0.12 2.22

ةوجةةد لةةةدج القطةةا  خطةةةة توعوةةةة لتبةةةادل واسةةتندا  وظشةةةر البياظةةات المكاظيةةةة  16 15

 المفتوحة.

 مرتفع 1.79 2.22

 مرتفع 0.55 3.95 لمستوى العام لنتيجة الجاهزيـــــة من حيث استراتيجيــــة القطــــــــاعا
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وأظل خالل السنة ا ول  من لظشاء القطا  تم التركيي فياا عل  لقامة ورش عمل مستمرة لتوعية اإدارات بالمعلومات الجغرافية 

 الكرير من المفاهيم والمصطليات المرتبطة بالبياظات المكاظية". لتوةي 

 :A1كما أكد مدةر 

بوجود خارطة طرةق داخل المسسسة، تنقسم لل  مرحلة البناء والت سيس ف  وةع الضوابط وا سس ولةجاد آلية 

، واآلن اا المرحلة الت سيسيةللتشارك بالبياظات مع المسسسات ا خرج، وقد تم االظتااء مناا ف  وقت سابق، وةطلق علي

 ه  ف  المرحلة الراظية من مرحلة تجايي البياظات المكاظية لل  مرحلة تقدةم الندمة.

وبنصوص النطط التوعية للموظفين داخل المسسسة لنشر أهمية استندا  البياظات المكاظية وظمم المعلومات الجغرافية؛ 

ة تسع  المسسسة لل  تنفييها، وأخرج مفوةة ةعمل علياا القطا  من أجل تفاوت المشاركون ف  لجاباتام بوجود خطط مكتوب

: "بوجود خطة للتوعية ف  القطا  تم وةعاا ف  النطة التشغيلية M1توعية الموظفين داخل المسسسة. فقد أمار رئيس قسم 

ظية، وأهمية المعلومات الجغرافية"، ، تاد  لل  توعية ا قسا  والمدةرةات بمفاو  البياظات المكا3107للمسسسة مني بداةة عا  

لذ ةقول: "غالبًا ما تعتمد خطة التوعية  3121فقد أكد بوجود خطة ماملة للمسسسة تستمر لل  عا   C1أما المكلف ب عمال القطا  

ة المتاحة كاظيعل  حا اإدارات عل  االستفادة من البياظات المكاظية الموجودة ف  قسم ظمم المعلومات الجغرافية، والبياظات الم

 من الجاات ا خرج ف  توسيع خدمات المسسسة". 

توجد خطة لنشر الوع  لتبادل وظشر ولتاحة البياظات والت  بنيت عل  أساس أن الموظف البد أن  "A2وقد عبر المدةر 

ة مكتوبة للتوعية عد  وجود خطبعكس ما أمار لليل البعض لل   A1ةطلع عل  البياظات بدون قيود". وف  المقابل أمار مدةر 

بنصوص البياظات المكاظية المفتوحة ف  المسسسة لذ ةقول " توجد خطة مفوةة للتوعية ظقو  علياا من أجل االستفادة من أي 

 بياظات متاحة ف  تطوةر الندمات أو التطبيقات تند  الندمات الت  تقدماا المسسسة".

غرافية ف  المسسةسات مجتمع الدراسة لدةاا الجاهيةة من حيا توصةلت النتائل الكمية لل  أن قطا  ظمم المعلومات الج

النطط االسةةةتراتيجية للقطا  ف  اسةةةترمار البياظات المكاظية، فقد بل  المسةةةتوج العا  أو المتوسةةةط اليسةةةاب  لجميع الفقرات لنتيجة 

النتائل النوعية  للدراسة اليالية  بدرجة مرتفع، وتتفق هيل النتيجة مع 2.75الجاهيةة من حيا النطط االستراتيجية للقطا  بـةةةةةة 

بوجود ت ثير كبير للبياظات المكاظية ف  بناء ودعم النطط االسةةتراتيجية للعدةد من المشةةارةع داخل المسسةةسةةات، كما أسةةامت ف  

ار، لذ رتسايل الندمات الت  تقدماا للمستفيدةن، وساعدت البياظات المكاظية ف  حل الكرير من الصعوبات الت  تواجل أصياو الق

 من القرارات االستراتيجية كان للبياظات المكاظية دوراً فياا. %61ب ن  C2أمار رئيس قسم 

كما كشةةةفت النتائل الكمية للدراسةةةة أن البياظات المكاظية أحد المكوظات الرئيسةةةة الت  تعتمد علياا المسسةةةسةةةات ف  تقدةم 

بالنسةةبة لمجتمع الدراسةةة، لذ تعمل تلا المسسةةسةةات عل  رفع خدماتاا للمسةةتفيدةن داخل المسسةةسةةة وخارجاا، وهيا أمر واةةة  

كفاءة الندمات من خالل قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية باسةةةتندا  البياظات المكاظية لتقدةم أفضةةةل الندمات ف  وقت قصةةةير 

بوجود  M2مةةةار لليل وجاد أقل ودقة ف  العمل، مما جعل تلا القطاعات تتبن  اسةةةتراتيجية واةةةةية لتيسةةةين العمل، وهيا ما أ

اسةةتراتيجية تم تبنياا من قبل قطا  ظمم المعلومات الجغرافية، تشةةمل ظو  البياظات وآلية لدارة البياظات المكاظية وكيفية االسةةةتفادة 

 مناا،

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 271 

 ISSN: 2706-6495 

 
 ( عل  أهمية البياظات ف  رفع كفاءة العمل" لذ توفر البياظات الضةةةةنمة لطاًرا20، ص3107وقد أكدت ذلا دراسةةةةة الاامةةةةمية   

فاعاًل إدارة موارد المسسةةسةةة، وةمكن االسةةتفادة مناا ف  لدخال تغييرات عل  الطرةقة الت  تقد  باا الندمات ف  المسسةةسةةة"، و 

 ةنطبق هيا عل  البياظات المكاظية كيلا والت  ه  جيء من البياظات الضنمة.

ا عدد من العوامل ف  رفع ظسةةةةةبة الجاهيةة لدج مسسةةةةةسةةةةةات مجتمع  الدراسةةةةةة ف  مجال النطط وقد أسةةةةةامت أةضةةةةةً

االسةةةتراتيجية، لذ أمةةةارت النتائل الكمية أن االتجال العا  ف  كل من وجود خطط السةةةترمار البياظات المكاظية ةةةةمن اسةةةتراتيجية 

المسسةةةسةةةة، وسةةةع  القطا  لرفع درجة كفاءة الندمات عبر البياظات المكاظية جاء بدرجة مرتفع جداً، عل  الرغم من أن النطط 

رةة ليسةت مكتوبة؛ ولظما بعضةاا مةفوي أو اتجال داخل المسسةسةة حسب ما جاءت بل النتائل النوعية  فراد الدراسة، لال االسةترما

أن االتجال العا  ةمار سةةع  المسسةةسةةةات لل  االسةةتفادة من تلا البياظات عبر رفع مسةةتوج اإظتا ، وةعود السةةةبب لل  أن أغلب 

ودورها ف  دعم الندمات الت  تقدماا، فالبياظات تعد جيًءا من مكوظات المسسةةسةةات ف  المسسةةسةةات لدةاا الوع  ب همية البياظات 

تقدةم خدماتاا، فاناك ارتباط وثيق بين الندمات الت  تقدماا المسسةسات وبين البياظات المكاظية لتلا الندمات، فعل  سبيل المرال، 

ل أو الكارباء أو االتصةةاالت تيتا   لمعرفة الموقع المكاظ  عندما تكون المسسةةسةةة بصةةدد توصةةيل الندمات المتعلقة بشةةبكة الميا

لتلا الندمة، والبياظات المرتبطة باا كموقع ا رض وموقع الكابالت وموقع مبكة ا ظابيب المتوفرة بالقرو من تلا الندمة  قبل 

   السةةةةةنوات ا خيرة والت  تجمع كلتوصةةةةةيلاا، وهيا ما ةفسةةةةةر لطالا المبادرة اليكومية للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ف

المسسةةسةةات اليكومية ومةةبل اليكومية، من أجل جمع البياظات ف  قاعدة موحدة وتوفيرها والتشةةارك باا، لذ ركيت اسةةتراتيجية 

عل  مبدأ الشةةةةةةراكة الفاعلة، والتعاون الوثيق بين الجاات  (3107البنيةة الوطنيةة ف  المركي الوطن  لإلحصةةةةةةاء والمعلومات  

 ومية المشاركة من أجل تيقيق هيا التكامل ف  لدارة البياظات المكاظية.اليك

أما من حيا التشةةارك ف  البياظات فقد أظارت النتائل النوعية وجود تشةةارك للبياظات المكاظية مع المسسةةسةةات ا خرج، 

مات من قبل المسةةةةةةتفيدةن، لذ بل  وسةةةةةةعياا لتبادل ولتاحة البياظات عبر الندمات المقدمة، مع تبن  القطا  الوصةةةةةةول لل  المعلو

، وأمةةارت النتائل النوعية لل  ما ةسكد وجود تواصةةل بين 5االتجال العا  ف  تلا الفقرات لل  مرتفع كما هو موةةة  ف  الجدول 

  ف المسسةةسةةات بعضةةاا بعضةةا من أجل اليصةةول عل  البياظات، بعيداً عن اسةةتندا  البياظات المكاظية المتوفرة ف  البوابة المكاظية

سةةةع  المسسةةةسةةةات لل  لقامة منصةةةة موحدة السةةةتنرا   C1ورئيس قسةةةم  A1حالة عد  توفرها أو ت خر تيدةراا، لذ  أكد مدةر 

التصةارة  فيما بيناا، وأن العمل مستمر ف  التشاور  لوةع خطة مستقبلية لتطوةر ا عمال بالتعاون مع المسسسات ا خرج من 

تركة، مرل لظشةةةةاء الميطة الواحدة للتراخيص، والت  تاد   ن تكون منصةةةةة واحدة أجل تصةةةةميم وبناء بعض التطبيقات المشةةةة

إظااء كل التراخيص البلدةة المطلوبة، لال أن هيا التشةارك قد ةكون ميدودا وال ةشةمل جميع البياظات  سباو تتعلق بنصوصية 

ية الباهمة دة للجاة الماظية للبياظات بسبب التكلفة المالبعض البياظات المكاظية، أو مشةروط بدفع تكلفة مالية من قبل الجاة المستفي

 والمرتبطة بطرةقة جمع البياظات.

أما من حيا اليصةول عل  الدعم من متنيي القرار ف  المسسةسةة؛ فقد أمارت النتائل الكمية للدراسة لل  دعم متنيي 

قابلة؛ لل  مرتفع، وهيا ما اتفقت عليل النتائل النوعية  فراد المالقرار لنشر ولتاحة وتبادل البياظات المكاظية، فقد بل  االتجال العا  

 ب ن بعض قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية مرتبطة مبامرة بمكتب الرئيس التنفييي أو متنيي القرار ف  المسسسة،

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 272 

 ISSN: 2706-6495 

 
ياظات، ت لليصول عل  البمما ةسام ف  توفر الدعم المبامر للقطا  وةتمرل هيا الدعم من خالل تسايل المناطبات بين المسسسا 

والسةةع  لليصةةول عل  اعتمادات مالية من الجاات المنتصةةة لتنفيي بعض التطبيقات الرقمية لتفعيل تلا البياظات لضةةمان ظجاح 

( أن النجاح ف  مشةةةارةع البياظات مرتبط بمجموعة Malomo & Sena, 2017المشةةةارةع، وقد اتفقت هيل النتيجة مع دراسةةةة  

دعم متنيي القرار ف  المسسةةةسةةةة ف  المسسةةةسةةةة، وعد  وجود عامل ةسثر عل  المسةةةتوج اإداري ا دظ  ف   من العوامل أهماا

"ب ن القيادات العليا بدأت تشةةةةعر ب همية تبادل البياظات ...  A2تقدةم خدمات أفضةةةةل واتناذ القرارات، وهيا ما أمةةةةار لليل مدةر 

ف  المسسةسةةات ا خرج لك  ظسةتفيد من البياظات المتوفرة لدةاا". لال أن هناك تقصةةيًرا  وأصةبينا ظتواصةل مبامةةرة مع القطاعات

عند متنيي القرار لبعض المسسةةةةةسةةةةةات ف  الجاظب المال ، كما أمةةةةةارت لليل النتائل النوعية المتعلقة بدعم التوظيف أو مةةةةةراء 

؛ بسةةبباا توجيل كل المسسةةسةةات ف  الدولة لل  تقليل النفقات البرامل وا جاية بسةةبب ا ةمة المالية الت  تمر باا البالد، والت  تم

 بوجود أةمة مالية أثرت ف  اإظفاا. M2حفاظا عل  الميياظية العامة وهيا ما أمار لليل رئيس قسم 

كما لن دعم متنيي القرار ف  المسسةةةسةةةة ةرتبط بالتكايف الواةةةة  ف  الايكل التنميم  اإداري لتلا المسسةةةسةةةات، من 

اء قطا  كامل أو لدارة مسةتقلة أو قسةم ةتبع ف  بعض ا حيان مكتب الوةةر مبامرةً أو الرئيس التنفييي للمسسسة؛ من خالل لظشة

أجةةل لعطةةاء اسةةةةةةتقالل تةةا  للقطةةا  ف  لدارة البيةةاظةةات وذلةةا  هميةةة القطةةا  ف  دعم متنةةيي القرار مرةةل قطةةا  ظمم المعلومةةات 

( لل  أن التنميم اإداري للمسسسات 3107دراسةة الااممية   لومات. وقد أمةارتالجغرافية ف  المركي الوطن  لإلحصةاء والمع

ةعكس مدج مالءمتاا  هدافاا من خالل الندمات الت  تقدماا لآلخرةن، وحت  تسةةتطيع المسسةةسةةة االسةةتفادة من البياظات بشةةكل 

اظات يجيتاا بما ةمكناا من االسةةةةةتفادة من البيعا  والبياظات المكاظية بشةةةةةكل خاص؛ فالبد لاا أن تكيف الايكل التنميم  واسةةةةةترات

 بشكل كبير، ومن دون ذلا فإظاا تملا فقط مستودعا للبياظات دون االستفادة مناا.

 الجاهزية من حيث القوانين والتشريعات ب.

المتوسط اليساب  واالظيرا  المعياري لجميع فقرات جاهيةة ظمم المعلومات الجغرافية من حيا  9ةمار الجدول 

 2، وبدرجة تقدةر مرتفع. وجاءت الفقرة 1.93باظيرا  معياري عا   2.27لقواظين والتشرةعات، لذ بل  المتوسط العا  للميور ا

المتعلقة بسع  القطا  لالستفادة من التشرةعات والقواظين ف  المسسسات ا خرج بنصوص تبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية 

والمرتبطة  5وبدرجة تقدةر مرتفع، تلتاا ف  المرتبة الراظية الفقرة  2.92ب عل  متوسط حساب  بل   المفتوحة ف  المرتبة ا ول 

باتّبا  القطا  عمليات ولجراءات واةية ومليمة لجميع الموظفين لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة بمتوسط 

مرتبطة بامتالك القطا   سياسة النصوصية لتبادل واستندا  وظشر البياظات وال 2بدرجة تقدةر مرتفع، أما الفقرة  2.62حساب  بل  

ف  المرتبة  0بدرجة تقدةر مرتفع ، بينما جاءت الفقرة  2.61المكاظية المفتوحة فقد جاءت ف  المرتبة الرالرة بمتوسط حساب  بل  

ب  استندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة بمتوسط حساا خيرة والمرتبطة بامتالك المسسسة قاظوظًا أو تشرةًعا داخليًا لتبادل و

 بدرجة تقدةر متوسط. 2.31بل  

بشكل عا  لل  وجود سع  من القطاعات لالستفادة من التشرةعات والقواظين ف  المسسسات ا خرج لتبادل  النتائل وتشير

  لجراءات واةية ومليمة لجميع الموظفين لتبادل واستنداواستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة، كما تّتبّع القطا  عمليات و

 وظشر البياظات المكاظية المفتوحة، مع امتالك القطاعات سياسة النصوصية لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة.
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 نيــــن والتشريعـــاتالمتوسطات واتنحرافات المعيارية تستجابة أفراد الدراسة من حيث الجاهزية في القوا :7جدول 

 

وقد اتفق أغلب المشاركين ف  المقابلة لل  سع  القطا  لالستفادة من اللوائ  والسياسات ف  المسسسات ا خرج والمتعلقة 

"أن المسسسة من أوائل الجاات الت  بدأت ف  استندا  ظمم  C1بتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة، لذا أمار 

"أن هناك مياوالت  C2المعلومات الجغرافية، ومن الطبيع  االستفادة من تجارو المسسسات ا خرج" وقد ذكر رئيس قسم 

لالطال  عل  تجارو بعض دول الجوار المتقدمة ف  هيا المجال، مرل بلدةة حكومة أبو ظب  وظما  المركي الموحد ف  برةطاظيا"، 

عل  التجارو الدولية مرل التجربة ا وربية وا مرةكية، وتجارو بعض دول الجوار  "بوجود فرصة لالطال  A1وقد عبر مدةر 

 المتقدمة ف  مجال البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ف  مجال وةع القواظين والسياسات ف  مجال البياظات المكاظية المفتوحة".

جميع أفراد المقابلة بعد   وجود سياسة أو الئية  أما بنصوص وجود الئية أو سياسة  مكتوبة داخل المسسسة؛ فقد أتفق

منتصة بضوابط لتاحة واستندا  البياظات المكاظية، ولظما توجد بعض السياسات العامة المتعلقة بالبياظات، وهيا ما عبر عنل أحد 

عا ، مما ساعد عل  : "لل  وجود سياسة أو الئية عامة للمسسسة واةية ومكتوبة لتبادل البياظات بشكل M1رؤساء ا قسا  

 تنميم جمع البياظات من الجاات ا خرج"، أما من حيا اإجراءات والعمليات المتبعة لتبادل البياظات ولتاحتاا،
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ةسةةع  القطا  لالسةةتفادة من التشةةرةعات والقواظين ف  المسسةةسةةات ا خرج  1 3

 لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة.

 مرتفع 1.92 2.92

طةا  عمليةات ولجراءات واةةةةةةةية ومليمة لجميع الموظفين لتبادل ةتبع الق 2 5

 واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة.

 مرتفع 1.76 2.62

ةمتلا القطا  سةياسةة النصةوصةية لتبادل واسةتندا  وظشر البياظات المكاظية  3 4

 المفتوحة.

 مرتفع 1.72 2.61

ل واسةتندا  وظشر البياظات ةوجد قاظون أو تشةرةع رسةم  حكوم  ةنمم تباد 4 2

 المكاظية المفتوحة بين المسسسات المنتلفة.

 مرتفع 1.79 2.52

ةتشارك القطا  ف  لعداد قواظين وتشرةعات لتبادل واستندا  وظشر البياظات  5 7

 المكاظية المفتوحة مع المسسسات ا خرج.

 مرتفع 1.00 2.26

 خليا ومنشورة لكافة الموظفينةمتلا القطا  وثيقة سةياسةة أمن المعلومات دا 6 6

 بنصوص التعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة.

 متوسط 1.02 2.22

تمتلا المسسةةةسةةةة قاظوظًا أو تشةةةرةًعا داخليا لتبادل واسةةةتندا  وظشةةةر البياظات  7 1

 المكاظية المفتوحة.

 متوسط 0.00 2.31

 مرتفع 0.72 3.49 التشريعـــاتالمستوى العام لنتيجة الجاهزيـــــة من حيث القوانيــــن و
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فقد اتفق أغلب أفراد المقابلة لل  أن القطا  ةتبع عمليات ولجراءات واةية ومليمة لجميع الموظفين لتبادل واستندا  وظشر  

 توحة. البياظات المكاظية المف

 :M2فقد عبر رئيس قسم 

أن سياسة البياظات المكاظية من حيا ظشرها وتبادلاا ولتاحتاا عل  المستوج النارج ؛ ه  سياسة تفرةاا البنية الوطنية 

للمعلومات الجغرافية المكاظية التابعة للمركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات وعل  المسسسات التقيد باا، أما عل  

  فكل لدارة وكل قسم وكل موظف لدةل مسسوليات واةية ف  طرةقة استندا  البياظات والتعامل معاا، المستوج الداخل

وحت  عل  مستوج القطا  توجد سياسة واةية إدارة البياظات تيدد اختصاصات كل موظف ف  طرةقة التعامل مع 

 .البياظات المكاظية

الجغرافية ف  المسسةةةةسةةةةات مجتمع الدراسةةةةة لدةاا الجاهيةة ف  قبول  توصةةةةلت النتائل الكمية لل  أن قطا  ظمم المعلوماتوقد 

القواظين والتشةرةعات ف  اسةترمار البياظات المكاظية، فقد بل  المسةتوج العا  أو المتوسةط اليساب  لجميع الفقرات لنتيجة الجاهيةة 

ة هيل النتيجة لذ أظارت أن المسسةةسةةات بدرجة مرتفع، وعيةت النتائل النوعي 2.27من حيا القواظين والتشةرةعات للقطا  بـةةةةةةة 

تسةع  لالسةتفادة من السةياسات واللوائ  من المسسسات ا خرج، كما توجد العدةد من المياوالت لالطال  عل  التجارو الدولية 

أن لعداد  نبنصةةوص لدارة البياظات المكاظية والقواظين والتشةةرةعات المتبعة، وقد أةةةافت النتائل النوعية أن أفراد العينة ةعتقدو

السةةياسةةات واللوائ  ه  مسةةسولية المركي الوطن  لإلحصةةاء والمعلومات، إدارتل البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ولمةةرافل 

علياا، فاو المسةسول عن لعداد الوثائق المتعلقة بنصةوصةية البياظات وسياسة االستندا . وةعمل المركي الوطن  وكما أمار لليل 

النتائل النوعية بالتشاور مع تلا المسسسات ف  سن السياسات واللوائ  وتطوةرها من خالل االجتماعات  ف  M2و  A1كل من 

الدورةة الت  ةعقدها؛ مسةةتادفاً لمةةراك عدد كبير من المسسةةسةةات لالسةةتفادة من خبراتام، وهيا ما اتفقت معل النتائل الكمية بدور 

عن وجود سةةياسةةة  M2لسةةياسةةات واللوائ ، وهيا ما أكد عليل رئيس قسةةم القطا  بالتشةةارك مع المسسةةسةةات ا خرج ف  لعداد ا

تفرةةةةةاا البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكاظية عل  المسسةةةةسةةةةات بنصةةةةوص تبادل البياظات؛ الت  ه  جيء من منمومة 

تبادلاا مع كاظية المتاحة أو الت  تقو  بالبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، ووفقاً لايل السةياسةة تتعامل المسسسات مع البياظات الم

المسسةةسةةات ا خرج، وه  سةةياسةةة لم تعتمد بعد بشةةكل رسةةم ؛ ولظما عبارة عن مسةةودة قيد المراجعة والتدقيق، ولكن تم التوافق 

 علياا مبدئيًا مع المسسسات حت  تكون قاظوظاً رسمياً ةتم رفعل واعتمادل من الجاات المنتصة.

قطا  لعمليات ولجراءات تلي  جميع الموظفين لتبادل وظشةةةةةةر ولتاحة البياظات فقد أظارت النتائل أمةا من حيةا اتبا  ال

الكمية أن الفقرة المرتبطة بوجود لجراءات وعمليات تلي  جميع الموظفين التباعاا من أجل ظشةةر البياظات ولتاحتاا بل  المتوسةةط 

سةةةةة ولوائ  تنمم تلا العملية؛ وهيا ما أمةةةةارت لليل كيلا النتائل بدرجة موافق، مما ةشةةةةير لل  وجود سةةةةيا 2.62اليسةةةةاب  فياا 

النوعية لل  وجود لوائ  منممة للبياظات عامةً داخل المسسسة ةتم مشاركتاا مع الموظفين أثناء التعيين ف  بداةة االلتياا بالعمل، 

واللوائ  ف  بعض المسسةةسةةات لليفاظ ( الت  أمةةارت لل  توفر مجموعة من السةةياسةةات 3107وهيا ةتفق مع دراسةةة الاامةةمية  

عل  سةةةةرةة البياظات وةةةةةمان عد  تسةةةةرةباا، ولعل السةةةةبب ف  ذلا أن البنية الوطنية لنمم للمعلومات الجغرافية من حيا بناء 

 السياسات واللوائ  أفضل حاال من غيرها من المبادرات التعاوظية؛  ظاا جاءت بقرار حكوم  ةعكس أهمية الفكرة،
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اظفتاح اليكومة ف  موةةو  سةن التشرةعات والقواظين الت  تسام ف  تبادل البياظات ولتاحتاا، وهيا ةنالف دراسة  مما ةدل عل  

( ب ن الصعوبات التشرةعية كاظت أحد التيدةات الت  واجاتاا مكتبات العلو  الصيية ف  التشارك اإلكتروظ  3117اليراصة   

ة، والت  ربما كاظت الرورة الصةةةةةناعية ف  بداةتاا ولم تشةةةةةعر باا المسسةةةةةسةةةةةات للمعلومات عبر ظما  رقم  موحد ف  تلا الفتر

 اليكومية لال ف  الوقت اليال .

أمةةةا مةةةن حيةةةا وجةةةود سياسةةةة خاصةةةة متعلقةةةة فقةةةط بالبياظةةةات المكاظيةةةة داخةةةل المسسسةةةات؛ فةةةال ةةةةيال ا مةةةر مبكةةةًرا  

اسةةةتندا  البياظةةةات المكاظيةةةة فةةة  الدولةةةة تيةةةت  لوةةةةع سياسةةةة أو الئيةةةة منصصةةةة للبياظةةةات المكاظيةةةة، وةعةةةود السةةةبب ليداثةةةة

لمةةةرا  جاةةةة واحةةةدة منتصةةةة وهةةة  البنيةةةة الوطنيةةةة للمعلومةةةات الجغرافيةةةة، والتةةة  ةتطلةةةب مناةةةا بةةةيل الميةةةةد مةةةن الجاةةةد 

واالطةةةال  علةةة  التجةةةارو العرةقةةةة فةةة  الةةةدول ا خةةةرج. وقةةةد اتفقةةةت النتةةةائل النوعيةةةة علةةة  أن السياسةةةة المتبعةةةة فةةة  القطةةةا  

علةةة  السياسةةةات العامةةةة للبياظةةةات فةةة  المسسسةةةة بسةةةبب حداثةةةة مجةةةال تبةةةادل البياظةةةات المكاظيةةةة بطرةقةةةة منممةةةة  هةةة  االعتمةةةاد

عةةةن وجةةةود سياسةةةة عامةةةة للمسسسةةةة واةةةةية ومكتوبةةةة  M1بةةةين المسسسةةةات، وهةةةيا مةةةا أمةةةار لليةةةل أحةةةد رؤسةةةاء ا قسةةةا  

 لتبادل البياظات بشكل عا ، سالت تنميم جمع البياظات من الجاات ا خرج.

ومةةةع عةةةد  وجةةةود سياسةةةة خاصةةةة للبياظةةةات المكاظيةةةة لال أن االتجةةةال العةةةا  لجاهيةةةةة المسسسةةةات مةةةن حيةةةا القةةةواظين 

 والتشرةعات ةعتبر لةجابيا من حيا رغبة المسسسات المتالك قاظون منمم وتشرةع ةيفظ تبادل البياظات.

 الجاهزية من حيث البنية األساسية لتقنية المعلومات ج.

متوسط اليساب  العا  واالظيرا  المعياري العا  لفقرات جاهيةة ظمم المعلومات الجغرافية من حيا ال 0ةمار الجدول 

، وبدرجة تقدةر مرتفع، وجاءت 1.50باظيرا  معياري عا   2.53البنية التيتية لتقنية المعلومات، لذ بل  المتوسط العا  للميور 

عل  تنيةن البياظات المكاظية من مصادر متعددة ف  المرتبة ا ول  ب عل   والمرتبطة بقدرة قاعدة البياظات ف  القطا  3الفقرة 

والمرتبطة باستعداد القطا  للتعامل مع البياظات  0، وبدرجة تقدةر مرتفع، تلتاا ف  المرتبة الراظية الفقرة 2.19متوسط حساب  بل  

ف   2وبدرجة تقدةر مرتفع، وجاءت الفقرة  2.09بل  المكاظية المفتوحة بجميع أظواعاا من مصادرها المتعددة بمتوسط حساب  

المرتبة الرالرة والمرتبطة بقدرة البنية ا ساسية لتقنية المعلومات وكفاءتاا ف  التعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة بمتوسط 

عة من التطبيقات الندمية والمرتبطة بيجم امتالك القطا  مجمو 0بدرجة تقدةر مرتفع، بينما جاءت الفقرة  2.59حساب  بل  

 النتائل وتشيربدرجة تقدةر متوسط.   3.79ب  بل  والت  تستند  البياظات المكاظية المفتوحة ف  المرتبة ا خيرة بمتوسط حسا

بشكل عا  عل  قدرة استيعاو قاعدة البياظات المكاظية للمسسسات عل  تنيةن البياظات المكاظية المفتوحة من مصادر منتلفة ف  

ا  ظمم المعلومات الجغرافية، مع استعداد تلا القطاعات للتعامل مع جميع أظوا  وحجم البياظات المكاظية المفتوحة من أي قط

 مصدر.
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 واتنحرافات المعيارية تستجابة أفراد الدراسة من حيث البنية التحتية لتقنية المعلومات المتوسطات: 8جدول 

 

وقد أتفق جميع أفراد العينية أن قاعدة البياظات المكاظية ف  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية تستوعب البياظات المكاظية 

مصادر منتلفة، كما أن هناك سع  جاد لتيسين البنية ا ساسية لتقنية المعلومات عامةً، وتيسيناا بعد اظضماماا لل   المفتوحة من

"بقيا  المسسسة  A2البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية بالمركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات بشكل خاص، لذ أمار مدةر 

ت هنالا خواد  خاصة لقواعد البياظات من أجل تنيةن البياظات". كما عبر رئيس قسم بتيسين أداء التقنية داخل القطا ، ف صبي

M1  بوجود خرةطة عمل للقطا  لمعرفة متطلبات واحتياجات القطا  من البرامل وا جاية والكوادر، فمن الناحية ا جاية"

رة توفير البرامل، ف صبيت هناك قدرة إدافا  متوفرة وبنصوص البرامل فاالتفاقية الوطنية الموحدة للتراخيص سالت لنا 

 البياظات المكاظية وتنيةناا".
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2 1 

تسةةةةةةتوعةب قةاعدة البياظات المكاظية ف  القطا  البياظات المكاظية المفتوحة 

 مرتفع 0.64 4.07 من مصادر منتلفة.

1 2 

لةدج القطةا  اسةةةةةةتعةدادا للتعةامةل مع جميع البياظات المكاظية المفتوحة من 

 تفعمر 0.73 3.87 مصادر متعددة.

4 3 

ةمتلا القطا  البرامل المتنصةةةةةةصةةةةةةة ف  لدارة وتبادل وظشةةةةةةر البياظات 

 مرتفع 0.89 3.57 المكاظية ف  القطا .

9 4 

بشكل عا  البنية التيتية لتقنية المعلومات ف  القطا  فاعلة ف  التعامل مع 

 مرتفع 0.77 3.57 البياظات المكاظية المفتوحة.

5 5 

صةةةةصةةةةة لتبادل واسةةةةتندا  وظشةةةةر البياظات ةمتلا القطا  ا جاية المتن

 مرتفع 0.82 3.53 المكاظية المفتوحة.

3 6 

توفر الشةةةةةبكة الداخلية والنارجية سةةةةةرعة فائقة للوصةةةةةةول لل  البياظات 

 مرتفع 0.68 13.5 المكاظية المفتوحة داخل القطا  وخارجل.

7 7 

مكاظية لتعتبر ا ظممة المسةةتندمة حاليا لتبادل واسةةتندا  وظشةةر البياظات ا

 متوسط 0.81 3.37 المفتوحة عل  درجة عالية من الكفاءة.

6 8 

لدج القطا  اسةةةةتراتيجية للتيول لل  البرمجيات اليرة مفتوحة المصةةةةدر 

 متوسط 0.88 13.3 لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة.

8 9 

ات ظةةمتلةا القطةا  مجموعةة من التطبيقةات النةدميةة الت  تسةةةةةةتنةد  البيةا

 متوسط 0.96 2.97 المكاظية المفتوحة.

 مرتفع 0.51 3.52 المستوى العام لنتيجة الجاهزيـــــة من حيث البنية األساسية لتقنية المعلومات
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ةنتلف ف  الرأي بنصوص البرامل والتكلفة لذ ةشير: "تعتبر البرامل من ا مور المكلفة للمسسسة،  C2لال أن رئيس قسم 

 واالتفاقية اليكومية للترخيص الموحد لم تيل هيا التيدي لال بالش ء القليل".

لنتةةةائل الكميةةةة أن قطةةةا  ظمةةةم المعلومةةةات الجغرافيةةةة فةةة  مسسسةةةات مجتمةةةع الدراسةةةة لدةةةةل الجاهيةةةةة مةةةن أظاةةةرت ا

حيةةةا البنيةةةة ا ساسةةةية لتقنيةةةة المعلومةةةات فةةة  اسةةةترمار البياظةةةات المكاظيةةةة، فقةةةد بلةةة  المسةةةتوج العةةةا  أو المتوسةةةط اليسةةةاب  

بدرجةةةة مرتفةةةع، فمةةةن حيةةةا  2.53لمعلومةةةات للقطةةةا   لجميةةةع الفقةةةرات لنتيجةةةة الجاهيةةةةة مةةةن حيةةةا البنيةةةة ا ساسةةةية لتقنيةةةة ا

اسةةةتعداد القطةةةا  للتعامةةةل مةةةع البياظةةةات المكاظيةةةة؛ أظاةةةرت النتةةةائل الكميةةةة أن هنةةةاك اسةةةتعداداً للتعامةةةل مةةةع البياظةةةات المكاظيةةةة 

ي باسةةةتندا  ا جاةةةية والبرمجيةةةات، وذلةةةا لياجةةةة المسسسةةةة لتلةةةا البياظةةةات فةةة  تقةةةدةم خةةةدماتاا، وبالتةةةال  دعةةةم مةةةن متنةةةي

( بةةةةةدور جاهيةةةةةةة تقنيةةةةةة Nazarkulova  3102و  Stroblالقةةةةةرار فةةةةة  المسسسةةةةةة، وهةةةةةيا مةةةةةا أمةةةةةارت لليةةةةةل دراسةةةةةة 

المعلومةةةات فةةة  لدارة وظشةةةر البياظةةةات للجاةةةات ا خةةةرج، فقةةةد اتفقةةةت هةةةيل النتيجةةةة مةةةع النتةةةائل النوعيةةةة بةةة ن قاعةةةدة البياظةةةات 

المصةةةةادر مةةةةن البوابةةةةة المكاظيةةةةة للمركةةةةي الةةةةوطن   تسةةةةتوعب البياظةةةةات المكاظيةةةةة مةةةةن مصةةةةادر منتلفةةةةة، سةةةةواًء كاظةةةةت هةةةةيل

لإلحصةةةةاء أو مةةةةن المصةةةةادر ا خةةةةرج المفتوحةةةةة علةةةة  الشةةةةبكة المعلوماتيةةةةة التةةةة  تتةةةةي  اسةةةةتندا  البياظةةةةات المكاظيةةةةة بشةةةةكل 

أو بعةةةض مةةةركات بيةةةع الصةةةور الجوةةةةة والمرئيةةةات الفضةةةائية،  Esriو Googleمجةةةاظ ، مرةةةل بعةةةض الشةةةركات كشةةةركة 

ت التنةةةيةن للبياظةةةات مةةةن مسسسةةةة للةةة  أخةةةرج حسةةةب النةةةدمات التةةة  تقةةةدماا، فةةةبعض الجاةةةات ومةةةع ذلةةةا تنتلةةةف مسةةةاحا

اليكوميةةةة مرةةةل الةةةوةارات قةةةد تكةةةون ميةةةدودة االسةةةتندا  للبياظةةةات، وبعةةةض الجاةةةات مةةةبل اليكوميةةةة مرةةةل مةةةركات الكاربةةةاء 

ا خةةةرج، ف غلةةةب قطاعةةةات واالتصةةةاالت تمتلةةةا عةةةدداً  كبيةةةراً مةةةن التطبيقةةةات مقارظةةةة بالنةةةدمات التةةة  تقةةةدماا المسسسةةةات 

ظمةةةم المعلومةةةات الجغرافيةةةة فةةة  الوقةةةت اليةةةال  تعتمةةةد علةةة  البياظةةةات المكاظيةةةة المفتوحةةةة مةةةن مصةةةدر واحةةةد وهةةةو البوابةةةة 

المكاظيةةةة للمركةةةي الةةةوطن ، وبالتةةةال  ال تجةةةد أي صةةةعوبة فةةة  تيميةةةل البياظةةةات المتةةةوفرة الياليةةةة لمعرفتاةةةا المسةةةبقة ليجةةةم 

اعةةةات تكةةةون تيةةةت لمةةةرا  دائةةةرة تقنيةةةة المعلومةةةات؛ ممةةةا ةةةةنعكس لةجابةةةا للةةةدعم الفنةةة  الةةةيي البياظةةةات، كمةةةا أن  معمةةةم القط

تيصةةةل عليةةةل مناةةةا، أو ةكةةةون القطاعةةةةان ةعمةةةالن جنبةةةاً لجنةةةب فةةة  تطةةةةوةر البنيةةةة ا ساسةةةية لتقنيةةةة المعلومةةةات، وبالتةةةةال  

 تيسين بيئة العمل.

المرتبطةةةة بةةةامتالك  2للفقةةةرة  0الجةةةدول  أمةةةا مةةةن حيةةةا البرمجيةةةات وا جاةةةية، فقةةةد أظاةةةرت النتةةةائل الكميةةةة فةةة 

المرتبطةةةةة بةةةةامتالك ا جاةةةةية المتنصصةةةةة إدارة البياظةةةةات حصةةةةولاا علةةةة  اتجةةةةال عةةةةا   5البةةةةرامل المتنصصةةةةة والفقةةةةرة 

بدرجةةةة مرتفةةةع، وتتبةةةاةن النتةةةائل النوعيةةةة مةةةع هةةةيا أمةةةارت أّن هنةةةاك تفاوتةةةا فةةة  البرمجيةةةات المسةةةتندمة فةةة  تلةةةا القطاعةةةات 

لفتاةةةا المادةةةةة المرتفعةةةة، أو لعةةةد  تةةةوفر كةةةادر بشةةةري متنصةةةص إدارتاةةةا والعمةةةل علياةةةا أو مرتبطةةةة  سةةةباو متعلقةةةة بتك

بنةةةةو  النةةةةدمات التةةةة  تقةةةةدماا المسسسةةةةة، وهةةةةيا مةةةةا أكةةةةدت عليةةةةل النتةةةةائل الكميةةةةة فةةةة  الفقةةةةرة السةةةةابعة والمرتبطةةةةة بكفةةةةاءة 

 ا جاية اليالية ف  القطا  بيصولاا عل  اتجال عا  بدرجة متوسط.

لنتةةةةةائل الكميةةةةةة للةةةة  أن الشةةةةةبكة الداخليةةةةةة والنارجيةةةةة تةةةةةوفر سةةةةةرعة فائقةةةةة للوصةةةةةول للةةةةة  البياظةةةةةات وأمةةةةارت ا

مرتفةةةع، كمةةةا تباةنةةةت النتةةةائل النوعيةةةة مةةةع هةةةيل النتيجةةةة، لذ أوةةةةيت أن  بدرجةةةة 2.51بيصةةةولاا علةةة  اظيةةةرا  متوسةةةط 

وكول الةةةيي تةةةدةرل هيئةةةة تقنيةةةة المسسسةةةات تواجةةةل تيةةةدةًا فةةة  رفةةةع وتنيةةةةل البياظةةةات مةةةن المصةةةدر  سةةةباو تتعلةةةق بةةةالبرت

 المعلومات، لذ تيتا  لل  لجراءات تقنية طوةلة ف  بعض ا حيان، 
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ولعةةةادة تواصةةةل مةةةع مةةةوفر البياظةةةات  المركةةةي الةةةوطن  لإلحصةةةاء والمعلومةةةات( وظاقةةةل البياظةةةات  هيئةةةة تقنيةةةة المعلومةةةات( 

( للةةة  وجةةةود قصةةةور فةةة  الةةةربط 3106دةةةةة  ممةةةا ةشةةةكل تيةةةدةًا كبيةةةًرا للقطةةةا ، وقةةةد اتفقةةةت هةةةيل النتيجةةةة مةةةع دراسةةةة الكن

النةةةةارج  للشةةةةبكة، ةعةةةةود للةةةة  لجةةةةراءات هيئةةةةة تقنيةةةةة المعلومةةةةات لنقةةةةل وتيميةةةةل البياظةةةةات عبةةةةر الةةةةربط الشةةةةبك   سةةةةباو 

كة وسياسةةةةات حماةةةةةة أمةةةةن مرتبطةةةةة بالشةةةةركاء ا خةةةةرةن مةةةةع الايئةةةةة فةةةة  تقةةةةدةم تلةةةةا الندمةةةةة، مةةةةن حيةةةةا سةةةةرعة الشةةةةب

 المعلومات.

 موارد البشرية والماليةالجاهزية من حيث ال د.

المتوسط اليساب  العا  واالظيرا  المعياري العا  لفقرات الجاهيةة من حيا الموارد البشرةة والمالية،  7ةُمار الجدول 

والمرتبطة بامتالك  6، وبدرجة تقدةر متوسط، وجاءت الفقرة 1.03باظيرا  معياري عا   2.22لذ بل  المتوسط العا  للميور 

القطا  بالوع  المعرف  المتعلق بمفاو  وأهمية البياظات المكاظية المفتوحة ف  المرتبة ا ول  ب عل  متوسط حساب   الموظفين ف 

والمرتبطة بتوفر النبرة الفنية والتقنية للتعامل مع البياظات المكاظية  0بدرجة تقدةر مرتفع، تلتاا ف  المرتبة الراظية الفقرة  2.99بل  

والمرتبطة بكفاءة الكادر البشري  2بدرجة تقدةر مرتفع، تلتاا ف  الفقرة  2.52القطا  بمتوسط حساب  بل   المفتوحة لدج موظف 

بدرجة  2.22ف  القطا  للتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة والتطبيقات المصاحبة معاا ف  المرتبة الرالرة بمتوسط حساب  بل  

تبطة بتوفر العدد المناسب من النبراء ف  مجال ظمم المعلومات الجغرافية داخل القطا  والمر 5تقدةر مرتفع، بينما جاءت الفقرة 

 بدرجة تقدةر متوسط.  3.09ف  المرتبة ا خيرة بمتوسط حساب  بل  

بشكل عا  لل  أن موظف  القطاعات ةمتلكون الوع  بمفاو  وأهمية البياظات المكاظية المفتوحة، وةمتلكون  النتائل وتشير

 ة الفنية والتقنية للتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة، ولدةام الكفاءة ف  التعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة.النبر

 واتنحرافات المعيارية تستجابة أفراد الدراسة من حيث الجاهزية في الموارد البشريــــة والمالية المتوسطات: 9جدول 
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 مرتفع 1.03 2.99 ةمتلا موظفو القطا  الوع  بمفاو  وأهمية البياظات المكاظية المفتوحة. 1 6

ةتوفر لدج موظف  القطا  النبرة الفنية والتقنية للتعامل مع البياظات المكاظية  2 1

 المفتوحة.

 مرتفع 1.03 2.52

ةعتبر الكادر البشةةةري اليال  كفئا ف  التعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة  3 3

 والتطبيقات المصاحبة معاا.

 مرتفع 1.03 2.22

ةتوفر لةدج القطةا  الةدعم المةال  ف  تجايي البنيةة التيتيةة لتقنيةة المعلومات  4 2

 للتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة.

 متوسط 1.73 2.31

  الموظفون التدرةب ف  التعامل مع ا جاية والبرامل والتطبيقات الت  ةتلق 5 4

 تتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة.

 متوسط 1.05 2.31
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أتفق جميع المشاركين عل  امتالك موظف  القطا  الوع  بمفاو  وأهمية البياظات المكاظية المفتوحة، كما ةتوفر لدج 

 :A1موظف  القطا  النبرة الفنية والتقنية للتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة، لذ أمار مدةر 

رفة أولوةة قصوج خاصة للموظف، وهيا مبدأ أساس  ومعمول بل داخل المسسسة، ومن حيا الدورات لن ظقل المع

توجد دورات داخلية ةقو  باا النبراء داخل المسسسة وقد أسامت اتفاقية الترخيص الموحد بين المسسسات ف  لعطاء 

 ةق  أون الةن( عبر الشبكة اإلكتروظية. الموظف حقل من التدرةب سواء كان التدرةب وجاا لوجل أو ميداظيا أو عن طر

" لن كل موظف لدةل خطة تدرةب، وةيدد القطا  ما ه  أظوا  الدورات الت  ةيتاجاا من  C1وقد امترك معل ف  هيا 

 خالل ا عمال الت  ةستاد  لظجاةها خالل سنة، وةتم هيا بالتنسيق مع لدارة الموارد البشرةة ف  المسسسة".

المقابلة أن خطة التدرةب متوفرة لدج القطا ، وةيصل الموظف عل  الفرص المطلوبة، وةادت هيل  اتفق جميع أفراد 

الفرص بعد الدخول ف  االتفاقية اليكومية الموحدة، لذ فتيت فرص التدرةب بشكل كبير لجميع موظف  قطاعات ظمم المعلومات 

  .3107الجغرافية بالمسسسات اليكومية ومبل اليكومية خالل 

ةرج غالبية المشةاركين ف  المقابلة عل  أهمية توفير النبرات المتنصصة من الموظفين ف  مجال ظمم المعلومات  كما

 الجغرافية مني لظشاء قطا  المعلومات الجغرافية داخل المسسسة.

دخال مرل للال أن المشاركين اتفقوا أةضا لل  أن العدد غير كا  لكررة ا عمال التنصصية والفرعية ف  هيا القطا  

"أن القطا  لدةل القدرة لالستيعاو  A2البياظات، ولدارتاا، ولظتا  النرائط، وتيليلاا، وتصميم التطبيقات، وهيا ما أكدل المدةر 

 والتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة ولكن ةوجد لدةنا عجي ف  عدد الكادر الوظيف  داخل القطا ".

"ب ن القطا  ةقد   C1ميع عل  أهميتاا ولمكاظية تنفييها داخل المسسسات، فقد عبر أما من ظاحية ورش العمل أتفق الج

 ورمة عمل سنوةة لمنتلف اإدارات وا قسا ؛ باد  توعية الموظفين فيما ةتعلق بالبياظات المكاظية والمعلومات الجغرافية". 

دعم القطا  ماليًا، عل  الرغم لن الدعم المال  الت  وقد اتفق المشاركون أن ا ةمة المالية الت  تمر باا البالد أثرت ف  

تطلُباا قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية سنوةا عالية ظسبياً، بسبب تنو  االحتياجات من البرامل، والدورات، والتطبيقات، 

لتوجل للبيا عن تطبيقات أظل بسبب ا وةا  المالية تم ا M2والتعاقد مع النبراء، ومشارةع جمع البياظات، أذ أمار رئيس قسم 

 غير مكلفة ومجاظية وسالة تعمل عل  تغطية النقص ف  لظجاة ا عمال.

أظاةةةةرت النتةةةةائل الكميةةةةة أن جاهيةةةةةة قطةةةةا  ظمةةةةم المعلومةةةةات الجغرافيةةةةة فةةةة  مسسسةةةةات مجتمةةةةع الدراسةةةةة؛ مةةةةن 

متوسةةةةط لجميةةةةع  حيةةةةا المةةةةوارد البشةةةةرةة والماليةةةةة فةةةة  اسةةةةترمار البياظةةةةات المكاظيةةةةة حصةةةةلت علةةةة  مسةةةةتوج عةةةةا  بدرجةةةةة

 بدرجة متوسط، مما ةشكل تيدةًا ف  جاهيةة المسسسات ف  استرمار البياظات المكاظية،  2.53الفقرات بـ 

ةتوفر ف  القطةةا  العةةدد المنةةاسةةةةةةةب من النبراء ف  مجةةال ظمم المعلومةةات  6 5

 الجغرافية.

 متوسط 0.12 3.09

 متوسط 0.82 3.33 الموارد البشريــــة والماليةالمستوى العام لنتيجة الجاهزيـــــــة من 
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وةمكةةةن تفسةةةير ذلةةةا بارتبةةةاط الجاهيةةةةة فةةة  هةةةيا الميةةةور بعةةةاملين مةةةسثرةن: أولامةةةا مةةةرتبط بةةةالموارد البشةةةرةة، والرةةةاظ  

 .مرتبط بالدعم المال ، وكٌل مناما ةتكامل مع اآلخر

فمةةةن حيةةةةا المةةةةوارد البشةةةةرةة؛ أظاةةةرت النتةةةةائل الكميةةةةة بةةةة ن مةةةةوظف  القطةةةا  ةمتلكةةةةون الةةةةوع  بمفاةةةةو  وأهميةةةةة 

بدرجةةةة مرتفةةةع، وةمكةةةن تفسةةةير ذلةةةا بةةة ن  2.99البياظةةةات المكاظيةةةة المفتوحةةةة، لذ حصةةةلت هةةةيل الفقةةةرة علةةة  متوسةةةط حسةةةاب  

 6ارت البياظةةةات الدةمغرافيةةةة فةةة  الشةةةكل هةةةيا الةةةوع  جةةةاء مةةةن صةةةميم مجةةةال تنصةةةص العةةةاملين فةةة  هةةةيا القطةةةا ، فقةةةد أمةةة

حةةةول تقسةةةيم أفةةةراد مجتمةةةع الدراسةةةة حسةةةب المسهةةةل الدراسةةة ؛ أن مةةةن ةمتلكةةةون مةةةاادة البكةةةالورةوس والماجسةةةتير بلغةةةت 

وهةةة  ظسةةةبة مرتفعةةةة تةةةدل علةةة  خلفيةةةة تنصصةةةية عاليةةةة للكةةةادر البشةةةري فةةة  مجتمةةةع الدراسةةةة، وقةةةد اتفقةةةت  %79ظسةةةبتام 

وعيةةة فةة  الدراسةةة بةة ن ظقةةل المعرفةةة تعتبةةر أولوةةةة قصةةوج للمةةوظفين مةةن أجةةل تبةةادل النبةةرات هةةيل النتةةائل مةةع النتةةائل الن

فيمةةا بيةةنام، لذ أسةةام لقةةاؤهم مةةن خةةالل ورش العمةةل والمةةستمرات التةة  تعقةةد بةةين اليةةين واآلخةةر داخةةل السةةلطنة وخارجاةةا 

للمعلومةةةات الجغرافيةةةة فةةة  تنمةةةيم العدةةةةد للةةة  تبةةةادل المعرفةةةة والنبةةةرات. وهنةةةا البةةةد مةةةن اإمةةةارة للةةة  دور البنيةةةة الوطنيةةةة 

 من المستمرات وورش العمل من أجل رفع مستوج الوع  لدج موظف  القطا  والقيادات التابعة لل مني ت سيسل.

أمةةةا مةةةن حيةةةا امةةةتالك المةةةوظفين للقةةةدرات والماةةةارات فةةة  التعامةةةل مةةةع البياظةةةات المكاظيةةةة؛ فجةةةاءت الفقةةةرة الرالرةةةة 

وبدرجةةةة مرتفةةةع، اتفقةةةت هةةةيل النتيجةةةة مةةةع  2.22بمتوسةةةط حسةةةاب   7فقةةةرات فةةة  الجةةةدول  6ن فةةة  المرتبةةةة الرالرةةةة مةةةن بةةةي

النتةةةائل النوعيةةةة أن القطاعةةةات ال تنقصةةةاا ماةةةارات المةةةوظفين اليةةةاليين، بةةةل تيتةةةا  لمةةةوظفين منتصةةةين فةةة  مجةةةال لدارة 

ظةةةةةادرة فةةةةة  البياظةةةةةات المكاظيةةةةةة مرةةةةةل تنصصةةةةةات تطةةةةةوةر التطبيقةةةةةات وتنصصةةةةةات تيليةةةةةل البياظةةةةةات وهةةةةة  تنصصةةةةةات 

 السلطنة.

أمةةا مةةن حيةةا التةةدرةب، فقةةد أظاةةرت النتةةائل النوعيةةة والكميةةة وجةةود ظقةةص فةة  التةةدرةب الةةيي ةتلقةةال الموظفةةون  

فةةة  القطةةةا  فةةة  مجةةةال تنصصةةةام لتطةةةوةر اسةةةتندامام لألجاةةةية والبةةةرامل وتصةةةميم التطبيقةةةات التةةة  تتعامةةةل مةةةع البياظةةةات 

دورات التدرةبةةةةة التنصصةةةةية التةةةة  تقةةةةدماا المعاهةةةةد والشةةةةركات داخةةةةل المكاظيةةةةة المفتوحةةةةة، وةعةةةةود السةةةةبب للةةةة  ظةةةةدرة الةةةة

السةةةلطنة، وكةةةيلا فةةة  ارتفةةةا  أسةةةعارها علةةة  اعتبةةةار أظاةةةا دورات تنصصةةةية وميةةةدودة المجةةةال، ممةةةا دفةةةع بةةةبعض القطةةةا  

وقيةةةع لتقنيناةةةا حسةةةب اإمكاظيةةةات الماليةةةة للمسسسةةةة. فبةةةالرغم مةةةن وجةةةود اتفاقيةةةة التةةةرخيص اليكةةةوم  الموحةةةد، التةةة  تةةةم الت

علياةةا مةةةن قبةةةل اليكومةةةة والشةةةركة المةةةوردة للبرمجيةةةات فةةة  تقليةةةل تكلفةةةة مةةةراء وصةةةياظة البةةةرامل وتنفيةةةي الةةةدورات التدرةبةةةة 

وةةةةادة أعةةةداد المتةةةدربين فةةة  السةةةنة الواحةةةدة، لال أظاةةةا لةةةم تيةةةل كةةةل اإمةةةكاليات فةةة  قطةةةا  التةةةدرةب حسةةةب مةةةا أمةةةارت لليةةةل 

االتفاقيةةةة حصةةةرت عةةةدد الةةةرخص للمسسسةةةات، وبعةةةض أدوات التيليةةةل التةةة  النتةةةائل النوعيةةةة، والسةةةبب ةعةةةود للةةة  أن تلةةةا 

تتطلةةةب مةةةراؤها مةةةرة أخةةةرج ب سةةةعار ال تسةةةتطيع المسسسةةةة دفةةةع تكلفتاةةةا بسةةةبب ا ةمةةةة الماليةةةة ولجةةةراءات التقشةةةف التةةة  

 اتنيتاا اليكومة.

ص فةةة  أمةةةا مةةةن حيةةةا تةةةوفير النبةةةراء فةةة  مجةةةال التنصةةةص؛ فيةةةرج أغلةةةب المشةةةاركين فةةة  المقابلةةةة وجةةةود ظقةةة

 النبرات المتنصصة ف  مجال ظمم المعلومات الجغرافية ف  القطا  داخل المسسسة، 
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علةةة  اسةةةتندا  خبراتاةةةا فةةة  رسةةةم اسةةةتراتيجية وخارطةةةة طرةةةةق ةمّكةةةن المسسسةةةة مةةةن  مسةةةسولياتاا قةةةدرتااوالةةةيي مةةةن أهةةةم 

 .تطوةر وتيسين خدماتاا من خالل البياظات المكاظية

المرتبطةةةةة بالةةةةدعم المةةةةال  قةةةةد  3فقةةةةد أظاةةةةرت النتةةةةائل الكميةةةةة أن الفقةةةةرة  أمةةةةا مةةةةن حيةةةةا الةةةةدعم المةةةةال  للقطةةةةا ،

بدرجةةةةة متوسةةةةطة، لذ اتفقةةةةت مةةةةع النتةةةةائل النوعيةةةةة لمجتمةةةةع الدراسةةةةة بةةةة ن ا ةمةةةةة  2.31حصةةةةلت علةةةة  متوسةةةةط حسةةةةاب  

  تطلُباةةةا   والتةةة  تمةةةر باةةةا الةةةبالد أثةةةرت فةةة  دعةةةم القطةةةا  ماليًةةةا، علةةة  الةةةرغم مةةةن أن الةةةدعم المةةةال  التةةة3106الماليةةةة منةةةي 

قطاعةةةات ظمةةةم المعلومةةةات الجغرافيةةةة سةةةنوةًا مرتفعةةةة ظسةةةبياً بسةةةبب توةةةةةع هةةةيا الةةةدعم فةةة  تةةةوفير االحتياجةةةات مةةةن البةةةرامل 

والةةةدورات والتطبيقةةةات والتعاقةةةد مةةةع النبةةةراء والتوظيةةةف وتنفيةةةي المشةةةارةع المتعلقةةةة بجمةةةع البياظةةةات، وهةةةيا مةةةا أمةةةار لليةةةل 

ة تةةةم التوجةةةل للبيةةةا عةةةن تطبيقةةةات غيةةةر مكلفةةةة ومجاظيةةةة وسةةةالة،  وفةةة  ظطةةةاا أظةةةل بسةةةبب ا وةةةةا  الماليةةة M2رئةةةيس قسةةةم 

ةةةةيق تعمةةةل علةةة  تغطيةةةة الةةةنقص فةةة  لظجةةةاة ا عمةةةال وقةةةد تكةةةون بعةةةض مةةةن هةةةيل البةةةرامل مفتوحةةةة المصةةةدر وسةةةةالة 

 االستندا .

ل الكمية بيقاا حسب النتائةوةة  خالصةة ظتائل جاهيةة المسسةسةات الُعماظية ف  اسةترمار البياظات المكاظية وآلية تط 01والجدول 

 والنوعية للدراسة.

 أهم نتائج جاهزية المؤسسات العُمانية في استثمار البيانات المكانية وآلية تطبيقها حسب النتائج الكمية والنوعية للدراسة  :01جدول 

 آلية التطبيق مجاتت الجاهزية المتغير

 

 

 

الةةجةةةاهةةيةةةةة فةة  

المسسسات الُعماظية 

فةةة  اسةةةةةةةةتةةةرةةةمةةةار 

ظةةات المكةةاظيةةة البيةةا

 المفتوحة

 

الجاهيةة من حيا النطط 

 االستراتيجية للقطا 

 وةع خطة توعوةة السترمار البياظات المكاظية مفوةة ومكتوبة. -

 وةع خطة لرفع القدرات لدج الموظفين. -

 وةع خطة لتيسين البنية ا ساسية. -

 

الجاهيةة من حيا 

 القواظين والتشرةعات

والتشةةةةةرةعات ف  المسسةةةةةسةةةةةات تعيةي االسةةةةةتفادة من القواظين  -

 ا خرج.

 تشجيع االطال  عل  التجارو الدولية واإقليمية. -

 تطوةر وتيسين بعض القواظين والتشرةعات العامة للبياظات -

تيسةةةةةين عمليات ولجراءات لتبادل واسةةةةةتندا  وظشةةةةةر البياظات  -

 واةية للموظفين.

 

الجاهيةة من حيا البنية 

 ا ساسية لتقنية المعلومات

 رة قواعد البياظات الستيعاو البياظات المكاظيةرفع قد -

 تطوةر لمكاظية التعامل مع أي صيغة للبياظات  -

 تيسين للبنية ا ساسية لتقنية المعلومات.  -

 تيدةد احتياجات القطا  من البرامل وا جاية. -

 توقيع اتفاقية الترخيص اليكوم  الموحد. -
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الجاهيةة من حيا 

 ةالموارد البشرةــــة والمالي

 امتالك الموظفين للوع  ب همية ومفاو  البياظات المكاظية -

 توفير خطة تدرةب للموظفين -

 توفير النبراء المتنصصين -

 لقامة ورش متنصصة ف  ظمم المعلومات الجغرافية -

 رفع الدعم المال  لجميع القطاعات -

 

 الخاتمة والتوصيات:

ات الجغرافيــــةةةةـة فةةةة  استرمـــــــةةةةـار البياظةةةةات هةةةةدفت الدراسةةةةة الةةةة  معرفةةةةة جاهيةــــــةةةةـة قطةةةةا  ظمةةةةم المعلومةةةة

المكاظيةةةة المفتوحةةةة فةةة  المسسسةةةات الُعماظيةةةة مةةةن خةةةالل معرفةةةة الجاهيةــةةةـة مةةةن حيةةةا النطةةةط االسةةةتراتيجية للقطــةةةـا ، 

والجاهيةــــــةةةةةـة مةةةةةن حيةةةةةا القواظيــــــةةةةةـن والتشرةعةةةةةـات، والجاهيةةةةةةة مةةةةةن حيةةةةةا البنيةةةةةة ا ساسةةةةةية لتقنيةةةةةة المعلومةةةةةات، 

 جاهيةــــة من حيا الموارد البشرةــــة والماليـــة. وقد توصلت الدراسة ال  النتائل التالية:وال

أن المسسةةسةةات الُعماظية لدةاا القبول واالسةةتعداد ف  لتاحة وظشةةر وتبادل البياظات المكاظية فيما بيناا تيت مملة حكومية  .0

 موحدة بما ةتوافق مع النطط االستراتيجية للمسسسات.

  المركي الوطن  لإلحصةاء والمعلومات ف  وةةع سةياسة موحدة للتشارك ف  مجال لتاحة وظشر وتبادل البياظات ةسةع  .3

 المكاظية مع المسسسات من خالل لةجاد تشرةع أو قاظون خاص ةتعلق بنشر ولتاحة البياظات المكاظية ف  سلطنة ُعمان.

تيسةةةةةةين التنطيط االسةةةةةةتراتيج  واتناذ القرار، وخلق  وجود فرص السةةةةةةترمار البياظات المكاظية المفتوحة من خالل  .2

منصةةةات تعاوظية للتشةةةارك ف  تقدةم خدمات مطورة وسةةةرةعة، ورفع كفاءة الندمات داخل المسسةةةسةةةة وخارجاا ولظتا  

 التطبيقات المكاظية الرقمية التفاعلية ف  المسسسات الُعماظية مجتمع الدراسة. 

قنية بين قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات الُعماظية تمرل ف  حجم وجود تفاوت ف  اإمكاظيات الفنية والت .2

عدد الكوادر البشةةةةرةة، وعدد التطبيقات المسةةةةتندمة، ظو  البياظات المسةةةةتندمة، فرص التدرةب وكفاءة العاملين والت  

 .تعوا تسرةع جودة وتيدةا وتبادل البياظات المكاظية

من قبل بعض المسسةةسةةات  سةةباو متعلقة بنصةةوصةةيتاا وسةةرةتاا أو بتكلفتاا العالية وجود بعض البياظات غير متاحة  .5

 أثناء اليصول علياا من مصادرها.

 وف  ةوء النتائل الت  توصلت للياا الدراسة، خلص الباحا لل  مجموعة من التوصيات تمرلت ف  اآلت :

 توصيات متعلقة بالمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

ر والسةةةياسةةةات المتعلقة ب من المعلومات  السةةةرةة والنصةةةوصةةةية( من قبل المسسةةةسةةةات اليكومية ومةةةبل توحيد المعاةي .0

اليكومية عل  أن ةقو  المركي الوطن  لإلحصةةةاء والمعلومات بايل المامة إدارتل البوابة المكاظية ولمةةةرافل عل  البنية 

 الوطنية للمعلومات الجغرافية المكاظية.
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حة المصةدر ف  لدارة وتيليل وظشةر البياظات المكاظية من أجل التقليل من اإظفاا وكسر حاجي التوجل ظيو البرامل مفتو .3

االحتكار للشةةةةركات الناصةةةةة للبرامل والتطبيقات، مع تشةةةةكيل لجنة متنصةةةةصةةةةة لتقيم تلا البرامل تجنبًا إمةةةةكاليات 

 النصوصية وبرمجيات التجسس.

اظات ف  البوابة المكاظية وقواعد البياظات داخل قطاعات ظمم المعلومات لظشةةةاء الربط اإلكتروظ  المبامةةةر بين قاعدة البي .2

 الجغرافية لتسايل وسرعة تيدةا البياظات.

 توصيات متعلقة بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية

ليل قخلق قنوات اتصال مبامرة بين المسسسات اليكومية ومبل اليكومية لمنع اةدواجية جمع البياظات المكاظية من أجل ت .0

الجاد والمال والوقت عبر لظشاء المركي الوطن  لنمم المعلومات الجغرافية، اليي من ةمن اختصاصاتل اعتماد البياظات 

 المطلوو جمعاا ف  كل المشارةع وتيدةد أهم خصائصاا ومواصفاتاا.

برات ةاد  لل  تبادل الن لقامة منتدج وطن  دوري سنوي للبياظات المكاظية المفتوحة تتبنال لحدج المسسسات اليكومية .3

 كٌل ف  مجال تنصصل بين قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ةتنللل لقامة الدورات وورش العمل والمستمرات.

 توصيات متعلقة بوزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس 

افية ذوي اختصةةةاصةةةات ةةادة عدد النرةجين عبر مسسةةةسةةةات التعليم العال  ف  مجال تنصةةةص ظمم المعلومات الجغر .0

فرعيةة ميةددة مرةل مطور تطبيقات ظمم معلومات جغرافية، ولخصةةةةةةائ  لدارة البياظات المكاظية وميلل ظمم المعلومات 

الجغرافية ورفدهم ف  سةةوا العمل لمواجاة قلة العاملين ف  هيا المجال من خالل خلق تنصةةصةةات داعمة لعمل قطا  

 ظمم المعلومات الجغرافية.

كادةميين والباحرين وطالو الدراسةةةات الجامعية ب همية اسةةةتندا  البياظات المكاظية المفتوحة ف  الدراسةةةات رفع وع  ا  .3

 البيرية وا كادةمية عبر لقامة منتدةات وورش عمل من قبل المسسسات العماظية أو الجامعات ا كادةمية.

 المصادر:

 المصادر باللغة العربية

ظشةةةةةةرة تكنولوجيةةا المعلومةةات  .ف  المنطقةةة العرب  اظةةات المفتوحةةة ومبةةادرات اليكومةةة المفتوحةةةالبيةة(. 3102بربر، ميراظةةا  

، لبنةةان 00-03(، 33،  واالتصةةةةةةةاالت من أجةةل التنميةةة ف  المنطقةةة العربيةةة المبةةادرات المفتوحةةة ف  مجةةال التكنولوجيةةا

 https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%21 مسترجع من: .ا لسكوا

(. لدارة البنيةةةةة التيتيةةةةة باسةةةةتندا  ظمةةةةم المعلومةةةةات الجغرافيةةةةة فةةةة  دول العةةةةالم النةةةةام ، 3100لجماصةةةة ، عةةةةالء الةةةةدةن  ا

 غية. . رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإسالمية

قيةةاس مةةدج جاهيةةةة مكتبةةات العلةةو  الصةةيية فةة  سةةلطنة عمةةان للتشةةارك (. 3117اليراصةة ، ميمةةد بةةن مطةةر بةةن سةةالم  

 ،  رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السلطان قابوس، مسقط.ة معلومات تعاوظيةبشبك
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(. البياظةةةات اليكوميةةةة المفتوحةةةة فةةة  العةةةالم العربةةة  دراسةةةة مسةةةيية مةةةع اقتةةةراح رؤةةةةة 3105، ميمةةةد عبةةةدالرحمن  السةةةعدظ 

  ، مسترجع من:03 – 29(، 05  . أعلم،ممناجة

http:// search. Mandumah. Com/ Record/ 670360 

أثةةةةر فاعليةةةةة أظممةةةةة لدارة (. 3103، هيةةةةرم بةةةةن حمةةةةود، وقطيشةةةةات، مةةةةاةن كمةةةةال، واليدةةةةةد، لبةةةةراهيم لسةةةةماعيل  لشةةةةبل ا

 مسترجع من:، 321-315(،  5،  مجلة االقتصاد والتنمية البشرةة الوثائق اإلكتروظية عل  تيسين ا داء،

http:// search. Mandumah. Com/ Record/ 645505 

مةةةةدج جاهيةةةةةة المسسسةةةات اليكوميةةةةة بسةةةةلطنة ُعمةةةان السةةةةتندا  الةةةةنمم اإلكتروظيةةةةة (. 3102وفةةةةاء بنةةةةت ميمةةةد  ، الكندةةةةة

 رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السلطان قابوس، مسقط.إدارة المستندات والوثائق اإلكتروظية،  

 . مسترجع من: خارطة الطرةق(، 3107لإلحصاء والمعلومات   الوطن المركي 

https://www.ncsi.gov.om/aboutus/pages/roadmap.aspx 

وثيقةةةةةة للكتروظيةةةةةة عةةةةةن اسةةةةةتراتيجية البنيةةةةةة الوطنيةةةةةة للمعلومةةةةةات (. 3107الةةةةةوطن  لإلحصةةةةةاء والمعلومةةةةةات   المركةةةةةي

 :ات، مسقط، سلطنة عمان. مسترجع من، المركي الوطن  لإلحصاء والمعلوم3130الجغرافية 

 https://www.ncsi.gov.om. 

،  رسةةةالة ماجسةةةتير اإدارة المكاظيةةةة للميةةةاجر والكسةةةارات فةةة  ميافمةةةة البرةمةةة (. 3106، سةةةفيان بةةةن ميمةةةد  المعمةةةري

 غير منشورة(، جامعة السلطان قابوس. مسقط.

 /https://www.maajim.com/dictionary من: 3107ظوفمبر،  02رجع بتارةخ مست(. 3107معاجم  

لدارة البياظةةةةةات الضةةةةةنمة ومجةةةةةاالت اسةةةةةترمارها فةةةةة  المسسسةةةةةات (. 3107لاامةةةةةمية، كةةةةةوثر بنةةةةةت ميمةةةةةد بةةةةةن عبةةةةةد    ا

، . رسةةةالة ماجسةةةتير  غيةةةر منشةةةورة(. جامعةةةة السةةةلطان قةةةابوس، مركةةةي الدراسةةةات الُعماظيةةةةاليكوميةةةة بسةةةلطنة عمةةةان

 سلطنة عمان.

 المصادر باللغة اإلنجليزية

Al-harthi, T. (2017). Open Data Government as a Potential Source for Smarter Government: 

Case Study in Oman. (MSc Business Information Technology thesis). Edinburgh Napier 

University. Retrieved from 

http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/13388169 
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 (وجهة نظر المحامين من دراسة ميدانية) م المرتكبة في المجتمع الفلسطينيالجرائدوافع 

Motives for crimes committed in Palestinian society (A field study from the point of view of 

lawyers) 

 عبد المجيد نايف أحمد عالونة /الدكتور عدادإ

 فلسطين ،رام هللا ،وباحث في مجال العلوم االجتماعية أستاذ علم االجتماع

Email: a_dr.abed@yahoo.com  

 الملخص

من دوافع مادية  في المجتمع الفلسطيني مالجرائالمتنوعة وراء ارتكاب دوافع الهدف هذا البحث الى توضيح لقد         

 كونهموغيرها، وقد تم استخدام مجتمع البحث بشريحة المحامين في المجتمع الفلسطيني  واقتصاديةونفسية وسياسية  واجتماعية

لعاملين محامي من ا 911 لغتوقد تم اخذ عينة منهم ب ،من غيرهم على مثل هذه األمور أكثرالمدافعون عن القانون والمطلعون 

وقد استخدم الباحث منهجي المسح االجتماعي والمنهج الوصفي التحليلي ومستخدماً بذلك أداة  ،الرسميين في سلك القانون

من وجهة نظر  المؤثرات المتعلقة بدوافع ارتكاب الجرائمأن وقد توصل البحث الى عدة نتائج كان من أهمها  االستبانة،

، دوافع نفسية متدرجة بالشكل التالي:قد جاءت ووالقليلة متوسطة ما بين القد جاءت في داخل المجتمع الفلسطيني  المحامين

، ثأر وللخالفات القديمةدوافع للودوافع فردية/ شخصية، ودوافع عاطفية، ودوافع مجتمعية، ودوافع اجتماعية، ودوافع مادية، و

أنواع الجرائم التي يتم فيما يتعلق بمنية/ قومية. كما تبين أنه و، ودوافع أع سياسيةعلى العائلة، ودواف دوافع بقصد الحفاظو

المنخفضة أن جميعها قد جاءت ما بين  ظر المحامينن ةمن وجه ارتكابها ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطيني

، التعذيب، والخيانة، والفتنة، والتزوير، والسرقة، والضرب، والتشهيروقد جاءت متدرجة بالشكل التالي: والمنخفضة جداً، 

تبين أنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية جارة بالمواد واألدوات الممنوعة، والتخابر مع جهات معادية، والقتل. كما التو

"، وفي نهاية البحث قام الباحث بوضع عدد من نوعية هذه الجرائم" وبين "الدوافع المصاحبة وراء ارتكاب الجرائمما بين "

االستخدام األمثل لمواقع األنترنت وخاصة مواقع التواصل و ،ةالتوعية المؤسساتية والجماهيريالتوصيات كان من أهمها 

أولها  توفير فرص العمل بعدة اشكال، والمساجد ورجال الدين الديني والتركيز عليه من قبل شيوخزيادة الوازع ، واالجتماعي

ات الفتتاح برامج عديمة التوازن بين التعليم األكاديمي والمهني من قبل المؤسسات التعليمية في هذا المجتمع بعيداً عن أي حساب

 . من شأنها ان تزيد من نسبة البطالة بين الخريجينالفائدة 

   الجرائم، المجتمع، المحامين. الكلمات المفتاحية:
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Motives for crimes committed in Palestinian society 

 (A field study from the point of view of lawyers) 

 

Abstract 

         The aim of this research is to clarify the various motives behind committing crimes in 

Palestinian society from physical, social, psychological, political, economic and other motives. 

Of them, with a value of 199 lawyers from official workers in the legal profession, the researcher 

used the social survey and the descriptive analytical method, using the questionnaire tool. 

Between medium and few, they came in the following form: psychological motives, 

individual/personal motives, emotional motives, societal motives, social motives, material 

motives, revenge motives and old disputes, motives with the intention of preserving the family, 

political motives, and security/national motives. It was also found that with regard to the types of 

crimes that are committed, their percentage and their presence in the Palestinian society from the 

lawyers' point of view, all of them came between low and very low, and they came in the 

following form: theft, beating, defamation, forgery, sedition, torture, and treason, Trading in 

prohibited materials and tools, communication with hostile parties, and murder. It was also found 

that there is a strong and statistically significant relationship between the "accompanying 

motives behind committing crimes" and "the quality of these crimes." At the end of the research, 

the researcher made a number of recommendations, the most important of which were 

institutional and public awareness, and the optimal use of Internet sites, especially social 

networking sites, Increasing the religious motive and focusing on it by mosque sheikhs and 

clerics, and providing job opportunities in several forms, the first of which is the balance 

between academic and vocational education by educational institutions in this society away from 

any accounts of opening useless programs that would increase the unemployment rate among 

graduates. 

Keywords: Crimes, society, lawyers. 
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 المقدمة: .0

كانت في البداية جرائم أنها مع كونها ومنذ وجود اإلنسان على وجه األرض في بدايته مرتبطاً يُعد وجود الجرائم             

األزمنة البعيدة والعصور الوسطى والعصر الحديث زادت وتيرة  منذومع تطور وتشابك وتعقيدات الحياة  اإال أنه بسيطة

الصعوبات الحياتية لدى اإلنسان مما دفع بالكثير من أبناء البشر إلى السير في طرق ملتوية وصلت في بعض منها الى حد ما 

فالزنى مثالً في  ،االسمومة ومجتمع على تسميته بهذا كل ثقافة وحك بات يُطلق عليه بالجريمة، إذاً فالجريمة هي حدث عملت

بعض المجتمعات ال يُعد من الجرائم وتناول المخدرات أيضاً في بعض من الدول قد ال يعد جريمة مع العلم أن هذه األحداث في 

، الواقعةعلى تسميتها ضمن حدود الجريمة كثير من دول العالم تعتبر من حدود االعمال غير المقبولة لديهم والتي أدرج بالتالي 

وفي الناحية القانونية فإن الجريمة من أجل وجودها وأثباتها ال بد من توافر اربعة عناصر اساسية وهي الجاني والمجني عليه 

ن أي اعتداء تلغى عن النفس أو العائلة م دفاعاً فمثالً القتل يعتبر جريمة ولكن إذا حدث  ،وأداة الجريمة والدافع من القيام بها

دافع وراء القيام بالحدث الظاهر وقوة فال يوجد قتل بشكلين والذي يميز ذلك هو ال الحدث واحد بأن صفة الجريمة عنه مع العلم

 .(969م، ص 0209القانون تساعد في الكشف عن الجرائم بل وتقلل من وقوعها مسبقاً )رشيد عرار وآخرون، 

 قليلة إال أنه قدم كانت نسبة الجرائمتسير في تزايد مستمر فمنذ الجرام في المجتمع الفلسطيني مقلقة وتبين أن نسبة اإل لقد         

والذي يرتبط بذلك هو االنفجار السكاني في العالم،  (0، ص 0292أمين أبو وردة، تتزايد ) وفي العصر الحاضر فإن هذه النسبة

جرائم  هاوأصبحت جرائم متنوعة من ،فالتزايد السكاني وتشابك وتعقيدات الحياة العصرية زادت من تفاقم الوجود لهذه الجرائم

ذلك هو التفجيرات  يُثبتة الجرائم بطرق الكترونية وما تقليدية ومنها جرائم الكترونية وما شابه ذلك، فمن الممكن إحداث كاف

األخيرة التي جرت في بعض المواقع اإليرانية بواسطة تدخالت الكترونية خارجية والتي أدت الى قتل وتدمير الكثير من االفراد 

ات على شاش األفالمعلى العالم الغربي وانتشار  االنفتاححيث يُعد  ،ولذلك فإن المواقع االلكترونية تساعد في الجرائم والمباني،

وفي المجتمع العربي (، 91، ص م0292منصور أبو كريم، )على ازدياد الجرائم عمل قوي عامل  واألنترنتالفضائيات 

عملت بل وعززت  هالفلسطيني فإن التزايد السكاني وظروف الحياة السياسية واالقتصادية والتي ال يمكن فصلها عن حياة سكان

ها على النواحي المادية من بطالة وضيق تفأثرت على نفسية االفراد باإلضافة الى تأثيرا ،من الوجود الضخم لنوعية هذه الجرائم

إلى عدم سعة ، وأي أمل لحل سياسي يُرضي الجميعفي األفق من اجل توفير مشاريع متنوعة قد تقلل من البطالة الى عدم وجود 

 ازديادناول هذا البحث البسيط عدداً من الدوافع وراء تف ، ولذلكسكانه بسبب االحتالل الجاثم عليهاألراضي في هذا المجتمع ل

على مثل هذه  اطالعانوعية هذه الجرائم في داخل المجتمع العربي الفلسطيني من وجهة نظر أصحاب القانون كونهم األكثر 

من  ةالحياة العصريعلى تناول كافة الجوانب المتدخلة في أيضاً ، وقد عمل هذا البحث عملهم اليومينها من ضمن األمور أل

أجل تحديد مدى التأثير لكل منها على ازدياد ارتكاب ووقوع الجرائم الحاصلة في داخل المجتمع العربي الفلسطيني مؤخراً 

وقد عمل الباحث في نهاية هذا البحث على وضع عدد  ،الى أن تم تحديد هذه العوامل شامالً للجرائم العادية وااللكترونية أيضاً 

رية في مجتمعات غربية ت التي من الممكن أن تساهم في خفض نوعية هذه الجرائم التي أصبحت تقلد الجرائم الجامن التوصيا

 مالحقةد من أن هناك مجموعة من المعيقات تحهو ومنها الجرائم االلكترونية في العالم، وما يزيد من حدة وقوع هذه الجرائم 

مرتكبيها تعزى إلى صعوبة إثبات هذه الجرائم خصوصا أن مرتكبيها غالبا ما يتصفون بالذكاء الخارق والخبرات التي تمكنهم 

ولكون مسرح جريمتها غير محدد في بقعة  اآلثارمن محو آثار جريمتهم الدالة عليهم أو تأخير عملية الحصول على تلك 
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فلذلك يصعب كشفها وبهذا يزداد المرتكبون الجدد لجرائم جديدة  ،لعنكبوتيةلشبكة اجغرافية محددة فكثيرا ما يكون مسرحها ا 

 . (91، ص 0292محمد الشاللدة وآخرون، )

 

شكلة وتساؤالت البحث: م .2  

 يتمثل السؤال الرئيسي في هذا البحث بالسؤال التالي:

  مثلما يراها المحامين؟ نوعية الدوافع وراء ارتكاب الجرائم في داخل المجتمع الفلسطينيما هي 

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله وتشرحه بشكل أكبر وهي:

 ما هي الدوافع المتنوعة التي تقف خلف ارتكاب الجرائم في المجتمع الفلسطيني؟  .9

 ؟ في هذا المجتمع ما مدى الوجود واالختالف لتلك الدوافع وراء ارتكاب الجرائم .0

 ؟ الفلسطيني في المجتمع ما هي الدوافع األكثر تأثيراً من غيرها وراء ارتكاب هذه الجرائم .1

 ؟ في داخل المجتمع الفلسطيني ما هي طبيعة العالقة بين تلك الدوافع وبين نوعية الجرائم المرتكبة .1

الجرائم المرتكبة في داخل المجتمع الدوافع ونوعية ما هي التوصيات الواجب وضعها من أجل التخفيف من حدة  .2

 الفلسطيني؟ 
 

 أهداف البحث:. 3

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

 .الدوافع المتنوعة التي تقف خلف ارتكاب الجرائم في المجتمع الفلسطينيمعرفة  .9

 .ارتكاب الجرائم في هذا المجتمعمدى الوجود واالختالف لتلك الدوافع وراء تحديد  .0

  . الفلسطيني الدوافع األكثر تأثيراً من غيرها وراء ارتكاب هذه الجرائم في المجتمعتوضيح  .1

 .طبيعة العالقة بين تلك الدوافع وبين نوعية الجرائم المرتكبة في داخل المجتمع الفلسطينيدراسة  .1

 . الدوافع ونوعية الجرائم المرتكبة في داخل المجتمع الفلسطينيمن أجل التخفيف من حدة وضع عدد من التوصيات  .2

 أهمية البحث:. 4

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاً العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

ورؤيتها من قبل  دوافع المتنوعة التي تقف خلف ارتكاب الجرائم في المجتمع الفلسطينيالقيام بوضع صورة واضحة لل .9

 .الجميع

الفلسطيني بناًء على  المجتمع في وراء ارتكاب الجرائمالمتنوعة دوافع لل تحديد مدى الوجود واالختالفالعمل على  .0

 حالته الخاصة عن غيره. 

 ئم فيتوضيح الدوافع األكثر تأثيراً من غيرها وراء ارتكاب هذه الجرااإلجراء للتفسيرات المتنوعة التي تعمل على  .1

 الفلسطيني.  المجتمع داخل
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تكبة في داخل المجتمع طبيعة العالقة بين تلك الدوافع وبين نوعية الجرائم المربذل الجهد المطلوب من أجل فحص  .1 

 .الفلسطيني، لتحديد االسباب ورائها بشكل أوضح

د من التوصيات من أجل التخفيف من حدة الدوافع ونوعية الجرائم المرتكبة في داخل المجتمع يعدالباحث للوضع  .2

 الفلسطيني. 

 حدود البحث: . 5

 الضفة الغربية من فلسطين. الحدود المكانية: 

 م. 0200العام الحدود الزمانية: 

 المحامين الفلسطينيين المسجلين في نقابة المحامين الفلسطينية وقت إجراء البحث.  الحدود البشرية:

   

 النظري للبحث: المنطلق. 6

ال يمكن إيجاد أو القيام بأي عمل دون أن يكون وراءه دافع يعمل على دفع الفرد  هبأن يتمثل المنطلق النظري لهذا البحث          

الجائع ال بد  فمثال ،على القيام به، وال مانع من أن يكون هنالك ألوان مختلفة لهذه الدوافع إال أن الوجود لهذه الدوافع هو األساس

ن يكون عامل الجوع هو الدافع المحرك لهذا الفرد حتى يقوم من أ به أو شراء الطعام الجاهز أو حتى التفكير بإعدادعندما يقوم 

وكذلك الذي  ،بعملية الشراء أو اإلعداد للطعام أو أي فعل آخر لتوفير العمل الذي يعمل على سد حالة الجوع الذي يعاني منها

هو ما  لذلك القوزمة له ولكن األهم من اختلف شكله من اجل توفير هذه األموال الالن يقوم بالعمل مهما يحتاج للنقود ال بد من أ

وحسب ما هو ظاهر في الوقت الحاضر أنه ما يدهش بالفعل ليس القيام  ؟افع التي تقف وبقوة وراء ارتكاب الجرائمهي الد

وراء مثل القيام بهذه االعمال  عالدافبالجريمة المعتادة التقليدية فحسب وإنما التغير في اشكال وألوان وأنواع هذه الجرائم فما هو 

ميس السالمية، الظروف االجتماعية واالقتصادية في مقدمة دوافع الجرائم ) ظهر انمع العلم أنه  ؟المختلفة عما سبقها زمنياً 

 . (01، ص 0292

ب وتطرف وجرائم لقد ظهر من خالل التطور في العالم أنه قد طال هذا التطور حتى السلوكيات غير الصحيحة من إرها        

م التعامل بها من مختلف دول ومجتمعات تمرتكبة وتقليد اعمى للباس والمشروبات وحتى بعض الكلمات التي باتت تقال وي

أيضاً  تأثيرالعالم تبعاً لدول العولمة الرئيسية المتقدمة وهي المتمثلة بدول العالم األول، وهنا يمكن القول هل لهذا التطور من 

والتي جعلت العالم  اإللكترونيةفعل االجرامي خاصة مع سهولة مشاهدة ما يحدث عبر مواقع التواصل االجتماعي على تقليد ال

وللجميع من أخطر ما هو  مثالً  فجرائم القتل للنسا ؟عائلة ممتدة يتم تداول ما تقوم به من قبل الجميع ىقرية صغيرة بل وحت

منشورات مركز المرأة لإلرشاد القانوني ) الحياةق في حلوهو ا األساسية الحقوقجوهر  تمس موجود على األرض كونها

 .(92، ص م0296واالجتماعي، 

 ة في المجتمع العربي الفلسطينيمإن زيادة عدد السكان والمتمثلة بالكثافة السكانية لها دور كبير على ازدياد معدالت الجري    

ز اليوم حوالي ويتجا ماليين نسمة فيكادن كان سكان هذا المجتمع قبل عشرين عاماً أربعة ممثله مثل بقية مجتمعات العالم فبدل م

 ،عامماليين نسمة وهي زيادة مضاعفة في اقل من عشرين  2
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اذا استمر عليه هذا الحال خاصة على بقعة صغيرة غير قادرة  إنسانيةرثة اوهذا يدل على االنفجار السكاني الذي يؤدي الى ك  

بالجرائم هم من الذكور وهذا يدل على كبر حجم البطالة  لضخم، وقد ظهر أن غالبية من يقوموناب مثل هذا العدد اعلى استيع

 .(20ص  م،0291محمد الخطيب وآخرون، والتأثيرات االخرى عليهم )

كما أن ظروف المجتمع الفلسطيني المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية ومجتمعية ونفسية لها دور كبير أيضاً على       

ر في هذا المجتمع هي في تزايد مستم ن معدالت االجرامتمع العربي الفلسطيني ال سيما وامعدالت اإلجرام في داخل المج ازدياد

وأنواعها بشكل  ةعن ما يجري في بقية دول ومجتمعات العالم والتي تزداد فيها معدالت الجريموهذا ليس غريباً وليس بمعزل 

قصيرة  ةزمني بين الناس كل فترة األنترنتالذي يتم تناقله ومعرفته بسهولة من خالل مواقع  األعمىناهيك عن التقليد  ،يومي

ستخدامها في والتي لم يخلو أي بيت وال حتى فرد من ا شارهوانتالنقالة على سرعة معرفته  االتصالية ةاألجهزعملت  والتي

 نينالقوا عددت ةإشكاليالعالم لحظة بلحظة، وما اسهم في عدم القدرة على ردع الجريمة في المجتمع الفلسطيني بشكل كبير هو 

عمر وغيره ) والمصري الغير من الجانب األردنيعلى مر عصور قديمة من االحتالل واالنتداب والحروب وتولي  ةالفلسطيني

 .(02م، ص 0292حبيب، 

لقد ظهر أنه يوجد طرق مختلفة يتم من خاللها تقليل الكثافة السكانية والتي تتمثل بعمليات تنظيم النسل وهو المتمثل بالتباعد      

مع  ةوالماديالكبيرة أيضاً على حالتهم االجتماعية والنفسية  بالفائدةبين المواليد وذلك حفاظاً على حسن تربيتهم والذي يعود 

، إال أنه ال تزال بعض من المعتقدات التي قد تعتبر أن هذا الفعل غير صحيح مع العلم بوجود نسبة معقولة من ارباب اسرهم

انية المنتشرة في كافة دول أجل التخفيف من حدة الكثافة السك بتطبيق بعض من هذه الطرق وذلك من بالفعل بدأتاالسر التي 

من  كونها تزيد من معدالت البطالة وعدم القدرة على تحقيق بعض ،ومجتمعات العالم أجمع والتي تقف حجر عثرة امام التقدم

المتعدد االشكال  العاطلين عن العمل والتي من الممكن أن تشكل دافعا نحو االجرام خاصة من ينالموجود للشباب األهداف

وقد تبين أن الجرائم االلكترونية اليوم هي البعيد في داخل المجتمعات كافة،  او بالقري المستقبلفي  و االلكترونيالتقليدي ا

عبد المجيد عالونة، ) ويمكن القيام بها عوضاً عن القيام بالجرائم التقليدية األكثر انتشاراً من غيرها كونها سهلة في ارتكابها

 . (211م، ص 0209

 البحث:منهج . 7 

قد تم استخدام هذه و ،الوصفي التحليلي والمنهج المسحيالمستخدم في هذا البحث هو المنهج  ييعتبر المنهج األساس       

فالمنهج الوصفي التحليلي يعطي  ،المناهج المتمثلة بوصف الظاهرة المدروسة كونها هي األنسب في دراسة مثل هذه الظاهرة

لسحب العينة ومسح المكان المراد  ةإمكانية للباحث لوصف الظاهرة المدروسة لدية، أما منهج المسح االجتماعي فيعطي إمكاني

 فيه، وبذلك أصبحت هذه المناهج هي األنسب في دراسة هذه الظاهرة.  ظاهرةدراسة أي 

  البحث: مجتمع .8

وتحديداً من المحامين الذكور فقط في فلسطين  من المحامين من العدد الكاملفي هذه الدراسة تكون مجتمع البحث          

محامي في داخل الضفة الغربية فقط، وقد  1162حيث وصل عددهم الى  ،والمسجلين في نقابة المحامين بحسب مزاولتهم للمهنة

  م(. 0200)نقابة المحامين الفلسطينيين،  الحصار على قطاع غزةتعذر الوصول الى المحامين في قطاع غزة بسبب 
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 البحث:  عينة .9

الفلسطينية، الرسمية امين الذكور المسجلين في سجالت نقابة المحامين حالم فقط من (% 2) بنسبة تم أخذ عينة الدراسة          

بأخذ هذه العينة من المحامين الذكور وفي مناطق الضفة الغربية نظراً  االكتفاء، وقد تم فقط محامي (911) حيث بلغت بذلك

 من الصعب أخذ بعض نسب كونه ربما يكون ،وأخذ وجهات نظرهم عن الجرائم الموجودة في فلسطين إليهم الوصوللسهولة 

عدم جرأة لأو غيرها  تصاباالغالجرائم من المحامين من اإلناث بسبب حساسية بعض المعلومات خاصة ما يتعلق منها بجرائم 

  . ألي سبب كان تالمعلومابإعطاء تلك  اإلناث

 أداة البحث:. 01

ظاهرة الجرائم المرتكبة المتناول في دراسة  ة واساسية ميدانية في هذا البحث" كأداة رئيسياالستبانةلقد تم استخدام "أداة          

من األدوات البحثية المهمة  االستبانةأداة  كونذلك لة المحامين الفلسطينيين، ولرؤيفي داخل المجتمع العربي الفلسطيني وفقاً 

  التي تتيح للباحث والمبحوث الحرية في وضع األسئلة وسرعة اإلجابة عليها من قبل المبحوثين أيضاُ وبسرية تامة. 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  .00

من مجتمع البحث وهو المتمثل بفئة  المأخوذةفقد قام بالعمل على توزيعها على العينة  االستبانةإعداد  أن أتم الباحث بعد         

كامل  تم الباحث، وبعد أن أفي ممارسة مهنتهم في داخل هذا المجتمع في العام المذكور نالعاملي نالفلسطينييالمحامين النظاميين 

على ترتيب الباحث ح وموضوعي عمل بشكل صحي من المحامين ة عناصر العينة المذكورةمن كاف استبانة 911 ـالتعبئة ل

هذه البيانات الخاص بتحليل مثل  SPSSوترقيم هذه االستبانات بشكل كامل ومن ثم قام بإدخالها الى برنامج التحليل اإلحصائي 

عدد من التقنيات اإلحصائية المناسبة كان في مقدمتها كل من أجل تحقيق اهداف هذا البحث الى استخدام ومن ثم عمل الباحث 

 مما يلي: 

 العمل على استخراج التكرارات والنسب المئوية للعينة من المحامين.  .9

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمفردات الخاصة بدوافع الجرائم ومن ثم أنواع الجرائم  .0

 المرتكبة في داخل المجتمع العربي الفلسطيني.

استخراج الداللة اإلحصائية ومعامل االرتباط لفحص العالقة بين الدوافع المدروسة وبين أنواع الجرائم المرتكبة في  .1

 خل المجتمع العربي الفلسطيني وقت اجراء هذا البحث. دا
 

 عينة البحث:  خصائص. 02

 بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة، نسب مئوية: (0الجدول رقم )

 البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة: قيمة اإلجابة:

 للمحامي:طبيعة العمل القانوني  – 9 التكرار النسبة المئوية %
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 نظامي: 2 1 %

 شرعي: 1 0 %

 عسكري 92 2 %

 نظامي/ شرعي/ عسكري معاً  921 12 %

922 %  المجموع: 911 

 العمر: - 0 التكرار النسبة المئوية %

 صغير: 12 02 %

 متوسط: 921 22 %

 كبير: 22 02 %

922 %  المجموع: 911 

 :العملية )ممارسة مهنة المحاماة( الخبرة – 1 التكرار النسبة المئوية %

 قليلة 12 92 %

 متوسطة 902 62 %

 كبيرة 11 02 %

922 %  المجموع 911 

 :درجة العلمية في القانونال – 1 التكرار النسبة المئوية %

 بكالوريوس 911 22 %

 ماجستير 29 02 %

 دكتوراه 1 2 %

922 %  المجموع 911 

 ". المحامين المأخوذة من عينة االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 
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( أن غالبية عينة الدراسة من المحامين في المجتمع العربي الفلسطيني هم 9تبين من البيانات الواردة في الجدول رقم )           

ومن ذوي  ،من ذوي العمل المهني الممارس ضمن الطبيعة الخاصة والتي تسمى بالعمل النظامي والشرعي والعسكري معاً 

 ومن ذوي مؤهل البكالوريوس.         ،متوسطةوالخبرة العملية ال ،العمر المتوسط

 تحليل البيانات ونتائج البحث:. 03

 : من وجهة نظر المحامين في داخل المجتمع الفلسطيني بدوافع ارتكاب الجرائموالمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية  -أ 

بدوافع ارتكاب والمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية باصة بالمتغير المستقل والمتمثلة القيم الكمية )اإلحصائية( الخ (2الجدول رقم )

 :في داخل المجتمع الفلسطيني وجهة نظر المحامين من الجرائم

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

طبيعة ب والمتمثلة المستقل )اإلحصائي( لقيم المتغيرالمقدار والحجم الكمي 

وجهة نظر  من بدوافع ارتكاب الجرائموالمؤثرات المتعلقة الرؤية 

 :المحامين في داخل المجتمع الفلسطيني

معنى 

قيمة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار األعلى% 

(1  ). 

 متوسطة
.853 2.41 64.8 % 

دوافع نفسية: مثل االنفعال السريع، الرغبة في االنتقام ممن هو اعلى   – 9

 .من الفرد، المرض النفسي بشتى أشكاله... الخ

 % 63.8 2.40 852. متوسطة

ععععععدم القعععععدرة علعععععى تحقيعععععق األهعععععداف،  :/ شخصعععععيةدوافعععععع فرديعععععة  –0

التقليععد المعتععاد عملععه  عععدم القععدرة علععى الرغبععات اكبععر مععن االحتياجععات،

 من قبل االفراد في حياتهم مثل مواصلة التعليم والزواج وغيره... . 

 % 62.3 2.38 850. متوسطة

دوافععععع عاطفيععععة: مثععععل الرغبععععة فععععي الحصععععول علععععى فتععععاة معينععععة  – 1

للععععزواج وعععععدم القععععدرة علععععى ذلععععك ألسععععباب ماديععععة او مركععععز العائلععععة أو 

 عائق عائلي وغيره.... . 

 متوسطة

.848 2.37 61.3 % 

ععععععدد افعععععراد  جتمعيعععععة: مثعععععل الضعععععغط االسعععععري وازديعععععاددوافعععععع م – 1

 االسرة، تأثيرات العائلة الممتدة القبلية القديمة الفاشلة وغير ذلك....  

 % 60.3 2.36 847. متوسطة

دوافع اجتماعية: مثل اختالف المراكز واألدوار ألفراد العائالت  – 2

واالفراد في الماضي والحاضر وعدم تقبل كل منهم لآلخر لهذا السبب 

 نتيجة لذلك وغيرة.... روصعوبة في التغيي

 متوسطة
.847 2.36 60.3 % 

دوافع مادية: بطالة، فقر، عدم حيازة راس مال مناسب، عدم القدرة  – 6

على امتالك أدوات باتت ضرورية اليوم مثل السيارة والشقة الحديثة وما 

                                                           
الخاصة بارتكاب القيم  علىمن بعض الدوافع مدى التأثير ( والذي يعني كثيراً  يؤثر ويؤثرتتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   1)

 الجرائم في داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر. 
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 شابه ذلك....

 % 59.3 2.35 845. قليلة

دوافع للثأر وللخالفات القديمة: وجود خالفات عائلية قديمة ربما يكون  – 2

مادية،  ،فيها قتل أو سرقة أو اعتداء بأي شكل من االشكال األخرى تجارية

 . جنسية وغيرها...

 % 58.8 2.35 844. قليلة

دوافعععع بقصعععد الحفعععاظ علعععى العائلعععة: مثعععل التعععدخل لحمايعععة فعععرد معععن  – 2

افعععراد االسعععرة كالتعععدخل أحيانعععا فعععي مشعععاكل بعععين تالميعععذ المعععدارس وقعععد 

تكبععر هعععذه التعععدخالت وتتحعععول الحقعععاً الععى مشعععاكل عائليعععة أكبعععر ربمعععا يعععتم 

 فيها ارتكاب جرائم ضرب او قد تصل الى القتل وما شابه ذلك....

 % 58.3 2.34 843. قليلة

دوافعععع سياسعععية: تكعععون بسعععبب خالفعععات حزبيعععة أو قعععد تكعععون بسعععبب  – 1

لهعععا فعععي سياسعععتها ومعععا خالفعععات بعععين الحكومعععة وععععدد معععن المعارضعععين 

 . شابه ذلك....

 % 57.3 2.33 841. قليلة

دوافع أمنية/ قومية: تتمثل في التخابر مع دولة معادية مثل قيام بعض  – 92

من افراد المجتمع الفلسطيني بمساعدة االحتالل اإلسرائيلي والتي ال تزال 

هذه الظاهرة موجودة حتى وأن اختلفت في وجودها وشكلها وعدد افرادها 

 وسنهم او طبيعة جنسهم واحتياجاتهم.

 المجموع:  % 65 .60 2.37 840. متوسطة

 ". المحامين ليل االستبانات المأخوذة من عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تح

 المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير( وفيما يتعلق ب0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

من وجهة نظر المحامين في داخل المجتمع  المتعلقة بدوافع ارتكاب الجرائم والمؤثراتطبيعة الرؤية ب المستقل والمتمثلة

دوافع نفسية: مثل االنفعال  متدرجة بالشكل التالي:وقليلة في درجة تأثيرها وقد جاءت متوسطة ما بين الفلسطيني انها قد جاءت 

دوافع فردية/ شخصية: عدم القدرة اله... الخ، والسريع، الرغبة في االنتقام ممن هو اعلى من الفرد، المرض النفسي بشتى أشك

التقليد المعتاد عمله من قبل االفراد في حياتهم مثل عدم القدرة على على تحقيق األهداف، الرغبات اكبر من االحتياجات، 

رة على ذلك مواصلة التعليم والزواج وغيره...، ودوافع عاطفية: مثل الرغبة في الحصول على فتاة معينة للزواج وعدم القد

عدد افراد االسرة،  جتمعية: مثل الضغط االسري وازديادألسباب مادية او مركز العائلة أو عائق عائلي وغيره....، ودوافع م

دوافع اجتماعية: مثل اختالف المراكز واألدوار ألفراد العائالت و تأثيرات العائلة الممتدة القبلية القديمة الفاشلة وغير ذلك...،

دوافع مادية: نتيجة لذلك وغيرة...، و ري الماضي والحاضر وعدم تقبل كل منهم لآلخر لهذا السبب وصعوبة في التغييواالفراد ف

والشقة الحديثة  بطالة، فقر، عدم حيازة راس مال مناسب، عدم القدرة على امتالك أدوات باتت ضرورية اليوم مثل السيارةمثل 

وجود خالفات عائلية قديمة ربما يكون فيها قتل أو سرقة أو اعتداء بأي مثل ات القديمة: دوافع للثأر وللخالفوما شابه ذلك...، و

 مادية، جنسية وغيرها...،  ،تجاريةشكل من االشكال األخرى 
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دوافع بقصد الحفاظ على العائلة: مثل التدخل لحماية فرد من افراد االسرة كالتدخل أحيانا في مشاكل بين تالميذ المدارس وقد و 

د تصل الى القتل وما شابه تكبر هذه التدخالت وتتحول الحقاً الى مشاكل عائلية أكبر ربما يتم فيها ارتكاب جرائم ضرب او ق

ا في دوافع سياسية: تكون بسبب خالفات حزبية أو قد تكون بسبب خالفات بين الحكومة وعدد من المعارضين لهذلك...، و

ة/ قومية: تتمثل في التخابر مع دولة معادية مثل قيام بعض من افراد المجتمع الفلسطيني دوافع أمنيسياستها وما شابه ذلك...، و

بمساعدة االحتالل اإلسرائيلي والتي ال تزال هذه الظاهرة موجودة حتى وأن اختلفت في وجودها وشكلها وعدد افرادها وسنهم 

 او طبيعة جنسهم واحتياجاتهم.

 :نظر المحامين ةوجه من ارتكابها ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطينيأنواع الجرائم التي يتم  –ب 

أنواع الجرائم التي يتم ارتكابها ونسبتها ومدى ب تمثلةوالم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال (3الجدول رقم )

 :من وجه نظر المحامين وجودها في المجتمع الفلسطيني

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

أنواع الجرائم ب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلة

ظر من وجه ن التي يتم ارتكابها ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطيني

 وهي: المحامين

معنىىىىىىىىىى 

قيمىىىىىىىىىىة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسىىىىىىىىبة 

المئويىىىىىىة 

للخيىىىىىىىىىار 

 األعلى%

(2  ). 

ةمنخفض  .745 2.08 31.7 % 

السعععرقة: تتمثععععل بسعععرقة أمععععوال او أغعععراض أخععععرى كالسعععيارات والمحععععالت  – 9

 التجارية او البيوت وغيرها من األمور األخرى.

ةمنخفض  .727 2.05 28.6 % 

الضعععرب: مثععععل قيععععام فععععرد او عععععدد معععن األفععععراد باالعتععععداء بالضععععرب علععععى  – 0

الغيعععر او اعتعععداء العععزوج علعععى زوجتعععه بالضعععرب المبعععرح أو األخ علعععى اخيعععة او 

 القريب على قريبة وما شابه ذلك.

ةمنخفض  .724 2.04 28.1 % 

التشهير: مثل قيام فرد او أكثر بفضح الغير بشيء عنده أو شيء يعرفه عنه وال  – 1

يعرفه غيره بهدف تشويه سمعته بين الناس كإفشاء سر عنه مثالً قد يكون مخفي 

العتداء عليه بكالم أحمق بعيد عن أو ، بمرض أو بقيامه بفعل معين وما شابه ذلك

اساءته لآلخر، خاصة إذا كان من غير األدب قد يسيء الى الشخص المتكلم قبل 

دليل أو معرفة صحيحة، وقد يتم بهدف الكراهية فقط ألي سبب قد يعود للشخص 

 ، فكله يندرج ضمن االعتداء. إلستعالء أو ألي سبب آخر والمتحدث لكبر ا

                                                           
مدى الوجود للجرائم ونوعيتها في داخل المجتمع ( والذي يعني موجودة وموجودة كثيراً تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   2)

 الفلسطيني في الوقت الحاضر.
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ةمنخفض  .717 2.03 27.1 % 

مثل القيام بتزوير النقود او تزوير أوراق رسمية تتمثل بشهادات او  التزوير: – 1

 تقارير وغيرها أو حتى تزوير وصوالت وكمبياالت وغير ذلك.

ةمنخفض  .714 2.03 26.6 % 

الفتنة: مثل نقل االخبار بين الناس بشكل سري والتي تؤدي الى نشوب  – 2

الخالفات بينهم بشكل سريع وهذا متوفر اليوم نتيجة لتوفر األجهزة االلكترونية 

هذه األساليب للفتنة وحصول الخالفات  لوالتي تساعد كثيراً وسريعا في القيام بمث

 بين الناس. 

ةمنخفض  .710 2.02 26.1 % 

التعذيب: مثل وجود رغبة في تعذيب الغير كاألطفال او النساء او األقل مركزاً  – 6

، او الشماته بالغير مثلما هو دارج بين الفئات العربية كصاحب العمل لعماله وهكذا

 بشكل واضح.

ة منخفض

 جداً 
.693 1.99 23.6% 

الخيانععععة: وهععععي عععععدم حفعععع  األمانععععة لصععععاحبها أو إفشععععاء االسععععرار او عععععدم  – 2

ارجعععاع أي معععن األمعععور العععى أصعععحابها معععن قبعععل بععععض معععن االفعععراد او مجموععععة 

 منهم وهكذا. 

ة منخفض

 جداً 
.674 1.97 21.1 % 

التجارة بالمواد واألدوات الممنوعة: مثل المخدرات واألسلحة وأعضاء البشر  – 2

 واألطفال والنساء.

ة منخفض

 جداً 
.661 1.95 19.6 % 

التخابر مع جهات معادية: مثل التعاون مع المحتل اإلسرائيلي من قبل بعض  – 1

 في الضفة الغربية وقطاع غزة.  نمن المواطنين الفلسطينيي

ة منخفض

 جداً 
.631 1.92 16.1 % 

القتل: وهو المتمثل بالقيام بقتل فرد لفرد آخر أو حتى قيام فرد بقتل أكثر من  – 92

 فرد آخر مهما كانت أداة الجريمة سالح ناري او سالح ابيض او غيره. 

ةمنخفض  .684 2.01 

26  .01  

% 

 المجموع: 

 ". المحامين عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات المأخوذة من 

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع فيما يتعلق بو( 1تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )           

جميعها قد أن من وجه نظر المحامين  ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطينيأنواع الجرائم التي يتم ارتكابها ب والمتمثلة

تتمثل بسرقة أموال او أغراض أخرى والسرقة: وقد جاءت متدرجة بالشكل التالي: جاءت ما بين المنخفضة والمنخفضة جداً، 

ل قيام فرد او عدد من األفراد باالعتداء كالسيارات والمحالت التجارية او البيوت وغيرها من األمور األخرى، والضرب: مث

بالضرب على الغير او اعتداء الزوج على زوجته بالضرب المبرح أو األخ على اخية او القريب على قريبة وما شابه ذلك، 

ك وقد يكون صحيحاً أو غير ذلوالتشهير: مثل قيام فرد او أكثر بفضح الغير بشيء عنده أو شيء يعرفه عنه وال يعرفه غيره 

  سر عنه مثالً قد يكون مخفي بمرض أو بقيامه بفعل معين وما شابه ذلك،بهدف تشويه سمعته بين الناس كإفشاء 
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حتى ولو كان صحيحاً أحياناً  العتداء عليه بكالم أحمق بعيد عن األدب قد يسيء الى الشخص المتكلم قبل اساءته لآلخراأو  

ان من غير دليل أو معرفة صحيحة، وقد يتم بهدف الكراهية فقط ألي سبب قد ، خاصة إذا كفالدافع والنية دائماً هما المحرك

التزوير: مثل القيام بتزوير النقود او و، أو ألي سبب آخر، فكله يندرج ضمن االعتداء الستعالءيعود للشخص المتحدث لكبر او 

الفتنة: مثل نقل ياالت وغير ذلك، وتزوير أوراق رسمية تتمثل بشهادات او تقارير وغيرها أو حتى تزوير وصوالت وكمب

اليوم نتيجة لتوفر األجهزة كثيراً االخبار بين الناس بشكل سري والتي تؤدي الى نشوب الخالفات بينهم بشكل سريع وهذا متوفر 

التعذيب: مثل وجود هذه األساليب للفتنة وحصول الخالفات بين الناس، و لااللكترونية والتي تساعد كثيراً وسريعا في القيام بمث

رغبة في تعذيب الغير كاألطفال او النساء او األقل مركزاً كصاحب العمل لعماله وهكذا، والخيانة: وهي عدم حف  األمانة 

لصاحبها أو إفشاء االسرار او عدم ارجاع أي من األمور الى أصحابها من قبل بعض من االفراد او مجموعة منهم وهكذا، 

دوات الممنوعة: مثل المخدرات واألسلحة وأعضاء البشر واألطفال والنساء، والتخابر مع جهات معادية: التجارة بالمواد واألو

في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقتل: وهو  نمثل التعاون مع المحتل اإلسرائيلي من قبل بعض من المواطنين الفلسطينيي

ل أكثر من فرد آخر مهما كانت أداة الجريمة سالح ناري او سالح ابيض المتمثل بالقيام بقتل فرد لفرد آخر أو حتى قيام فرد بقت

 او غيره. 

وجهة نظر المحامين في داخل  منارتكاب الجرائم وبين نوعية هذه الجرائم  المصاحبة وراء لدوافععة العالقة بين اطبي -ج 

 :المجتمع الفلسطيني

 :                "نوعية هذه الجرائم  " وبين "الدوافع المصاحبة وراء ارتكاب الجرائم  " العالقة بين (4الجدول رقم )

 قيمة الداللة اإلحصائية: معنى الداللة اإلحصائية:

Sig 

 قيمة معامل االرتباط:

R 

 نتيجة الفحص:

 1.  9 1.  11 دالة إحصائياً 

 "الدوافع المصاحبة وراء ارتكاب الجرائم  "

 :   "نوعية هذه الجرائم  "

           

فع المصاحبة وراء الدوا"حصائية ما بين ( أنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إ1تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )

باإلضافة الى قوته  9وقد جاء معامل االرتباط بقيمة مرتفعة وقريبة من الرقم  "نوعية هذه الجرائم" وبين "ارتكاب الجرائم

 االرتكاب ألنواع هذه الجرائم، ازدياداإليجابية بمعنى وجود عالقة طردية بين الدوافع المذكورة وراء ارتكاب الجرائم وبين 

باإلضافة الى ذلك  ي داخل المجتمع العربي الفلسطيني،وبمعنى آخر أنه كلما زاد تأثير تلك الدوافع تزاد السلوكيات االجرامية ف

بين  ةاضح وقوي ومعزز لقوة الداللة اإلحصائيوهذا دليل و % 2قل من ن قيمة الداللة اإلحصائية قد جاءت بقيمة افقد ظهر أ

               الموضحة هنا.  الصورةوبنفس  المذكوران نالمتغيرا
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   للبحث: واالستنتاجية  النتائج النهائية. 04

والمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية ب المستقل والمتمثلة المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغيرتبين فيما يتعلق ب -9

قد جاءت و وقليلة من وجهة نظر المحامين في داخل المجتمع الفلسطيني انها قد جاءت متوسطة بدوافع ارتكاب الجرائم

دوافع نفسية: مثل االنفعال السريع، الرغبة في االنتقام ممن هو اعلى من الفرد، المرض النفسي  التالي: متدرجة بالشكل

عدم وعدم القدرة على تحقيق األهداف، الرغبات اكبر من االحتياجات، مثل دوافع فردية/ شخصية: بشتى أشكاله... الخ، و

حياتهم مثل مواصلة التعليم والزواج وغيره...، ودوافع عاطفية: مثل التقليد المعتاد عمله من قبل االفراد في القدرة على 

الرغبة في الحصول على فتاة معينة للزواج وعدم القدرة على ذلك ألسباب مادية او مركز العائلة أو عائق عائلي 

تدة القبلية القديمة تأثيرات العائلة المموعدد افراد االسرة،  الضغط االسري وازدياد وغيره....، ودوافع مجتمعية: مثل

الفاشلة وغير ذلك...، ودوافع اجتماعية: مثل اختالف المراكز واألدوار ألفراد العائالت واالفراد في الماضي والحاضر 

بطالة، فقر، عدم مثل نتيجة لذلك وغيرة...، ودوافع مادية:  روعدم تقبل كل منهم لآلخر لهذا السبب وصعوبة في التغيي

عدم القدرة على امتالك أدوات باتت ضرورية اليوم مثل السيارة والشقة الحديثة وما شابه و، حيازة راس مال مناسب

وجود خالفات عائلية قديمة ربما يكون فيها قتل أو سرقة أو اعتداء بأي شكل مثل دوافع للثأر وللخالفات القديمة: ذلك...، و

قصد الحفاظ على العائلة: مثل التدخل لحماية فرد من افراد دوافع بمن االشكال األخرى تجارية مادية، جنسية وغيرها...، و

االسرة كالتدخل أحيانا في مشاكل بين تالميذ المدارس وقد تكبر هذه التدخالت وتتحول الحقاً الى مشاكل عائلية أكبر ربما 

خالفات حزبية أو قد يتم فيها ارتكاب جرائم ضرب او قد تصل الى القتل وما شابه ذلك...، ودوافع سياسية: تكون بسبب 

تكون بسبب خالفات بين الحكومة وعدد من المعارضين لها في سياستها وما شابه ذلك...، ودوافع أمنية/ قومية: تتمثل في 

التخابر مع دولة معادية مثل قيام بعض من افراد المجتمع الفلسطيني بمساعدة االحتالل اإلسرائيلي والتي ال تزال هذه 

 وأن اختلفت في وجودها وشكلها وعدد افرادها وسنهم او طبيعة جنسهم واحتياجاتهم.الظاهرة موجودة حتى 

أنواع الجرائم التي يتم ارتكابها ونسبتها ب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلةفيما يتعلق ب تبين -0

المنخفضة والمنخفضة جداً، أن جميعها قد جاءت ما بين  ظر المحامينن ةمن وجه ومدى وجودها في المجتمع الفلسطيني

تتمثل بسرقة أموال او أغراض أخرى كالسيارات والمحالت التجارية او والسرقة: وقد جاءت متدرجة بالشكل التالي: 

تداء البيوت وغيرها من األمور األخرى، والضرب: مثل قيام فرد او عدد من األفراد باالعتداء بالضرب على الغير او اع

مثل قيام فرد او الزوج على زوجته بالضرب المبرح أو األخ على اخية او القريب على قريبة وما شابه ذلك، والتشهير: 

بهدف تشويه سمعته بين ، وقد يكون صحيحاً أو غير ذلك أكثر بفضح الغير بشيء عنده أو شيء يعرفه عنه وال يعرفه غيره

أو العتداء عليه بكالم أحمق بعيد  ي بمرض أو بقيامه بفعل معين وما شابه ذلك،الناس كإفشاء سر عنه مثالً قد يكون مخف

حتى ولو كان صحيحاً أحياناً فالدافع والنية دائماً هما المحرك، عن األدب قد يسيء الى الشخص المتكلم قبل اساءته لآلخر، 

ألي سبب قد يعود للشخص المتحدث لكبر او خاصة إذا كان من غير دليل أو معرفة صحيحة، وقد يتم بهدف الكراهية فقط 

التزوير: مثل القيام بتزوير النقود او تزوير أوراق رسمية تتمثل و ،أو ألي سبب آخر، فكله يندرج ضمن االعتداء الستعالء

الفتنة: مثل نقل االخبار بين الناس بشكل بشهادات او تقارير وغيرها أو حتى تزوير وصوالت وكمبياالت وغير ذلك، و

ري والتي تؤدي الى نشوب الخالفات بينهم بشكل سريع وهذا متوفر اليوم نتيجة لتوفر األجهزة االلكترونية والتي تساعد س

 هذه األساليب للفتنة وحصول الخالفات بين الناس،  لكثيراً وسريعا في القيام بمث
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كصاحب العمل لعماله وهكذا، والخيانة:  التعذيب: مثل وجود رغبة في تعذيب الغير كاألطفال او النساء او األقل مركزاً و 

وهي عدم حف  األمانة لصاحبها أو إفشاء االسرار او عدم ارجاع أي من األمور الى أصحابها من قبل بعض من االفراد او 

التجارة بالمواد واألدوات الممنوعة: مثل المخدرات واألسلحة وأعضاء البشر واألطفال والنساء، مجموعة منهم وهكذا، و

في الضفة الغربية  نلتخابر مع جهات معادية: مثل التعاون مع المحتل اإلسرائيلي من قبل بعض من المواطنين الفلسطينييوا

وقطاع غزة، والقتل: وهو المتمثل بالقيام بقتل فرد لفرد آخر أو حتى قيام فرد بقتل أكثر من فرد آخر مهما كانت أداة 

 . الجريمة سالح ناري او سالح ابيض او غيره

نوعية هذه " وبين "الدوافع المصاحبة وراء ارتكاب الجرائمأنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية ما بين " تبين -1

باإلضافة الى قوته اإليجابية بمعنى وجود عالقة طردية  9" وقد جاء معامل االرتباط بقيمة مرتفعة وقريبة من الرقم الجرائم

ارتكاب الجرائم وبين ازدياد االرتكاب ألنواع هذه الجرائم، باإلضافة الى ذلك فقد ظهر أن قيمة بين الدوافع المذكورة وراء 

 نبين المتغيرا ةوهذا دليل واضح وقوي ومعزز لقوة الداللة اإلحصائي % 2الداللة اإلحصائية قد جاءت بقيمة اقل من 

    ن وبنفس الصورة الموضحة هنا. المذكورا
 

 لتوصيات: ا. 05

من  ومية وأهلية وخاصة للتقليلكمن قبل كافة مؤسسات المجتمع العربي الفلسطيني من ح ةالتوعية المؤسساتية والجماهيري -9

 الجرائم الواقعة.  حدة هذه

وخاصة مواقع التواصل االجتماعي والترشيد األفضل في استخدامها وبشكله الصحيح  األنترنتاالستخدام األمثل لمواقع  -0

التي صنعت من اجلها مثلما يتم في غالبية المجتمعات وتحديداً المجتمعات العربية البعيدة  جالبرامرة هذه وعدم تشويه صو

كان لسوء استخدام مواقع  ألنه ثبت انه ،اآلخر والتي تعتبر عالة على دول العالما مستغلة لها فقط، عن تصنيعها ولكنه

 . دور كبير في بداية الحدوث لعدد من الجرائم الحقاً  التواصل االجتماعي

المساجد ورجال الدين وإعطاء دروس ومواع  أكثر فيما يتعلق بالجرائم  خالديني والتركيز عليه من قبل شيوزيادة الوازع  -1

 ي تزيد منها. ضرورة االبتعاد عن اإلشكاالت التو

من قبل المؤسسات التعليمية في هذا المجتمع  والمهني األكاديميالتعليم توفير فرص العمل بعدة اشكال أولها التوازن بين  -1

من شأنها ان تزيد من نسبة البطالة بين الخريجين مع العلم أنها قد تكون  الفائدةبرامج عديمة  الفتتاحبعيداً عن أي حسابات 

الكفاءة في توظيف االفراد في المجتمع  ، وثانيهما االبتعاد عن المحسوبيات والعمل ضمنمفيدة للمؤسسات التعليمة آنياً 

 ات الموجودة والمتجددة. ك عن ُحسن االستغالل األمثل للطاقناهي

من قتل نفسا نظراً لقوله تعالى: "فيما يتعلق بعدم ارتكاب الجرائم والتركيز عليه  حساب للخوف من هللا واليوم اآلخرزيادة ال -2

 .(10 آية)سورة المائدة، نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"  بغير
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 الوقاية من مخاطر األلعاب اإللكترونية من منظور الخدمة االجتماعية

 ")لعبة ببجي نموذجا("دراسة مطبقة على طالب المرحلة الثانوية بمحافظة البكيرية 

Protection against the Dangers of Electronic Games from the Perspective of Social Work: A 

Study Applied to High School Students in the Governorate of AI- Bukairyah (Pubg Game 

as a Model) 

 

 بنت خالد بن فهد الحربي نوفاء/ إعداد الباحثة

 العربية المملكة، القصيم جامعة، االجتماعية والدراسات العربية اللغة كلية، االجتماعية الخدمة قسم، اجتماعية خدمة ماجستير

 السعودية

 fofofo824@gmail.comEmail:  

 ملخص البحث

العوامل المؤدية إلى استخدام األلعاب اإللكترونية لدى طالب المرحلة الثانوية. والتعرف على اآلثار  هدفت الدراسة إلى تحديد

ة في وقاية الطالب من مخاطر األلعاب اإللكترونية من ومن ثم تحديد االساليب الوقائي، اإللكترونيةالسلبية الستخدام األلعاب 

، اإللكترونيةإلى مجموعة من المقترحات لوقاية الطالب من مخاطر استخدام األلعاب  والتوصل، االجتماعيةمنظور الخدمة 

والتي يغلب ، تهمفي سلوكيا تغيير ملحوظحيث أن هناك ، يعاني مجتمعنا اليوم من ظهور أنماط سلوكية سلبية لدى األبناءحيث 

ومن العوامل التي قد تدفعهم لممارسة هذه السلوكيات رغبتهم لتقليد مواقف ، أو المدرسة، عليها طابع العنف سواء داخل األسرة

وأحداث تعرضوا إليها خالل مشاهدتهم لتلك البرامج و األلعاب على أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وأجهزة تشغيل 

واعتمدت الدراسة على منهج ، وتعد هذه الدراسة وصفية والتي قد يكون من بينها لعبة الببجي، الم االفتراضياأللعاب في الع

 :تم استخدام المنهج على النحو التالي، والحصر الشامل"؛ وتحقيقا ألهداف الدراسة، المسح االجتماعي بنوعيه "المسح بالعينة

 ،( طالب وتم تطبيق أداة االستبانة872عددهم )والبالغ ، البكيريةية في محافظة الثانو الميسرة لطالب المرحلةالمسح بالعينة 

 .وتم تطبيق أداة دليل المقابلة شبه المقننة، ( مرشدين01الحصـر الشـامل للمرشدين الطالبيين بمحافظة البكيرية والبالغ عددهم )

 استخدام الى الثانوية المرحلة طالب انجرار وراء الرئيس السبب هو الفراغ وقت أن: أهمها نتائج عدة الى الدراسة توصلت

 الستخدام الثانوية المرحلة طالب منها يعاني التي السلبية اآلثار أبرز هو العين إجهاد أن البكيرية، بمحافظة االلكترونية األلعاب

 .اإللكترونية األلعاب

 الثانوية.المرحلة طالب ، ببجيلعبة ، اإللكترونيةمخاطر األلعاب  المفتاحية:الكلمات 
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Protection against the Dangers of Electronic Games from the Perspective of Social Work:  

A Study Applied to High School Students in the Governorate of AI- Bukairyah (Pubg 

Game as a Model) 

 

Abstract: 

The study aimed to determine the factors leading to the use of electronic games among 

secondary school students. And identifying the negative effects of using electronic games, and 

then identifying preventive methods in protecting students from the dangers of electronic games 

from a social service perspective, and reaching a set of proposals to protect students from the 

dangers of using electronic games, as our society today suffers from the emergence of negative 

behavioral patterns in children, As there is a noticeable change in their behavior, which is 

dominated by the nature of violence, whether within the family or school, and one of the factors 

that may push them to practice these behaviors is their desire to imitate situations and events 

they were exposed to while watching these programs and games on smartphones, computers and 

game consoles in The virtual world, which may include the PUBG game. This study is 

descriptive. The study relied on the social survey method of its two types, "sampling survey and 

comprehensive inventory"; In order to achieve the objectives of the study, the method was used 

as follows: a survey of the facilitated sample of secondary school students in Al Bukayriyah, 

whose number is (278) students, and the questionnaire tool was applied, the comprehensive 

inventory of the student counselors in Al Bukayriyah, who numbered (10) counselors, and the 

interview guide tool was applied semi-metered. The study reached several results, the most 

important of which are: that free time is the main reason behind secondary school students being 

drawn into using electronic games in Al Bukayriyah Governorate, and that eye strain is the most 

prominent negative effect that secondary school students suffer from using electronic games. 

Keywords: Dangers of electronic games, PUBG game, Secondary school students. 
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، طورت األلعاب اإللكترونية وتعددت في السننوات االخينرة تطنورا هنائال بفلنل التقندم العلمني والثنورة التكنلوجينة التني حندثتت

حظينت ، ومنا صنحبه منن تغينرات علنى جمينع األصنعدة والمجناالت، تكنولوجي الرهيب الحاصل في العقد األخينرومع التطور ال

باهتمنام الفنت وكبينر جندا منن قبنل مختلنف ف نات ، في العالم بشكل عام وفي مجتمعاتنا العربينة بشنكل خنا  اإللكترونيةاأللعاب 

صنبحوا يمارسنونها بشنكل دائنم ويقلنون عليهنا أوقنات كبينرة منن فأ، الطنالب(المجتمع وخاصة ف ة الشباب )والتني منن ضنمنهم 

حتننى اسننتحوكت علننى عقننولهم ، شننغلهم كلننك عننن واجبنناتهم وعننائالتهم وأصنندقاءهم. فأصننبحت شننغلهم الشنناغل والوحينند، يننومهم

 واهتماماتهم.

ناهينك عنن اإلبنداي فني التصنميم ، والخينالفأحد أسباب انجذاب الطالب نحو هذه األلعناب يكمنن فيمنا تحوينه منن اإلثنارة           

في حين تفتقر العائالت إلنى الخطنة المناسنبة أو البديلنة التني يمكننهم بهنا ، إضافة إلى سهولة الوصول إليها، والمونتاج واإلخراج

دي إلنى فننن اللعنب علنى المندى الطوينل ينؤ، جانبًنا اإللكترونينةمليء وقت فراغ أبنائهم الطلبة. وإكا ما وضعنا إيجابيات األلعاب 

 والعقلية.العديد من الملاعفات الجسدية 

قند يننتج عننه بنروز سنلوكيات اجتماعينة غينر مرغنوب فيهنا  اإللكترونينةفنن االفراط في ممارسة األلعاب ، عالوة على كلك      

التني تندور  لكترونينةاإلوال ينكنر أحند مننا انتشنار األلعناب ، وارتفاي معدل الجرائم داخنل المجتمنع، كالعدوانية والميل إلى العنف

حول القتل وارتكاب الجرائم وغيرها من السلوكيات العنيفة والخطيرة التي يتم تقنديمها لببنناء علنى أنهنا ننوي منن أننواي التسنلية 

 وقتل وقت الفراغ. 
 

 مشكلة الدراسة: .0.0

والتني ، فني سنلوكياتهم غيينر ملحنوظتحينث أن هنناك ، يعاني مجتمعنا اليوم من ظهور أنماط سلوكية سنلبية لندى األبنناء      

ومن العوامل التني قند تندفعهم لممارسنة هنذه السنلوكيات رغبنتهم لتقليند ، أو المدرسة، يغلب عليها طابع العنف سواء داخل األسرة

مواقف وأحداث تعرضوا إليها خالل مشاهدتهم لتلك البرامج و األلعاب علنى أجهنزة الهواتنف الذكينة وأجهنزة الحاسنوب وأجهنزة 

 ). والتي قد يكون من بينها لعبة الببجي، تشغيل األلعاب في العالم االفتراضي

حينث تعتبنر وسنيلة خطينرة منن وسنائل بنث العننف ، سنلبي الطالب بشكلفأصبحت هذه األلعاب تهدد خطرا كبيرا على 

ثا فني القنرن العشنرين حينث فظهرت لعبة ببجني باعتبارهنا نمند جديند منن األلعناب التني ظهنرت حندي .واالنتماء في نفوس أبنائنا

وقد يترتب على ممارستها العديد من اآلثار السلبية كغيرهنا منن األلعناب ، تمارس هذه األلعاب بأجهزة إلكترونية محمولة وحديثة

منن خنالل انتهناج العديند منن السنلوكيات والتني قند يكنون منن بينهنا ممارسنة ، التني تنؤثر علنى نمند حيناه ممارسنيها، اإللكترونية

حينث تشنعرهم بندخول عنالم ، نتيجة ما يشاهدونه في ممارسة كل ما هو جديد في اعتقنادهم، كيات العنيفة على ارض الواقعالسلو

، يسنبب الالم بنالرأس، وممنا ال شنك فينه فقلناء سناعات طنوال أمنام هنذه اللعبنة، (43-42 ، 0340، الكبار واألبطال )الغفيلني

و أيًلا قند ينؤدي إلنى السنمنة ، يستطيعون االستفادة من األنشطة األخرى األساسية باإلضافة إلي أنه ال، والظهر، الرسغ والرقبة

 (.65  ، 8101، المفرطة علي المدى الطويل )منصور
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وقلنائهم أوقاتًنا طويلنة فني اللعنب إلنى ظهنور ، أدى اقبنال األبنناء علنى األلعناب اإللكترونينة بشنراهة، من جهنة أخنرى 

إك يذهب البعض إلنى القنول بنأن ، هو مصطلح حديث بات متعارفا عليه في األوساط المهنية"اضطراب األلعاب اإللكترونية ". و

 الذي ينتج عن االفراط في ممارسة األلعاب اإللكترونية.، من المراهقين مصابون بهذا االضطراب %06 - 01حوالي 

لعوامنل المؤدينة النى اسنتخدام األلعناب عنن التسناتالت التالينة منا ا في اإلجابنةفنن مشكلة البحث تتمثل  اإلطاروفي هذا   

فني سنبيل الوصنول إلنى طنر  ، عليهناومخاطرها والتعرف ، ماهي االثار الناتجة عن ممارستها ببجي( وكذلكاإللكترونية )لعبة 

 وقائية من منظور الخدمة االجتماعية وكلك بالتطبيق على طالب المرحلة الثانوية بمحافظة البكيرية.

الوقايننة مننن مخنناطر األلعنناب اإللكترونيننة مننن منظننور الخدمننة  عوامننلمننا  االجابننة علننى اليننة تسننعى إلننىلننذا فنننن الدراسننة الح

 االجتماعية؟

 أهمية البحث: .2.0

المؤديننة إلننى اسننتخدام األلعنناب اإللكترونيننة  تحدينند العوامننلتنأتي أهميننة الدراسننة فنني أهميننة الموضننوي الننذي تناولننه فنني     

 لمرحلة الثانوية.طالب ا السلبية لدىوأثارها 

 األهمية النظرية:. 0.2.0

النذين يمثلنون عمناد ، أال وهني شنريحة الطنالب، تتجلى أهمية الدراسة الحالية في تناولها لشريحة جوهرية في المجتمنع    

ا كونهنا مرحلنة عمرينة لهن، واللبنة األساسية في التغيينر والتجديند. خصوصنا إكا تعلنق األمنر بطنالب المرحلنة الثانوينة، المستقبل

وتنلنج معالمهنا منن ، حيث تبدأ شخصية الطالنب بنالتبلور، وسوسيولوجيا(، وسيكولوجيا، حساسيتها وطابعها الخا  )بيولوجيا

 خالل ما يكتسبه من مهارات ومعارف. 

 األهمية التطبيقية:. 2.2.0

، العربينة السنعوديةتمثل األهمية التطبيقية لدراسة الحالية فيما ستقدمه من بيانات حول مندمني لعبنة ببجني فني المملكنة ت

بحيننث يمكننن للمتخصصننين فنني مجننال الخدمننة االجتماعيننة وأصننحاب القننرار ، واآلثننار المترتبننة عليننه، والعوامننل الدافعننة لننذلك

ووقاينة غينر ، والتخفيف من تداعياتها السنلبية منن جهنة، االستفادة منها في مساعدة مدمني لعبة ببجي من طالب المرحلة الثانوية

 أو غيرها من األلعاب اإللكترونية من جهة أخرى.    ، االنزال  في غياهب اإلدمان على هذه اللعبةالمدمنين من خطر 

 أهداف البحث .3.0

 تنطلق الدراسة من هدف عام مؤداه

 " تحديد عوامل الوقاية من مخاطر األلعاب اإللكترونية من منظور الخدمة االجتماعية"

 المرحلية التالية.ويتحقق الهدف العام من خالل األهداف 

 تحديد العوامل المؤدية إلى استخدام األلعاب اإللكترونية لدى طالب المرحلة الثانوية. -0

 تحديد االساليب الوقائية في وقاية الطالب من مخاطر األلعاب اإللكترونية من منظور الخدمة االجتماعية. -8
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 تساؤالت البحث:  .4.0 

 تنطلق الدراسة من تساتل عام مؤداه  

 ما عوامل الوقاية من مخاطر األلعاب اإللكترونية من منظور الخدمة االجتماعية؟

 ما العوامل المؤدية لطالب المرحلة الثانوية الى استخدام األلعاب اإللكترونية بمحافظة البكيرية؟ -0

 االجتماعية؟اإللكترونية في وقاية الطالب من منظور الخدمة  استخدام األلعابما االساليب الوقائية من مخاطر  -8

 مفاهيم البحث: .5.0

 الوقاية .0

مجموعة من اإلجراءات التي تتخذ للحيلولة دون الوقوي فيما فيه مفسدة دينية أو دنيوية على الفرد والمجتمع" )إبنراهيم هي "     

 (.084  ، 8104، وعلوش

حدوث المشنكلة أو التقلينل منن االثنار المترتبنة ويقصد بها االجراءات الطبية واالجتماعية والتربوية وغيرها التي تهدف الى منع 

 (63 ، 8112، عليها )أبو النصر

بأنهنا  فإن الباحثة تعرف "األساليب الوقائية من مخاطر األلعاب اإللكترونية" إجرائياا  ، وبناء على ما تقدم من تعريفات

المراهقين "طالب المرحلة الثانوينة" صنحيا مجموعة اإلجراءات الواجب اتخاكها من منظور الخدمة االجتماعية في سبيل وقاية 

وبحيث تحقق االستفادة لهم وللمجتمع على ، وخصوصا لعبة ببجي، واجتماعيا من اآلثار السلبية الناجمة عن األلعاب اإللكترونية

 حد سواء.

 مخاطر األلعاب اإللكترونية .2

اطي وغينر مالئنم ينؤدي إلنى الحنا  اللنرر هي المترتبات السلبية الناتجة عن عمل غير أو غير تكفني وهني سنلوك خن    

 (508 ، 8113، )مغازيبالذات أو باألخرين أو كالهما 

تعنرف الباحثنة "مخناطر األلعناب اإللكترونيننة " بأنهنا األضنرار واآلثنار السنلبية التنني تننتج منن كثنرة اسنتخدام الطننالب 

 ستيشن.على الكمبيوتر أو الجوال أو البالي  سواء كانت هذه األلعاب موجودة، وخاصة لعبة ببجي، لبلعاب اإللكترونية

 األلعاب اإللكترونية .3

، النقالنة وألعناب الهواتنف، وألعناب الكمبينوتر، هي نشاط كهنني بالدرجنة األولنى يشنمل كنل منن ألعناب الفينديو الخاصنة   

 (.3: 8108، وبصفة عامة يلم كل األلعاب كات الصبغة اإللكترونية )الهدلق

لكترونينات البتكنار نظنام تفناعلي ينتمكن منن خاللنه المسنتخدم منن اللعنب وتعنرض علنى شاشنة وهي ألعناب تسنتخدم اال

 ( 83  ، 8105، )الخليفةالحاسوب أو الهواتف النقالة وتشمل أنواي شائعة من األلعاب ال حصر لها 
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، بعنض النقناط علنىعبنين للحصنول ويتنافس فيها الال، بأنها ألعاب يتم تقديمها من خالل جهاز الكترونيوتعرفها الباحثة إجرائيا  

تعتمند أساسنا ، إحراز النقاط. وفي إطار قواعند محنددة مسنبقا علىوتمتاز غالباً باستخدام المؤثرات الصوتية والبصرية والتركيز 

 مبدأ المنافسة واإلثارة. على

 الببجي .3

 (.8103، المدهون (األجهزة الحاسوبية تعرف بأنها لعبة من األلعاب اإللكترونية التي تلعب على الهواتف الذكية أو على      

حينث القنت ل لعبنة الببجني: رواجنا ، من األلعاب اإللكترونية العنيفة التي ظهنرت وانتشنرت بشنكل متسناري(PUBG) وتعد       

كبيرا وأصبحت هذه اللعبة من أكثر األلعاب ممارسة منن قبنل األفنراد نظنرا لطبيعنة هنذه اللعبنة حينث تمتناز بالتصنميم العصنري 

ة الالمتناهية إضافة إلى أن تواصل الالعبين خالل ممارستها يكون تواصال سمعيا وبصريا في الن واحد مما جعلها االقنرب  والدق

 (.271 ، 8181، الجبور واخرون(إلى الواقع وبعيدة عن العالم االفتراضي

والتني تقنوم ، المتطنورة ثالثينة األبعنادفي هذه الدراسة بأنها إحندى األلعناب اإللكترونينة  وتعرف الباحثة لعبة الببجي إجرائيا     

على مبدأ الغزو والتنافس والقتل من أجل البقاء على قيد الحياة باستخدام األسلحة بمختلف أنواعها في مكنان وهمني ضنمن العنالم 

 ويمارسها الالعبين من خالل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة األلعاب الخاصة والجواالت.، االفتراضي

 لسابقة:الدراسات ا .6.0

 الدراسات المحلية:. 0.6.0

 ب التعلنيم حول "إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع ممارسنتها منن وجهنة نظنر طنال (2102، دراسة )الهدلق

أهمها: أن هنناك عنددا منن العوامنل التني تندفع طنالب التعلنيم ، الدراسة إلى عدد من النتائج الرياض وتوصلتالعام بمدينة 

وغيرهنا ، التخيل والتصور، حب االستطالي، التحدي، المنافسة، سة األلعاب اإللكترونية مثل السعي للفوزالعام نحو ممار

من طالب التعليم العام يرون أنه ال يوجند فني % 6.76من عناصر الجذب والتشويق واإلثارة. كما بينت نتائج الدراسة أن 

وأن "الجهات الحكومينة المسنؤولة ال تنزال بطي نة ، مار الالعبينالسعودية تصنيف لبلعاب اإللكترونية وفقا لمناسبتها ألع

 ."فيما يتعلق بتطوير األنظمة والسياسات كات الصلة باأللعاب اإللكترونية

 دراسة جاءت بعنوان: "أثنر مواقنع التواصنل االجتمناعي واأللعناب اإللكترونينة علنى طنالب  (2102، كما اجرى )العنزي

السنيح بنالخرج" وهندفت الدراسنة إلنى التعنرف علنى دور األسنرة فني اسنتخدام أبنائهنا الصف الثالنث متوسند فني مدرسنة 

لمواقع التواصل االجتماعي ودراسة اآلثار اإليجابية والسلبية لتلك المواقع  والتعرف أيلا على اآلثار اإليجابينة والسنلبية 

فقننة علننى اسننتخدام األبننناء لوسننائل التواصننل وتوصننلت النتننائج إلننى أن هنالننك دور لبسننرة فنني الموا، لبلعنناب اإللكترونيننة

  .وأوصت الدراسة بلرورة توعية أولياء األمور بالجوانب اإليجابية والسلبية لبلعاب اإللكترونية، االجتماعي

 بعنننوان "التننداعيات السننلبية إلدمننان األلعنناب اإللكترونيننة: دراسننة ميدانيننة علننى طننالب  (2121، وتشااير دراسااة )العناازي

لثانويننة والجامعينة بمدينننة الريناض". حيننث هندفت دراسننته إلنى بيننان واقنع ممارسننة األلعناب اإللكترونيننة لنندى المنرحلتين ا

وأبرز اآلثار السنلبية الناجمنة عنن إدمنان هنذه األلعناب وكاننت أبنرز الثارهنا ، والتعرف على العوامل الدافعة لذلك، الشباب

 وضعف التحصيل الدراسي.، أداء الفروض الدراسيةوالتقصير في ، السلبية االنعزال عن الحياة االجتماعية
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والسنعي إلنى ، والتأكند منن أن األلعناب اإللكترونينة متوافقنة وثقافنة المجتمنع، وقد أوصى الباحث بلرورة رقابنة الشنباب  

 إنتاج ألعاب اإللكترونية بصبغٍة ثقافية وبمقومات تجذب الشباب نحوها.  

 

 الدراسات العربية:. 2.6.0

 ( بعنننوان "تصننور مقتننرا للتعامننل مننع االثننار المترتبننة علننى اسننتخدام الشننباب الجننامعي لشننبكات 8106، دراسننة )الكعبنني

التواصننل االجتمنناعي مننن منظننور الخدمننة االجتماعيننة". حيننث هنندفت الدراسننة علننى التعننرف علننى االثننار المترتبننة علننى 

مواجهننه االثننار المترتبننة علننى والتوصننل الننى إطننار تصننوري ل، اسننتخدام الشننباب الجننامعي لشننبكات التواصننل االجتمنناعي

وفنني النهايننة يننرى الباحننث أن ، اسننتخدام الشننباب الجننامعي لشننبكات التواصننل االجتمنناعي مننن منظننور الخدمننة االجتماعيننة

  ممارسة هذا التصور تعتمد على الدينامية وادخال التعديالت عليه كلما اقتلت اللرورة لذلك.

  ار االجتماعيننة لمدمننان اإللكتروننني علننى طننالب جامعننة النجنناا والتنني جنناءت بعنننوان "اآلثنن (2106، دراسااة )خفاا

الوطنيننة". حيننث هنندفت الدراسننة إلننى الوقننوف علننى اآلثننار االجتماعيننة لمدمننان اإللكتروننني علننى طننالب جامعننة النجنناا 

 الوطنيننة. وقنند اسننتخدمت الباحثننة المنننهج الوصننفي التحليلنني وأوصننت الباحثننة بلننرورة اهتمننام وسننائل االعننالم بظنناهرة

وضرورة تشجيع الطلبة على االنلمام إلى األنشنطة االجتماعينة )كنالنوادي والمخيمنات الصنيفية ، اإلدمان على اإلنترنت

 وقت فراغهم. ءلمليوغيرها( 

 العالقات االجتماعينة لمسنتخدمي األلعناب اإللكترونينة عبنر اإلنترننت"في دراستها بعنوان  (2102، رمضانرت )وأشا" 

حيننث ركننزت الباحثننة علننى اللعبننة االفتراضنية المعروفننة باسننم ببجنني نموكجننا لبلعنناب "وكجنانم ))ببجنني PUBG لعبنة"

وأن العالقنات التني ، اإللكترونية نظرا لبهمية الكبيرة التي حازتها هذه اللعبة من قبل الشباب على اختالف ف اتهم العمرية

بنل ، لعاب اإللكترونينة تصننع عالقنات فني حند كاتهناتشكلت من خالل اللعبة ال يعني مطلقا أن لعبة ببجي أو غيرها من األ

تتسم بخصائص تقتنرب بشندة منن خصنائص العالقنات ، هي اللية أو وسيلة أسهمت في تشكيل عالقات كاتي طابع اجتماعي

 الواقعية مثل: التعاون والتنافس والصراي بل وامتدت الخصائص لتصل إلى أن تصبح شكل من العالقات العاطفية.

 والتي جاءت تحت عنوان "العالقة بنين المخططنات المعرفينة الالتكيفينة فني خدمنة الفنرد وإدمنان ، (2121 ،دراسة )أحمد

". وقند سنعت الدراسنة إلنى بينان طبيعنة العالقنة بنين تنبؤينهاأللعاب اإللكترونية لدى عينة من الطالبات الجامعيات: دراسة 

فت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصنائيا بنين وقد كش، المخططات الالتكيفية وإدمان األلعاب االلكترونية

 الجانب النفسي واالجتماعي إلدمان األلعاب اإللكترونية والمخططات المعرفية الالتكيفية. .

 بعننوان "التنأثير السنلبي للعبنة فنري فناير علنى األطفنال". وقند هندفت إلنى التعنرف علنى اآلثنار  (2121، دراسة )حديدان

والحجر ، 03-على األطفال والشباب في فترة تفشي جائحة كوفيد، وخصوصاً لعبة فري فاير، لعاب اإللكترونيةالسلبية لب

ومن ارتياد الحدائق والمدن الترفيهية وغيرها. وقد خلصت الدراسة إلى أن لعبنة ، المنزلي الذي منع األطفال من المدارس

ر لنديهم سنلوكيات عدوانينة ، كما تؤثر على منزاجهم، فراد العينةفري فاير تؤثر سلباً على أوقات النوم واألكل لدى أ وتطنول

 مماثلة لتلك الموجودة في اللعبة.

 بعنوان "العالقة بين لعبة الببجي والميل إلى العنف لدى األبنناء منن وجهنة نظنر اآلبناء  (2121، دراسة )الجبور وآخرون

أهنالي إقلنيم الشنمال": هندفت الدراسنة إلنى التعنرف علنى  دراسة مسنحية علنى عيننة منن -واألمهات في المجتمع األردني 

 ، العالقة بين لعبة الببجي والميل إلى العنف لدى األبناء من وجهة نظر اآلباء واألمهات في المجتمع األردني
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ينل إلنى كما وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباط موجبة كات داللة احصائية بين اآلثار السلبية للعبة الببجي ودرجنة الم 

أوصننت الدراسننة الجهننات الرسننمية علننى حظننر ، العنننف لنندى األبننناء مثننل )الرغبننة فنني ضننرب اآلخننرين ورفننع الصننوت(

 األلعاب اإللكترونية العنيفة المتوفرة على شبكة اإلنترنت.

 الدراسات االجنبية:. 3.6.0

 دراسااة (Xu et al. ،2018) عوامننل تننأثير والء الطلبننة الجننامعيين فنني لعبننة ببجنني“ :بعنننوان”. Study on the 

influence factors of college students’ loyalty in PUBG game . هندفت الدراسنة إلنى تحديند هنل يوجند

طالبا وطالبة من  003حيث تكون مجتمع الدراسة من ، انتماء ووالء للطلبة في لعبة ببجي بين بعلهم البعض أثناء اللعب

والمنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة. وكانت أهنم النتنائج: أن تصنميم ، سةطلبة الجامعة. واستخدم استبانة كأداة للدرا

اللعبة والخبرة االجتماعية والثقة جميعها عوامل مهمة تؤثر على انتمناء ووالء الطلبنة. كمنا أن النسناء لنديهن انتمناء أقنوى 

 .من الرجال

  دراسة(Khanmurzina et al. ،2019) مبيوتر على الممارسنات االجتماعينة اليومينة بعنوان "تأثير ألعاب الك جاءت

لالعبين". هدفت هذه الدراسة إلنى معرفنة وتحلينل تنأثير ألعناب الكمبينوتر علنى الممارسنات االجتماعينة اليومينة لالعبنين. 

تعلنم اللغنة االنجليزينة وتحسنين ، وأن الالعبون يكتسبون مينزات عندة منن خنالل لعنبهم مثنل: التعنرف علنى أشنخا  جندد

المعننارك عسننكرية( ، المعنندات، االتصننال. وبعننض المعلومننات عننن الشننؤون العسننكرية مثننل معرفننة )األسننلحةمهننارات 

 وأساطير ثقافات العالم المختلفة.

 ( دراساااةAggarwal et al. ،2020)  بعننننوان "التنبنننؤ باحتمالينننة اصنننابة العبنننو لعبنننة ببجننني فننني الننندول اآلسنننيوية

وصنول إلنى دالنة تسنتخدم إحصناءات اللعبنة والالعبنين جنبًنا إلنى جننب منع باالضطرابات النفسية": تهدف الدراسنة إلنى ال

وأظهننرت النتننائج. تظهننر إحصننائيات اللعبننة لالعبنني ببجنني ارتباطًننا إيجابيًننا قويًننا مننع ، مقينناس احتننرام الننذات لالعننب ببجنني

ى التنأثيرات اللنارة اضطرابات ألعاب االنترنت واالندفاي والقلق واضطراب فرط الحركنة وتشنتت االنتبناه ممنا يشنير إلن

 جدا لتلك األلعاب.

 

 اإلطار النظري للدراسة . 2

 اإللكترونية:األلعاب 

 .اً تعتبر األلعاب اإللكترونية إحدى الصناعات الترفيهية العالمية التي بات ينظر لها كأحد أكبر الظواهر انتشار       

بشنكل ينؤدي إلنى ، معيننة محكنوم بقواعند، تعنلحيث تعد األلعاب اإللكترونية بأنها نشاط ينخرط فيها الالعبون فني ننزاي مف

نتائج قابلة للقياس الكمي. وتكون في هي ة رقمية الكترونية تشتغل على منصة الحاسب واإلنترنت ويشترط فيهنا إعطناء شخصنية 

 (01  ، 8103، بلقاسم (لالعب يعرف بها أثناء التحاقه باللعبة في سلسلة متواصلة تنقطع بانقطاي شبكة االنترنت
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ويتطلنب إنتاجهنا ، مكن القول بأن األلعاب اإللكترونية: هي عمل بصري تفاعلي هدفه األول تسلية مستعمليها وجمهورهايو 

أجهزة مرتكزة على تكنولوجيات االتصال واإلعالم اآللي التي تستهدف تطوير التفكير وتنمية قدرات التعليم الذاتي فني ظنل بي نة 

 اعياصنطنالتواصنل المباشنر عبنر االنترننت أثنناء اللعنب حقيقني ولنيس +  حقيقينين )الالعبنينافترضيه وحقيقية في كات الوقنت 

 (42  ، 8103، بلقاسم)

 :وبالتالي فنن الشروط التي تتطلبها األلعاب اإللكترونية ما يلي

عبنر وجود نظام إعالم اللي متطور من اجل تجميع المكونات االلكترونية ومعالجة المعلومنات المقدمنة بطريقنة تقنينة  .0

 ..الخ.، التحكم، اإلخراج، التسيير، أدوات اإلدخال

 .أجهزة الكمبيوتر ولواحقه الفائقة الجودة .8

 .الحركي، الصوري، الصوتي، تصميم بي ة تقنية بشرية متناسقة في التصميم التركيبي .4

 .وجود شخصيات اصطناعية وطبيعية مبرمجة مسبقا من طرف إدارة اللعبة .3

 .تطوير عمليات التواصل والتفاعل بين الالعبين، المتابعة، التسيير، اللبد، ليات التجديدوجود إدارة للعبة تقوم بعم .6

 أسباب اإلقبال على األلعاب االلكترونية 

تشننير العدينند مننن الدراسننات واإلحصننائيات إلننى أن اإلقبننال علننى األلعنناب اإللكترونيننة تلنناعف بشننكل كبيننر والفننت خننالل 

سنبة االشنتراكات والحسنابات المسنتخدمة فني هنذه األلعناب بشنكل شنهري فني ظنل مطالبنات السنوات األخينرة منن خنالل زينادة ن

وإصنندار أدوات وتشننريعات الحمايننة ، ومنندى مالءمتهننا لبطفننال والمننراهقين، بلننرورة مراقبننة صننناعة األلعنناب اإللكترونيننة

دامها. كمنا يححنذر العديند منن المختصنين وأهمية الدور اإلعالمي في مواجهة مخاطرهنا وتقننين اسنتخ، والرقابة على هذه األلعاب

في هذا الجانب من التأثير السنلبي السنتخدام األلعناب اإللكترونينة بصنورة ملفتنة بنين الشنباب األطفنال لفتنرات طويلنة يوميناً دون 

 (8181 ،)مجلة المدينة وتأثيرها وانعكاساتها على صحتهم وخطورة كلك على المدى البعيد، شعور أو إدراك منهم أو من أسرهم

حيث ال يمكن ألحد أن ينكنر مندى انتشنار األلعناب اإللكترونينة حنول العنالم وخصوصنا منع توسنع انتشنار التقنينات الحديثنة 

كما ال يمكن ألحد أن ينكر منا تتمتنع بنه األلعناب اإللكترونينة ، (06 . ، 8106، المرتبطة بتقنيات اإلعالم واالتصال )الزيودي

ا  بفلل جاكبيتها وتوفرها على عنصر التشويق الذي مكنها من أن تتواجد في كنل مننزل ومنع من قدرة على التأثير في األشخ

 (.004  ، 0341، كل شخص )الحربي

وهو الفنراغ القاتنل والرتابنة التني تطغنى علنى حيناتهم اليومينة ، سبب الخر يجعل الطالب ينجذبون نحو األلعاب اإللكترونية

فقند تكنون المتننفس والمخنرج الوحيند منن حياتنه الملي نة ، ييد الحريات ومحدودية القدراتفي ظل التعليم عن بعد وأجواء تتسم بتق

 باإلحباطات والتوترات. 

مختلفا شكال وملنمونا عنن واقعنه وحياتنه. هنناك ، يجد الالعب نمد حياة مغاير كليًا عما يعهده، ففي هذا العالم االفتراضي

تاركا لغرائزه وعقله الباطن يجوب العالم االفتراضي دون خوف من عقناب ، تهيستطيع أو تعطى له الفرصة ليطلق العنان لرغبا

 (.31 ، 8107، أو لوم )الكعبي
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 أنواع األلعاب اإللكترونية   

، فهنناك منن رأى أن يقسنمها إلنى سنبع ف نات تننتظم أسنفلها األلعناب اإللكترونينة، هناك تقسيمات عديدة لبلعاب اإللكترونينة

، واأللعناب القديمنة )برتيمنة، وألعناب تعاونينة وأخنرى برمجينة وألعناب األلغناز، والمحاكناة، والمنافسة ،وهي: ألعاب المغامرات

8105 ، . 63-51.) 

 (3 ، 8108، وهناك من يقسمها إلى ثالثة أنواي )حسن

 وهي ألعاب تتمتع بالقدرة على شد االنتباه وجذب، ألعاب المتعة واإلثارة: هدفها التسلية وملئ وقت الفراغ .0

 االهتمام لكثرة المواقف المتتالية وتوظيف الصور والمثيرات البصرية والصوتية بطريقة احترافية.

حيث يمكن معالجة كم هائل من االحتماالت واختبار ، ألعاب الذكاء: تعتمد على المحاكاة المنطقية في اتخاك القرار .8

 الحلول األمثل وفقاً لمعايير معينة.

 خلق توازن بين المتعة والمعرفة بطريقة سهلة ومسلية.األلعاب التعليمية: هدفها  .4

 

 اآلثار االجتماعية(.، اآلثار النفسية، آثار األلعاب اإللكترونية على الطالب )اآلثار الصحية

عننن بعننض اآلثننار السننلبية ، مستشننار المركننز القننومي للبحننوث االجتماعيننة بالقنناهرة، تحنندث النندكتور أحمنند المجنندوب

ويبقنى أسنلوب ، إن هذه األلعاب تصنع جيال عنيفًا؛ وكلك لما تحويه من مشاهد عنف يرتبد بها منن يشناهدها لبلعاب اإللكترونية

 (.8113، تصرفه في مواجهة المشاكل التي تصادفه يغلب عليه العنف )أبو جراا

 اآلثار الصحية والنفسية

قننة بالجهنناز العظمنني والعلننلي نتيجننة ظهننرت مجموعننة جدينندة مننن اإلصننابات المتعل، مننع انتشننار األلعنناب اإللكترونيننة

، موضحة أن الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب أو التلفاز يسبب اآلالم مبرحنة فني أسنفل الظهنر، الحركة السريعة المتكررة

كما أن كثرة الحركنة األصنابع علنى لوحنة المفناتيح تسنبب أضنرار بالغنة إلصنبع اإلبهنام ومفصنل الرسنغ نتيجنة لتثبيتهنا بصنورة 

إك قد يصنابون بلنعف النظنر نتيجنة تعرضنهم لمجناالت األشنعة ، على نظر الطالب كما تؤثر األلعاب اإللكترونية سلبا، رةمستم

قصيرة التردد المنبعثنة منن شاشنات التلفناز أو الحاسنب التني يجلسنون أمامهنا سناعات طويلنة أثنناء ممارسنتهم  ةالكهرومغناطيسي

 .اللعب

 اآلثار االجتماعية    

وسنبب كلنك ، خلل في العالقات االجتماعية إن هو أدمنن علنى ممارسنتها الطالب إلىكترونية قد تعرض أن األلعاب اإلل

هو أنه الذي يعتاد النمد السريع في األلعاب اإللكترونية قد يواجه صعوبة كبيرة في االعتياد على الحيناة اليومينة والطبيعينة التني 

، 8103، هناني( نمد الوحدة والفراغ النفسي سنواء فني المدرسنة أو المننزلتكون فيها درجة السرعة أقل بكثير مما يعرضه إلى 

  55.) 
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 اآلثار على مستوى التحصيل األكاديمي   

أن ممارسة األلعاب اإللكترونية يؤثر سلبا على التحصيل الدراسني وينؤدي إلنى إهمنال الواجبنات المدرسنية و الهنروب 

وأن من سلبيات األلعناب اإللكترونينة التني أثبتهنا البناحثون ، في التعلم تاضطرابامن المدرسة أثناء الدوام المدرسي ويؤدي إلى 

كمنا أن سنهره طيلنة الينل فني ممارسنة األلعناب ، أنه عندما يتعلق الطالب باأللعناب فنذلك ينؤثر سنلبا علنى دراسنته ونطنا  تفكينره

غينر قنادرين علنى االسنتيقاظ للنذهاب إلنى ممنا يجعنل الطنالب ، اإللكترونية يؤثر بشكل مباشر علنى مجهنوداتهم فني الينوم التنالي

 (.57  ، 8103، هاني(بدال من اإلصغاء للمعلم، وإن كهبوا فننهم قد يستسلموا للنوم في فصولهم المدرسية، المدرسة

 األدوار من منظور الخدمة االجتماعية(.، أدوار المدرسة، األدوار الوقائية للوقاية من مخاطر لعبة ببجي )أدوار األسرة

  األسرةدور 

إك البند منن األسنرة أن تعني ، األسرة هي خد الدفاي األول في حماينة األبنناء منن مغبنة اإلدمنان علنى األلعناب اإللكترونينة

، اآلثار السلبية التي تصاحب اإلدمان على األلعاب اإللكترونية وأن يدركوها خير إدراك. فنكا منا اقتننى األبنناء أجهنزة إلكترونينة

 وتنظيم جدول يحدد األوقات التي يسمح فيها لببناء باللعب.، محتوياتها يتوجب على اآلباء فحص

 دور المدرسة 

فننن الطنالب يحتناجون إلنى التوجينه فيمنا هنو سنلوك ، غينر المتصنل باإلنترننت، تماًما كما هو الحال في العنالم النواقعي

يلنا إلنى التوجينه فني عنالم اإلنترننت أيلنا. يجنب كذلك يحتناجون أ، واالستعداد للتحديات االجتماعية التي قد يواجهونها، مقبول

 .واجهونه في األلعاب اإللكترونية"بذل المزيد من الجهد إلعدادهم لما قد ي

 اإلجراءات المنهجية. 3
 

 :وع الدراسةن. 0.3

تنتمنني هننذه الدراسننة إلننى الدراسننات الوصننفية التحليليننة التنني تعتمنند علننى الوصننف والتحليننل الكيفنني والكمنني بوصننف وتحليننل 

 ..العوامل المؤدية إلى استخدام األلعاب اإللكترونية لدى طالب المرحلة الثانويةوتحديد 
 

 :منهج الدراسة. 2.3

وتحقيقنناً ألهننداف ، بالعينننةالشننامل وته ومالءمتننه الدراسننة لمناسننب، بنوعيننة منننهج المسننحي االجتمنناعيعتمنند هننذه الدراسننة ت

 تم استخدام المنهج على النحو التالي:، الدراسة

بمحافظنة  وثانوينة عندي(، وثانوينة الهاللينة، طالب المرحلة الثانوية )ثانوية البكيرينةالمسح بالعينة التي مثلت جميع  -

 .طالب 0111البكيرية. والبالغ عددهم 

 .مرشدين 01المرشدين الطالبيين بمحافظة البكيرية والبالغ عددهم يع الحصر الشامل لجم -
 

 أدوات الدراسة:. 3.3

اعتمدت الباحثة ، ونوي المنهج المستخدم، واإلجابة على أس لة الدراسة، ظراً لطبيعة البيانات المراد الحصول عليهان

 على األدوات التالية:
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 مطبقنة علنى طنالب المرحلنة  -ترونية منن منظنور الخدمنة االجتماعينةأداة االستبانة: " الوقاية من مخاطر األلعاب اإللك

 .الثانوية بمحافظة البكيرية 

  علنى  مطبقنةأداة دليل المقابلة شبة المقنننة: " الوقاينة منن مخناطر األلعناب اإللكترونينة منن منظنور الخدمنة االجتماعينة

 المرشدين الطالبيين بمدراس المرحلة الثانوية بمحافظة البكيرية.

  دق وثبات االداة:ص

 الصدق الظاهري ألداتي الدراسة 

منن  (6)أداتني االسنتبانة علنى عندد  تنم عنرضاعتمدت الباحثة على الصد  الظاهري الذي يعتمد رأي المحكمنين حينث 

تمناء ومدى ان، فيها من حيث: مدى مناسبة العبارات ومالءمتها أراءهمحيث طلب منهم تحكيم أداة الدراسة وإبداء ، المتخصصين

وسننالمة الصننياغة اللغويننة. ولتحكننيم منندى صننالحية األداة بشننكل عننام وصننالحية كننل عبننارة لقينناس ، العبننارات لببعنناد االسننتبانة

نندلت بعننض العبننارات وأحلغنني الننبعض بنسننبة اتفننا  ال تقننل عننن ، األهننداف التنني وضننعت مننن أجلهننا وفنني ضننوء نتننائج التحكننيم عح

 ة.ووضعت األداة في صورتها النهائي، (21%)

 صدق االتساق الداخلي ألداة االستبانة 

المرحلة الثانوية )ثانوية استخدمت الباحثة التحليل اإلحصائي على عينة استطالعية من المجتمع األصلي من طالب  

لية من لتأكيد صد  االستبانة في صورتها الفع، ( طالباً 41قوامها ) وثانوية عدي( بمحافظة البكيرية، وثانوية الهاللية، البكيرية

وبقصد التعرف على مدى التجانس الداخلي ألداة ، خالل صد  االتسا  الداخلي أي " عالقة العبارات بمجموي أبعادها ككل "

وجاءت نتائج كلك وفق ، وكلك من خالل حساب معامالت ارتباط )بيرسون( بين درجة كل عبارة ودرجة إجمالي البعد، الدراسة

 الجدول التالي: 

 

 ئج الدراسة عرض وتحليل نتا. 4

 لنتائج المتعلقة بالسؤال األول:ا 

 لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص على: ما العوامل المؤدية لطالب المرحلة الثانوية الى استخدام األلعاب

 اإللكترونية بمحافظة البكيرية؟

 ( يوضح العوامل المؤدية الى استخدام األلعاب اإللكترونية0جدول رقم )

 بارةالع م
غير 

 موافق

موافق 

 إلى حد ما
 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 أحاول قلاء وقت فراغي 0
48 013 070 

8.36 1.575 0 
01.3 44.3 66.7 

 أشعر باستمرار بالوحدة 8
028 62 57 

0.58 1.281 3 
63.4 02.3 80.2 
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 أعمل على تقليد زمالئي بالمدرسة 4
802 43 66 

0.35 1.721 00 
70.1 00.0 07.3 

3 
أجد في األلعاب اإللكترونية كل اهتماماتي 

 الشخصية

061 24 73 
0.76 1.202 7 

32.3 87.1 83.0 

6 
اكتسب مهارات فنية من خالل االلعاب 

 المختلفة

62 011 033 
8.83 1.757 8 

02.3 48.5 32.6 

5 
على محفزات  احتواء األلعاب اإللكترونية

 تدفعني للعب

31 38 086 
8.00 1.241 4 

83.4 41.1 31.7 

7 
أميل الى األلعاب اإللكترونية ألني أمارسها 

 في أي وقت أريد

38 31 086 
8.01 1246 3 

41.1 83.4 31.7 

2 
ضعف الحوار مع والدي يدفعني لقلاء وقتي 

 باللعب

803 43 63 
0.37 1.775 01 

53.7 08.7 07.5 

3 
امارس األلعاب اإللكترونية بسبب عدم وجود 

 أعمال ومسؤوليات

033 74 31 
0.28 1.265 6 

35.3 84.2 83.4 

01 
اتجه لبلعاب اإللكترونية من أجل البحث عن 

 صداقات جديدة

071 68 26 
0.78 1.253 2 

66.3 05.3 87.7 

00 
ول بسبب الدراسة عن بعد والجلوس فترة أط

 على االجهزة

065 52 24 
0.75 1.260 5 

61.2 88.0 07.1 

 1.515 1..0  المتوسط العام للبعد األول

 ( أحاول قضاء وقت فراغي ":0النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) 

الترتيب رقم  وأيلاً جاءت في، ( عبارة00( من بين عبارات البعد األول وعددهم )0أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )0)

 ( أشعر باستمرار بالوحدة ":2النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) 

بينما جاءت في الترتيب رقم ، ( عبارة00)( من بين عبارات البعد األول وعددهم 0أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )07)

 ( أعمل على تقليد زمالئي بالمدرسة ":3النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) 

بينما جاءت في الترتيب رقم ، ( عبارة00( من بين عبارات البعد األول وعددهم )3أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 منخفضمستوى ال( من بين عبارات االستبانة وكان 84)

 ( أجد في األلعاب اإللكترونية كل اهتماماتي الشخصية":4النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) 

بينما جاءت في الترتيب رقم ، ( عبارة00ات البعد األول وعددهم )( من بين عبار7أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )متوسد(.82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )7)
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 ( 5النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :" اكتسب مهارات فنية من خالل االلعاب المختلفة 

( وكان مستوى 8بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد األول8م )هذه العبارة جاءت في الترتيب رقأن 

 موافقة عينة الدراسة )متوسد(.

 ( 6النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :" احتواء األلعاب اإللكترونية على محفزات تدفعني للعب 

( عبارة. 82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )4( بينما جاءت في الترتيب رقم )4) أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم

 وكان مستوى موافقة عينة الدراسة متوسد(.

 ( 1النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :"أميل الى األلعاب اإللكترونية ألني أمارسها في أي وقت أريد 

( من بين عبارات 3عبارات البعد األول بينما جاءت في الترتيب رقم ) ( من بين3أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم)

 االستبانة وكان مستوى موافقة عينة الدراسة )متوسد(.

 ( النتائج المتعلقة بالعبارة رقم." ) :"ضعف الحوار مع والدي يدفعني لقضاء وقتي باللعب 

( من بين عبارات 80األول بينما جاءت في الترتيب رقم ) ( من بين عبارات البعد01أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )منخفض(.82االستبانة وعددهم )

 ( 2النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :"امارس األلعاب اإللكترونية بسبب عدم وجود أعمال ومسؤوليات 

( 6بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( عبارة00( من بين عبارات البعد األول وعددهم )6ي الترتيب رقم )أن العبارة جاءت ف

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )متوسد(.82من بين عبارات االستبانة وعددهم )

 ( 01النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) رونية من أجل البحث عن صداقات جديدة":اتجه لأللعاب اإللكت 

( 82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )3بينما جاءت في الترتيب رقم )، (2أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة )متوسد(.

 ( بسبب الدراسة عن بعد والجلوس فت00النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ):"رة أطول على االجهزة 

( من بين عبارات 5( من بين عبارات البعد األول بينما جاءت في الترتيب رقم )5أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 االستبانة وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )متوسد(.

اإللكترونينة فنني وقايننة الطننالب مننن منظننور  اسننتخدام األلعننابة مننن مخنناطر االسناليب الوقائيننتحدينند  :الثااانياالجاباة علااى التساااؤل 

 الخدمة االجتماعية.   
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 " االساليب الوقائية من مخاطر استخدام األلعاب اإللكترونية "( 2جدول رقم ) 

 العبارة م
غير 

 موافق

موافق إلى 

 حد ما
 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

0 
قات االجتماعية وادماج االبناء مع تقوية العال

 اسرهم في االوساط العائلية

1 0 7 
8.27 1.358 5 

1 08.6 27.6 

8 
ضرورة محاورة االباء ألبنائهم عن المخاطر التي 

 يمكن أن يوجهونها من خالل ممارسة لعبة ببجي

1 1 2 
4.11 1.111 6 

1 1 011.1 

4 

ندية ضرورة وجود أخصائي اجتماعي باأل

االجتماعية لتوعية الطالب بمخاطر األلعاب 

 اإللكترونية

1 8 5 

8.76 1.358 03 
1 86.1 76.1 

3 
تشجيع الطالب على االنلمام للنوادي والنشاطات 

 االجتماعية المختلفة لمليء اوقات فراغهم

1 1 2 
4.11 1.111 3 

1 1 011.1 

6 
 عمل دورات تدريبية وورشات عمل مكثفة

 تعريفية بمخاطر األلعاب اإللكترونية

1 4 6 
8.58 1.607 06 

1 47.6 58.6 

5 

عمل حمالت توعية لبسرة حول ضرورة وجود 

رقابة من قبل األسرة على استخدام ابنائها لبلعاب 

 اإللكترونية

1 0 7 

8.27 1.464 7 
1 08.6 27.6 

7 
تخصيص أوقات محددة لممارسة األلعاب 

 ونيةاإللكتر

1 0 7 
8.27 1.464 2 

1 08.6 27.6 

2 
مجالسة الطلبة واالستماي إليهم والحديث معهم عن 

 يومهم ومشاكلهم والعمل على حلها

1 0 7 
8.27 1.464 3 

1 08.6 27.6 

3 
تجنب العقاب البدني في معالجة السلوك غير 

 المرغوب

1 0 7 
8.27 1.464 01 

1 08.6 27.6 

 اكتشاف مواهب الطالب وهواياتهم وتعزيزها 01
1 1 2 

4.11 1.111 4 
1 1 011.1 

00 
اشراك الطالب في األنشطة العملية وتشجيعه على 

 االبتكار

1 1 2 
4.11 1.111 8 

1 1 011.1 

08 
تشجيع الطالب على ممارسة بعض األلعاب غير 

 الخ(، البلياردو، اإللكترونية )كرة القدم

1 8 5 
8.76 1.358 00 

1 86.1 76.1 

04 
 6 4 1توجيه اهتمام الطالب إلى التطوي في مؤسسات 

8.58 1.607 05 
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 58.6 47.6 1 مجتمعية غير ربحية

03 
تثقيف الوالدين من خالل الندوات التي تتناول 

 موضوي ادمان األلعاب اإللكترونية

1 1 2 
4.11 1.111 0 

1 1 011.1 

06 
مساعدة الطالب في جعل األلعاب اإللكترونية أقل 

 أهمية وتعريفهم بأن حياتهم لها هدف أكبر

1 8 5 
8.76 1.358 08 

1 86.1 76.1 

 وضع جهاز الباليستيشن في مكان عام في المنزل 05
1 8 5 

8.76 1.358 04 
1 86.1 76.1 

 مرتفع 1.033 5..2  المتوسط العام للبعد الثاني

 

 ( 0النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :" أن هذه  تقوية العالقات االجتماعية وادماج االبناء مع اسرهم في االوساط العائلية

( من بين عبارات 01بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث5العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 راسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الد

 :" حيث بلغ  عبارة ضرورة محاورة االباء ألبنائهم عن المخاطر التي يمكن أن يوجهونها من خالل ممارسة لعبة ببجي

(. في 1.111( واالنحراف المعياري )4.11المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

(. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما 8بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث6ب رقم )الترتي

 ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( ضرورة وجود أخصائي اجتماعي باألندية االجتماعية لتوعية الطالب بمخاطر األلعاب 4النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

( واالنحراف 8.76بلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة ) ":اإللكترونية 

( 80بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد03(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.358المعياري )

 على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.من بين عبارات المقابلة وكان مستوى موافقة عينة الدراسة 

 ( تشجيع الطالب على االنلمام للنوادي والنشاطات االجتماعية المختلفة لمليء اوقات 3النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

( واالنحراف المعياري 4.11بلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة ) فراغهم":

( من بين 4بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث3(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.111)

 عبارات المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على العبارة )مرتفع(.

 ( عمل دورات تدريبية وورشات عمل مكثفة تعريفية ب6النتائج المتعلقة بالعبارة رقم ) مخاطر األلعاب اإللكترونية ": وبلغ

(. 1.607( واالنحراف المعياري )8.58المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات 85بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث06وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 بلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.المقا

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                                 344 

 ISSN: 2706-6495 

  ( عمل حمالت توعية لبسرة حول ضرورة وجود رقابة من قبل األسرة على استخدام 5النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

( 8.27سة عما ورد بتلك العبارة )ابنائها لبلعاب اإللكترونية": بلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدرا

بينما جاءت في ، ( من بين عبارات البعد الثالث7(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.464واالنحراف المعياري )

 ( من بين عبارات المقابلة وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.03الترتيب رقم )

 ( " تخصيص أوقات محددة لممارسة األلعاب اإللكترونية": بلغ المتوسد الحسابي المرجح 7لقة بالعبارة رقم )النتائج المتع

(. وهذه العبارة جاءت في 1.464( واالنحراف المعياري )8.27لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات المقابلة وكان مستوى 00في الترتيب رقم ) بينما جاءت، ( من بين عبارات البعد الثالث2الترتيب رقم )

 موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( مجالسة الطلبة واالستماي إليهم والحديث معهم عن يومهم ومشاكلهم والعمل على حلها": 2النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

( واالنحراف المعياري 8.27ت موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )وبلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجا

( من بين 08بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث3(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.358)

 تفع(.عبارات المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مر

 ( تجنب العقاب البدني في معالجة السلوك غير المرغوب":3النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )  بلغ المتوسد الحسابي المرجح

(. وهذه العبارة جاءت في 1.358( واالنحراف المعياري )8.27لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات المقابلة. وكان مستوى 04بينما جاءت في الترتيب رقم )، عد الثالث( من بين عبارات الب01الترتيب رقم )

 موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( اكتشاف مواهب الطالب وهواياتهم وتعزيزها":01النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )  بلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات

(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم 1.111( واالنحراف المعياري )4.11راسة عما ورد بتلك العبارة )موافقة عينة الد

( من بين عبارات المقابلة وكان مستوى موافقة عينة 3بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث4)

 الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( " اشراك الطالب في األنشطة العملية وتشجيعه على االبتكار": وبلغ المتوسد الحسابي 00لقة بالعبارة رقم )النتائج المتع

 (. 1.111( واالنحراف المعياري )4.11المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات 6ينما جاءت في الترتيب رقم )ب، ( من بين عبارات البعد الثالث8وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( البلياردو، ( " تشجيع الطالب على ممارسة بعض األلعاب غير اإللكترونية )كرة القدم08النتائج المتعلقة بالعبارة رقم ، )الخ

( واالنحراف المعياري 8.76ي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )": وبلغ المتوسد الحساب

( من 88بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث00(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.358)

 تفع(.العبارة )مرموافقة عينة الدراسة ب بين عبارات المقابلة. وكان مستوى
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  ( توجيه اهتمام الطالب إلى التطوي في مؤسسات مجتمعية غير ربحية ": وبلغ المتوسد 04النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

(. وهذه العبارة 1.607( واالنحراف المعياري )8.58الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات المقابلة. 86بينما جاءت في الترتيب رقم )، بين عبارات البعد الثالث ( من05جاءت في الترتيب رقم )

 وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( تثقيف الوالدين من خالل الندوات التي تتناول موضوي ادمان األلعاب اإللكترونية03النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " ):" 

( واالنحراف المعياري 4.11وبلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين 5بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث0) (. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم1.111)

 دراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.عبارات المقابلة وكان مستوى موافقة عينة ال

 ( مساعدة الطالب في جعل األلعاب اإللكترونية أقل أهمية وتعريفهم بأن حياتهم لها هدف 06النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

لمعياري ( واالنحراف ا8.76وبلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة ) أكبر":

( من 84بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث08(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.358)

 بين عبارات المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( وضع جهاز الباليست05النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " ):"وبلغ المتوسد الحسابي المرجح  يشن في مكان عام في المنزل

(. وهذه العبارة جاءت في 1.358( واالنحراف المعياري )8.76لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

بين عبارات ( من 83بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( عبارة05( من بين عبارات البعد الثالث وعددهم )04الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.47المقابلة وعددهم )

 

 نتائج الدراسة 

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ة أن وقننت الفننراغ هننو السننبب الننرئيس وراء انجننرار طننالب المرحلننة الثانويننة الننى اسننتخدام األلعنناب االلكترونيننة بمحافظنن .0

 وأن تقليد طالب الثانوية لزمالئهم ال يحعد سببًا رئيًسا أو محفًزا لهم الستخدام األلعاب اإللكترونية.، البكيرية

وأن إتنالف ، أن إجهاد العين هو أبرز اآلثار السلبية التي يعاني منها طالب المرحلة الثانوية الستخدام األلعاب اإللكترونية .8

عد أحد أبنرز اآلثنار السنلبية التني يعناني منهنا طنالب المرحلنة الثانوينة السنتخدام األلعناب ممتلكات الغير بشكل مستمر ال يح 

 اإللكترونية.

من وجهة نظر المرشندين الطالبينين هنو حنب االنتصنار ، أن ما يدفع طالب الثانوية مواصلة استخدام األلعاب االلكترونية .4

من وجهة نظر المرشدين الطالبينين ال يعند ضنمن العوامنل  ،وأن الهروب من سوء معاملة الوالدين، والفوز على نظرائهم

 الرئيسة المؤدية الى استخدام األلعاب اإللكترونية.
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يعد أبرز اآلثار السلبية التي يعاني منها طالب المرحلة الثانوية عنند ، من وجهة نظر المرشدين الطالبيين، أن إجهاد العين .3 

، من وجهة نظر المرشندين الطالبينين، لغة التهديد بشكل كبير ضد اآلخرين وأن استخدام، استخدامهم لبلعاب اإللكترونية

 ال يعد ضمن اآلثار السلبية الرئيسة على طالب المرحلة الثانوية بمحافظة البكيرية الستخدام األلعاب اإللكترونية.

التني تسناعد األهنالي علنى وقاينة يعتبر أحد األساليب الرئيسة والمهمنة ، من منظور الخدمة االجتماعية، أن تثقيف الوالدين .6

منن منظنور الخدمنة ، وأن التطنوي فني مؤسسنات مجتمعينة غينر ربحينة، أبنائهم من مخاطر اسنتخدام األلعناب اإللكترونينة

ال يعد أحد األساليب الرئيسة والمهمنة التني تسناعد األهنالي علنى وقاينة أبننائهم منن مخناطر اسنتخدام األلعناب ، االجتماعية

 اإللكترونية.

 صيات الدراسة تو

 توصي الباحثة بما يلي:، بناًء على نتائج الدراسة السابق ككرها

ضرورة ملئ وقت الفراغ لدى طالب المرحلة الثانوية وحثهم على ممارسة أنشطة رياضية واجتماعينة )االشنتراك فني  .0

فني تقلينل اسنتخدام األلعناب النذي يسناهم ، الخ( التي تعنود علنيهم وعلنى مجنتمعهم بالفائندة، النوادي والمخيمات الصيفية

 االلكترونية.

واالهتمنام بنأن تكنون أللعناب اإللكترونينة متوافقنة وثقافنة المجتمنع وكات مقومنات تجنذب ، الحر  على رقابة الشنباب .8

 الطالب نحوها.

ش ضرورة تثقيف وتوعية أولياء األمور بالجوانب اإليجابية والسلبية لبلعاب اإللكترونية عن طرينق عقند نندوات وور .4

 األلعاب اإللكترونية. إلدمانعمل تتناول موضوي اآلثار السلبية 

 :مراجع الدراسة

(. التدابير الواقية من جرائم البورصات في االقتصاد والفقه 8104محمد حسن علي )، وعلوش، أحمد بصري، إبراهيم

 (.44)07، اإلسالمي: دراسة مقارنة. مجلة التجديد

 القاهرة.، مجموعة النيل العربية، تجاهات المعاصرة في ممارسة الخدمة االجتماعية( اال8112مدحت محمد )، أبو النصر

أنماط استخدام ألعاب اإلنترنت اإللكترونية والثارها: دراسة على عينة من االطفال الذكور في ( 8105)هند خالد، الخليفة

 دية لعلم االجتماي والخدمة االجتماعية. الجمعية السعو -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، المجتمع السعودي

مخاطر اللعب االلكتروني على ممارسة أخصائي الجماعة لدوره مع جماعات النشاط  (8113نهى سعدي أحمد)، مغازي

كلية الخدمة  -جامعة حلوان ، دراسة مطبقة على المدارس الثانوية بندارة وسد التعليمية باإلسكندرية المدرسي:

 االجتماعي. 

مكتبة ، من مأمنه يؤتى الحذر األلعاب اإللكترونية خطر غفلنا عنه يهدد األسرة والمجتمع (0340)يز العزفهد بن عبد ، فيليالغ

 .الملك فهد الوطنية. الرياض

 .0386 العدد الثالث والعشرون ـ كو القعدة المتميزة:( 0طفلك واأللعاب اإللكترونية مزايـا وأخطـار) (8113) .أبو جراا
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(. العالقة بين المخططات المعرفية الالتكيفية في خدمة الفرد وإدمان األلعاب اإللكترونية لدى 8181ندا محمد سيد. )ر، أحمد 

 (.60)4، عينة من الطالبات الجامعيات: دراسة تنبؤية. مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

 الجزائر. ، . جامعة محمد خيلر]أطروحة ماجستير[نف المدرسي (. األلعاب االلكترونية والع8105سميحة. )، برتيمة

العالقة بين لعبة البوبجي والميل إلى ، (8181أيمن أحمد )، ماجدة عبدالعزيز الكريميين، المجاليرامي عبدالحميد، الجبور

ن أهالي إقليم العنف لدى األبناء من وجهة نظر اآلباء واألمهات في المجتمع األردني: دراسة مسحية على عينة م

 0العدد، 37المجلد ، عمادة البحث العلمي -الجامعة األردنية ، الشمال

(. التأثير السلبي للعبة فري فاير على األطفال. المركز الديمقراطي العربي. )ورقة مقدمة للمؤتمر 8181خلرة. )، حديدان

جوان.  2و 7يومي ، Covid-19ة فيروس الدولي العلمي(. "األلعاب االلكترونية وتأثيرها على الطفل في ظل جائح

 ألمانيا.، برلين

هـ(. فاعلية األلعاب التعليمية اإللكترونية على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم. 0341عبيد بن مزعل بن عبيد. )، الحربي

 المملكة العربية السعودية.، جامعة أم اقرى، ]أطروحة ماجستير[

كلية االقتصاد ، االثار االجتماعية لمدمان االلكتروني على طالب جامعة النجاا الوطنية(. 8105احالم نظام وليد. )، خفش

 فلسطين.، جامعة النجاا الوطنية، والعلوم االجتماعية

المجلة ، ببجي نموكجا االنترنت: لعبة( العالقات االجتماعية لمستخدمي االلعاب اإللكترونية عبر 8103نورا طلعت )، رملان

 عشر.العدد الرابع ، نشر العلميالعلمية لل

(. االنعكاسات التربوية الستخدام األطفال لبلعاب اإللكترونية كما يراها معلمو وأولياء أمور 8106ماجد محمد. )، الزيودي

 (.0)01، طلبة المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة. مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية

(. التداعيات السلبية إلدمان األلعاب االلكترونية: دراسة ميدانية على طالب المرحلتين الثانوية 8181إبراهيم هالل. )، العنزي

 (.4)45، والجامعية بمدينة الرياض. المجلة العربية للدراسات األمنية

دانية على تالميذ دراسة مي، الجزائر، (. إدمان األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتنمر في الوسد المدرسي8102قدي سمية. )

 (.01ي)، المرحلة االبتدائية بوالية مستغانم. مجلة التنمية البشرية

(. أثر األلعاب اإللكترونية على السلوكيات لدى األطفال: دراسة وصفية تحليلية على عينة من األطفال 8108مريم. )، قويدر

 الجزائر.، جامعة الجزائر، المتمدرسين بالجزائر العاصمة

تصور مقترا للتعامل مع اآلثار المترتبة على استخدام الشباب الجامعي لشبكات ، (8106) عبد هللاإبراهيم محمد ، الكعبي

، 76العدد ، مجلة كلية اآلداب، رسالة ماجستير غير منشورة، التواصل االجتماعي من منظور الخدمة االجتماعية

 .كلية اآلداب القاهرة: جامعة

 (. األلعاب اإللكترونية وأثرها الفكري والثقافي. المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية.8107حيدر محمد. )، الكعبي
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جامعة الملك ، (. أثر معطيات ومظاهر مجتمع المعرفة على الطفل صحي أو اجتماعي اًو نفسي8108نحو مجتمع المعرفة. ) 

 (.33)، عبد العزيز. مركز الدراسات االستراتيجية

عبد مسحية لعينة من تالميذ ثانوية األمير  المراهقين: دراسة( أثر األلعاب اإللكترونية عبر االنترنت على 8103كوثر )، هاني

 .جامعة الجيالني بونعامة خميس مليانة، مدينة خميس مليانة رالقاد
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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر 

لبيانات، طُبِقت على عينة بلغت الباطن من وجهة نظرهم، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خالل استبانة كأداة لجمع ا

( من المجتمع األصلي، كشفت نتائج الدراسة في مجال قيام الموجه الطالبي %69( فرًدا من الموجهين الطالبيين، بنسبة )125)

ى جاءت في المرتبة األولبدوره في مواجهة العنف أن   عبارة" تنفيذ برامج توعوية لتوعية الطالب بمخاطر العنف المدرسي "

( وبدرجة مرتفعة، وفي مجال المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف أن 4.70بمتوسط حسابي )

( 4.64عبارة" ضعف تعاون المعلمين مع الموجه الطالبي إلصالح سلوكيات الطالب " بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

عين الموجه الطالبي في مواجهة العنف جاءت عبارة" قصر عمل الموجه وبدرجة مرتفعة، وفي مجال المقترحات التي ت

( وبدرجة مرتفعة، كما أظهرت الدراسة عدم 4.70الطالبي على مهام التوجيه واإلرشاد " بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

مواجهة العنف في  ( في محاور دور الموجه الطالبي فيα≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن تعزى للمتغيرات )المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة في مجال التوجيه 

واإلرشاد، المرحلة التي يعمل بها، المدرسة التي يعمل بها( وأوصى الباحث بضرورة إزالة المعوقات التي تحد من قيام الموجه 

حاربة ظاهرة العنف المدرسي. واالهتمام بتوعية الطالب بدور الموجه الطالبي. وتوفير الدعم المادي الطالبي بدوره في م

لبرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي. وتنمية قدرات الطالب وأولياء األمور في مجال تنمية خلق التسامح من خالل الدورات 

 حث عددا من المقترحات.التدريبية واللقاءات الت ربوية والمطويات. كما قدم البا
 

 . العنف ،الموجه الطالبي الكلمات المفتاحية:
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The role of the student mentor in facing violence in public and private schools in Hafr Al-

Batin Governorate, from their point of view 

 

Abstract 

This study aimed to identify the role of the student mentor in facing violence in public and 

private schools in the governorate of Hafr Al-Batin in the Kingdom of Saudi Arabia from their 

point of view. With a percentage of (69%) of the original community, the results of the study in 

the field of the student mentor’s role in confronting violence revealed that the phrase 

“implementing awareness programs to educate students about the dangers of school violence” 

came first with an average of (4.70) and a high degree. 

In the field of obstacles that limit the role of the student mentor in the face of violence, the 

phrase “weak cooperation of teachers with the student mentor to reform students’ behavior” 

ranked first, with an arithmetic mean (4.64) and a high degree, and in the field of suggestions 

that help the student mentor in the face of violence came the phrase “a palace The student mentor 

worked on the tasks of guidance and counseling “in the first place with an arithmetic average 

(4.70) and a high degree, and the study also showed that there are no statistically significant 

differences at the significance level (α≤ 0.05) in the axes of the role of the student mentor in the 

face of violence in public and private schools in Hafr Al-Batin Governorate It is attributed to the 

variables (school qualification, years of experience in the field of guidance and counseling, the 

stage in which he works, the school he works in). The researcher recommended the necessity of 

removing the obstacles that limit the student mentor's role in combating the phenomenon of 

school violence. And interest in educating students about the role of the student mentor. 

Providing financial support for student guidance and counseling programmes. Developing the 

capabilities of students and parents in the field of developing tolerance through training courses, 

educational meetings and brochures. The researcher also made a number of suggestions. 

Keywords: Student orientation, Violence. 
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 مقدمة: . 0

س ظاهرة متجـذرة تعاني المدارس من ظاهرة العنف التي تشكل ظـاهرة اجتماعية سلبية ومخيفة بالرغم من أن العنـف لـي     

فـي المجتمـع السعودي الذي يـؤمن بقـيم التسـامح واالعتـدال والحـوار بوصفه مجتمعـاً مسـلماً، إال أن ظـاهرة العنـف المدرسـي 

ما زالت تلقى بظاللها على مدارسنا، ممـا أثـر علـى سـلوك بعـض الطالب، ويمثل العنف إحدى المشكالت التي تعاني منها 

التعليمية على اختالفها، حيث ظهر في اآلونة األخيرة بشكل الفت للنظر مما يشير إلى وجود مشكلة استشرت حدتها المؤسسات 

وتنامت مخلفة آثارا على مختلف الفاعلين في األوساط التربوية مما قد يعيقها عن القيام بالدور الذي أنيط بها، كما أن سلوك 

تالميذ في سن المراهقة التي تعد من بين أكثر مراحل النمو إثارة لدى الباحثين العنف وانتشاره في المدارس خاصة بين ال

والعلماء، لما لها من طبيعة خاصة للتغيرات الجسمية، والنفسية واالجتماعية واالنفعالية وما يطبعها من عنف وتمرد وعدم 

 (.218: 8102استقرار )المرشدي، 

بحـدة فـي مؤسساتنا التربوية، إذ تبقى الظروف االجتماعية من أهم الدوافع التي وتتعدد دوافع ظهور العنف المدرسـي        

تدفع الطلبة لممارسة العنف فـي المدرسـة بسـبب ضـعف المسـتوى االجتمـاعي والمهنـي لألسـرة وظـروف الحرمـان 

لطالب عرضـة لالضـطرابات التي تجعلهـم االجتمـاعي والقهـر النفسـي واإلحبـاط، كـل هـذه العوامـل وغيرهـا تجعـل هـؤالء ا

غيـر متوافقين وتعـزز لـديهم عوامـل التـوتر ويكـون رد فعلهـم عنيفـا فـي حالـة اإلحسـاس باإلذالل أو المهانة من قبل اآلخرين. 

 (8112)الشهبون، 

لبا على السلوك الفردي لكل واحد ويضاف إلى ذلك ما يواجـه الطالب مـن مشــكالت اقتصادية واجتماعية وثقافة تنعكس س    

منهم، إذ تدفع الطالب دون وعي منه لتبني أنماط سلوك تتصف بالميل إلى العدوان واللجوء إلى العنف في التعامل مع اآلخرين. 

 )221: 8110)الفقهاء، 

ا في البيئة التعليمية وعاماًل أساسيًّا من وقد أولـت التربيـة الحديثـة التّوجيه الطالبي أهميـ ةً بالغة وجعلتـه جـزءا محوري         

عوامل مقاومة العنف داخل المؤسسات الطالبية، فالموجه الطالبي هـو العمــود الفقــري لمجابهة العنف المدرسي بوصفه قائد 

الب في نبذ العنف  العملية اإلرشادية والمــسؤول األول عـــن تنفيــذ خـــدمات التوجيــه واإلرشــاد التي تقتضي مساعدة الط

وتحقيق غايات النمو السوي لمظاهر شخصياتهم والوصول بهم الى ما تؤهلهم له إمكانياتهم الشخصية من النمو والتطور لتحقيق 

التوافق الشخصي واالجتماعي ومن ثم الوصول إلى مستوى مناسب من الصحة النفسية التي تقتضي نبذ العنف وااللتزام 

 ا التعليمية. بالسلمية داخل مؤسساتن
 

 مشكلة الدراسة:. 0.0

مما ال شك فيه أن  المؤسسات التربوية بيئة خصبة لظهور ظاهرة العنف المتولد من طبيعة االحتكاك بين الطالب واختالف      

في  الثقافات واألخالقيات والقيم ومن هنا تظهر أهمية الموجه الطالبي الذي يقوم بأدوار كبيرة في الحد من العنف مما ينعكس

أدائهم المدرسي إيجابيا ويسهم بصورة كبيرة في تحقيق أهداف المدرسة خاصة األهداف الطالبية العامة، فدور الموجه الطالبي 

تقويم سلوك الطالب لنبذ العنف ومساعدتهم لفهم إمكاناتهم وقدراتهم واستعداداتهم، واستثمارها في حل مشكالتهم وتدور مشكلة 

وجه الطالبي في معالجة العنف بالمدارس سواء أكان هذا العنف بين الطالب أنفسهم أم بين الطالب هذه الدراسة حول دور الم

 والمعلمين واإلداريين.
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وقد استشعر الباحث مشكلة الدراسة مما الحظه وسمعه وقرأه عن تفشي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية وما ينتج     

لمؤسسة؛ لذا جاءت هذه الدراسة للوقوف على بعض األسباب الكامنة وراء السلوكيات عنها من أفعال ضارة بأمن وسالمة هذه ا

 العنيفة واالنحرافية ودور الموجه الطالبي في معالجة هذه األمور في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن.
 

 

 أسئلة الدراسة:. 2.0

 كلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: تدور أسئلة الدراسة حول عدة محاور؛ وعليه يمكن صياغة مش 

ويتفرع   ما دور الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن من وجهة نظرهم؟

 عن هذا السؤال عدة أسئلة وهي:

 بمحافظة حفر الباطن؟ ما مدى قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية -0

ما المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر  -8

 الباطن؟

( بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول محاور وظيفة =1.10a. هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )3

 الطالبي في مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية:   الموجه 

 أهلية(؟-)المؤهل العلمي ـ سنوات الخبرة ـ المرحلة الدراسية. نوع المدرسة "حكومية           

 المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن؟ ما االقتراحات التي تعين الموجه الطالبي في مواجهة العنف في -2
 

 

 فرضيات الدراسة:. 3.0

 تقوم الدراسة على عدة فرضيات وهي: 

 ال يوجد للموجه الطالبي دور كبير في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن.   -0

 هة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن. توجد معوقات تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواج -8

( بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول محاور وظيفة =1a. 10. ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )3

ى متغيرات الدراسة الموجه الطالبي في مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن تعزى إل

 أهلية"(.  -الديمغرافية )المؤهل العلمي ـ سنوات الخبرة ـ المرحلة الدراسية. نوع المدرسة "حكومية
 

 

 أهداف الدراسة:. 4.0

 تهدف الدارسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

 الباطن.توضيح أدوار الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر  -0

التعرف على المعوقات التي تحد الموجه الطالبي من القيام بدوره في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في  -8

 محافظة حفر الباطن. 

( بين متوسطات درجات أفراد عينة =1.10aالوقوف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

دور الموجه الطالبي في مواجهة العنف المدرسي في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن  الدراسة حول محاور

 أهلية"(.  -تعزى إلى متغيرات الدراسة الديمغرافية )المؤهل العلمي ـ سنوات الخبرة ـ المرحلة الدراسية. نوع المدرسة "حكومية
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 مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن. تقديم المقترحات التي تعين الموجه الطالبي في -2 

 

 

  :أهمية الدراسة. 5.0

الموجه الطالبي في مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية، وتنقسم الحالية من تناولها لدور  تنبثق أهمية الدراسة  

 أهمية الدراسة إلى قسمين وهما: 

 األهمية النظرية:. 0.5.0

الدراسة لموضوع مهم يمس المؤسسات التربوية ويتعلق بأمنها وسالمتها لما يترتب على العنف المدرسي من ـ تناول 0

 أخطار جسيمة على الطالب ومن ثم وجب توضيح دور الموجه الطالبي في مواجهة هذا العنف. 

دارس الحكومية واألهلية قلة الدراسات التي أجريت حول دور الموجه الطالبي في مواجهة العنف المدرسي في الم -8

 بمحافظة حفر الباطن بصفة خاصة على حد اطالع الباحث. 

 تزويد الباحثين بنتائج البحث وتوصياته، واستفادتهم من المنهج المتبع في البحث وأدواته. -3

 األهمية التطبيقية:. 2.5.0

 تدور األهمية التطبيقية للدراسة فيما يلي:

 ن العاملين بالتوجيه الطالبي بالمدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن.تطبيق هذه الدراسة على عينة م -0

تفيد هذه الدراسة اإلدارات التعليمية وإدارات التوجيه الطالبي في الوصول إلى حلول عاجلة لمنع العنف المدرسي وتقديم  -8

 العنف المدرسي. تغذية راجعة للعاملين بالتوجيه الطالبي حول أفضل الممارسات في معالجة 

إمداد إدارات التعليم وأقسام التوجيه الطالبي بنتائج الدراسة حول دور الموجه الطالبي في معالجة العنف المدرسي لمراعاة ـ 3

 ذلك في برامجهم التطويرية وتقييم األوضاع والتعميم بذلك على قادة الميدان والموجهين بالمدارس. 

ي اإلدارات التعليمية في معرفة أهم المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في تساعد الدراسة صانعي القرار ف -2

 مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن.
 

 

 حدود الدراسة: . 6.0

ة واألهلية في اقتصرت الدراسة الحالية على دور الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومي الحد الموضوعي:

 محافظة حفر الباطن.

 اقتصرت الدراسة الحالية على المدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن. الحد المكاني:

 اقتصرت الدراسة الحالية على العاملين بالتوجيه الطالبي بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن. الحد البشري:

 م. 8188هـ/0223طبقت هذه عام حيث  الحد الزماني: 
 

 تعريف المصطلحات مفاهيميًا وإجرائيًا:. 7.0

 تعريف الدور .0.7.0

 في اللغة:  -
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بمعنى جاء الجذر اللغوي لكلمة الدور من الفعل )دار( فيقال: دار الشيء يدور دورانًا ودؤوًرا وأدرته أنا، وأداراه غيري       

وبه، وعليه، وعاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه )إبراهيم مصطفى  طاف حول الشيء وتحرك ويقال أيضاً: دار حوله،

 (318، 0788وآخرون،

 في االصطالح:  -

ويعرف بأنه: "السلوك المتوقع من شاغل المركز  هو السلوك الذي يقوم به الفرد في المركز االجتماعي الذي يشغله.    

ت ويرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة معينة ويتحدد االجتماعي، ويعرف بأنه نموذج يتركز حول بعض الحقوق والواجبا

دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموع توقعات يتبعها األخرون كما يتبعها الشخص نفسه ولكل دور سلوكيات معينة 

 (.308، 8112تتمثل في األعمال التي يقوم بها الفرد لتأدية واجباته وممارسة حقوقه المتعلقة بهذا الدور")غيث،

 التعريف اإلجرائي: -

يمكن تعريف الدور في هذه الدراسة إجرائيًا بأنه الدرجة الكلية التي سيحصل عليها المفحوص على المقياس المستخدم في هذه 

 الدراسة.

 2.7.0. الموجه الطالبي:

 في اللغة:  -

قاتها ومرادفاتها، فقد قيل: التوجيه التوجيه في اللغة مأخوذ من )وجه(، وذكر أهل اللغة مادة )و ج هـ( وعددوا معانيها ومشت

مصدر على وزن التفعيل؛ من وجه يتوجها توجهًا وتوجيهاً. وأصله ْ من الوجه. ووجه الكالم السبيل الذي تقصده به، والتوجيه 

يدل على مقابلة الشيء، يقال: واجهت فالنًا أي: جعلت وجهي تلقاء وجهه، ووجهت الشيء أي: جعلته على جهة، ووجه كل 

 (000: 0770يء مستقبله )ابن منظور، ش

 في االصطالح: -

هـو أحـد أعضـاء الهيئة التدريسية أو المؤهـل لدراسـة مشـكالت الطالب التربوية والصحية واالجتماعية والسلوكية مـن خـالل 

بالبيئة المحيطـة لغـرض المعلومـات التـي تتصـل بهــذه المشـكلة ســواء أكانت هـذه المعلومـات متصـلة بالطالـب نفسـه أم 

وزارة ) .(تبصـيره فـي الحلـول المناسـبة لهـذه المشكلة أو المشكالت التي يعاني منها واختيار الحل المناسب الذي يطرحه لنفسه

 10):1986التربية، 

 التعريف اإلجرائي: -

صل عليها المفحوص في المقياس المطبق ويمكن تعريف الموجه الطالبي في هذه الدراسة إجرائيًا بأنه الدرجة الكلية التي سيح

 في هذه الدراسة.

 العنف المدرسي: .7.0.3

 في اللغة: -

أي عيرته ولمته ووبخته بالتقريع، والعنيف:  :يعرف العنف لغة بأنه الخرق باألمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق، يقال: أعنفته

أخذه بعنف، وأعنف الشيء أخذه بشدة،   وعنفه: المه بعنف وشدة،  الشديد بالقول، والعنف: الغلظ والصالبة، واعتنف األمر: إذا

 (0770)ابن منظور، والتعنيف: التوبيخ والتقريع واللوم
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 في االصطالح: -

( فقد وصف العنف المدرسي 037: 8117)الصرايرة تعددت تعريفات العنف المدرسي ـ اصطالًحا ـ ومن أبرزها ما تعريف 

يذائية النفسية أو البدنية أو المادية التي يمارسها الطلبة في المدارس وتؤدي إلى إلحاق الضرر بأنه جملة من الممارسات اإل

 بالمعلمين واإلداريين أو بممتلكاتهم الشخصية أو المدرسية بهدف إيذائهم وإلحاق الضرر بهم واالنتقام منهم.  

ـذي يلحـق ضـرًرا بـدنيًا أو نفسيًا على الطلبة من قبل التعريف النظري للعنف المدرسي: هـو )نمـط مـن السـلوك المـؤذي وال

 آبائهم أو معلميهم أو أصدقائهم(.

 التعريف اإلجرائي:

في هذه الدراسة بأنه الدرجة الكلية التي سيحصل عليها المفحوص على مقياس العنف  -إجرائيا –يمكن تعريف العنف المدرسي 

 المستخدم في هذه الدراسة.
 

 اإلطار النظري . 2 

 العنف المدرسي  .0.2

العنف المدرسي من الظواهر المرضية التي تعاني منها المجتمعات على اختالف مستوياتها، وهو نتاج إلحباطات متكررة تؤدي 

إلى حصوله، وتؤثر تأثيًرا سلبيًا كبيًرا على حياة األفراد والعالقات بينهم، مما يؤدي إلى تفكك العالقات وانهيارها، فهو من 

 المشاكل التي تعاني منها المدارس لما له من تبعات صحية ونفسية وتعليمية على العملية التعليمية بأكملها. أصعب 

( أن  العنف المدرسي ظاهرة سلوكية منتشرة في مؤسساتنا الت ربوية، وهي تعتبر من أهم 28: 8100وترى دغة ) 

ربية، خاصة في اآلونة األخيرة وهذا النتشارها الكبير في مؤسساتنا المشاكل السلوكية التي شغلت اهتمام العاملين في مجال الت  

 الت ربوية، وبالخصوص عند الطالب المراهقين. 

( إلى أن  المجتمع السعودي هو اآلخر يعاني من انتشار ظاهرة العنف التي 032: 8100وأشارت بسيوني واخرون )       

لى األسرة والمدرسة والجامعة، وبات يهدد كيان األسرة والمدرسة ما لم يواجه شملت قطاعات كبيرة ومتنوعة، وامتد خطرها إ

 بأساليب تربوية ونفسية تحد من خطورته. 

والعنف بصفة عامة عبارة عن فعل يتضمن إيذاء االخرين إذ يكون مصحوبا باالنفعاالت الحادة أو التوتر العنيفة وكأي 

حقيق مصلحة معنوية أو مادية وقد ينظر إليه كظاهرة اجتماعية تتكون من مجموعة فعل اخر ال بد أن يكون له هدف يتمثل في ت

من الفاعلين وتحدث في محيط معين وتكون لها درجة االستمرارية بحيث تحتل فترة زمنية واضحة، وسواء نظرنا إلى العنف 

سان خالل مختلف حقب وجوده على كنمط من أنماط السلوك أو كظاهرة اجتماعية؛ فالعنف أحد المظاهر التي صاحبت اإلن

 (.80: 0770األرض )البشر،

 وباستقراء التعريفات السابقة يتضح أن  العنف:         

يطلق على أي سلوك لفظي أو مادي مباشر أو غير مباشر يصدر من طالب أو مجموعة من الطالب، نحو أنفسهم أو آخرين  .0

نتيجة حب الظهور، أو الشعور بالغضب أو اإلحباط أو الدفاع أو ممتلكات خاصة أو عامة داخل المدرسة وخارجهـا 

عن النفس أو الممتلكات أو الرغبة في االنتقام من اآلخرين، أو الحصول على مكاسب معينة، ويترتب عليه إلحاق أذى 

 بدني أو مـادي أو نفسي بصورة متعمدة بالطرف اآلخر.
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 موعة مؤثرات داخلية وخارجية. أنه سلوك غير سوي مخالف لثقافة المجتمع، تحركه مج .8 

 أنه ظاهرة اجتماعية سلبية وشاذة تتطور إلى الوصول للمشكلة االجتماعية.  .3

 أنه سلوك منحرف يلحق األذى بالذات أو الغير أو الممتلكات، مما يؤثر في المنظومة االجتماعية.  .2

 والنية المبيتة. أنه سلوك منحرف تزداد حدته وقوته حسب نوع اإلثارة واإلمكانات المتاحة،  .0

أنه سمة من سمات الطبيعة البشرية، تظهر بصورة واضحة عندما تفشل جميع محاوالت اإلقناع، فيلجأ إليها الفرد؛ لتأكيد  .2

 ذاته من خالل بوابة العنف. 
 

 دوافع العنف المدرسي: -0  

ل مسيرة تاريخ تطوره عبر الزمن وهو العنف من أبرز األنماط السلوكية التي الزمت اإلنسان خالل مختلف مراحل نموه وخال

 من أولى مظاهر السلوك التي عرفتها المجتمعات البشرية والعنف ال ينشأ من فراغ وإنما هو نتاج عوامل وأسباب متنوعة.

و ابتداًء تعرف الدوافع بأنها مجموعة القوى أو العوامل واألسباب التي تدفع الطالب نحو إيقاع المتمثل في الهجوم اللفظي ا

 (.217: 8101العنف والعدوان او التحطيم للممتلكات الخاصة بالسلطة أو رموزها )سالم، 

 ( إلى أن  دوافع العنف المدرسي متعددة، ويمكن تقسيمها إلى ما يلي:28-20: 8107وتشير ممدوح )

 دوافع أسرية واجتماعية واقتصادية:  -أ  

قية والتوجيهات الدينية لألبناء وعدم االهتمام بمشكالتهم والتفرقة في المعاملة تتمثل في ضعف الرقابة الوالدية والت ربية األخال

 .بينهم وغياب السلطة الضابطة في األسرة والمجتمع وضعف القوانين الرادعة للخارجين عن النظام في المجتمع

 دوافع نفسية:  -ب 

 الفراغ والدونية وفقدان الثقة بالنفس. وتتمثل في الشعور بالحرمان والنظرة التشاؤمية للمستقبل والشعور ب

 دوافع إعالمية:  -ج

 وتتمثل في وسائل اإلعالم وبثها مواد أو مسلسالت وافالم عربية واجنبية منافية آلداب المجتمع وقيمة ومن ثم تدفع للعنف.

 دوافع ثقافية:  -د

ارسة األنشطة الثقافية والدينية واالجتماعية داخل تتمثل في عدم إشباع حاجات الشباب الدراسية والثقافية والمادية، وعدم مم

 الجامعة وخارجها.

 ـ دوافع إدارية:  هـ

تتمثل في طريقة تعامل إدارة المدرسة وعدم االهتمام من قبلهم الحتياجات الطالب ومتطلباتهم مما ينتج عنه سلوك عدواني من 

مقابل في المعاملة لبعض الطلبة اتجاه المعلمين واحترامه مما  اإلدارة والمعلمين اتجاه الطالب وينتج عنه أيضا سلوك عدواني

 يسبب تدني العالقات، وينتج عنه تأثيرات كبيرة على المستوى التحصيلي للطالب وعلى العملية التعليمية بأكملها.

أسباب انتشار ظاهرة العنف بالبيئة المدرسية والصفية    -2  

 سباب انتشار العنف في البيئة المدرسية تتعدد ولعل أبرزها ما يلي:( إلى أن  أ8108تشير الزرقاوي )      

  .عدم مناسبة المرافق الصحية في األبنية المدرسية 

  عدم إدراك الحاجات النفسية المختلفة للطالب بما يتوافق مع مراحلهم العمرية وعدم تلبيتها في الوقت المناسب.  

  ،واتباع أسلوب العقاب البدني المرفوض نفسيًا وتربويًا ضعف المعالجة الت ربوية لمشكالت الطالب. 
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   .عدم مراعاة الفروق الفردية ودافعية التعلم والصفات الشخصية غير الداعمة للعملية التعليمية 

   ممارسة السلطوية في اإلدارة الطالبية لحرص معظم المديرين نحو مساعدة المعلمين والعمل على تحسين عملية التعليم

 ها. بأبعاد

   .افتقار مديري المدارس للقدرات والمهارات اإلدارية 

   .عدم اشراك الطالب في اتخاذ القرارات مما يحول دون توفير جو مناسب يؤدي للسلوكيات السوية 

   .النزعة التسلطية في األساليب اإلدارية 

  ،(87: 8108غياب التناغم واالنسجام بين الطالب والمدرس واإلدارة. )الزرقاوي. 

( أن  اإلخفاق الدراسي قد ينعكس على تصرفات الطالب وسلوكهم، ويمكن إرجاعه إلى 332: 8113ويضيف العريني )  

أسباب متعددة منها ما يتعلق بالقدرة العقلية وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب العلمية التعليمية، ومنها ما يعزى إلى عدم 

الدراسية وكلها أمور لها أثر على شخصية الطالب وقد تجعله يتجه إلى سلوكيات العنف  الرغبة وعدم التوافق مع البرامج

والهروب من المدرسة أو ردود فعل مضادة للمجتمع لشعورهم بالنقص وممارسة العنف مع الذات في بعض األحيان 

 كاالنتحار. 

في التعامل مع مشكلة العنف، فقسوة المعلم في  ( أن  للمعلم والمدير واإلدارة المدرسية دوًرا80: 0770ويرى رشوان )  

 إدارته للفصل وطريقته في التدريس وغيرها قد ينتج عنها انحراف لدى الطالب.

( أن الدراسات أثبتت أن  درجة إلمام المدرسة بطبيعة المرحلة النمائية وباألساليب 332: 8113ويشير العريني )

دورها الت ربوي والتعليمي على أكمل وجه، وعدم وعي المعلم بطبيعة طالبه والعجز الصحيحة في التعامل مع الطالب وقيامها ب

 عن فهم نفسية وخصائص المرحلة التي يمر بها الطالب من األمور التي لها صلة وثيقة بعنف وعدوانية الطالب.

ابه السلوكات السلبية أو مما سبق يتبين درجة تأثير البيئة المدرسية ودورها الخطير في تشكيل شخصية الطالب وإكس

 اإليجابية نحو غيره من أفراد المجتمع. 

( أن  العنف المدرسي يرجع لعدة أسباب منها عدم شعور الطالب باحترام اآلخرين 080: 8110(فيما يرى الداوود 

فاع، وقد يظهر الطالب وفقدانه الحماية، ورغبته في جذب االنتباه، وعدم شعوره باألمن واألمان، لذا يلجأ للعنف كوسيلة للد

العنف تعبيًرا عن الغيرة، واستمرار اإلحباط لديهم لفترة طويلة، ومن األسباب تقصير المدرسة في اتخاذ اإلجراءات النظامية 

 ضد الطالب الذين يمارسون العنف.

يعة التنشئة ( إلى أن  العنف المدرسي يرجع ألسباب تربوية مبعثها األسرة وطب38: 8110وأشار محمود وآخرون )

االجتماعية والت ربوية فيها في ظل غياب اإلرشاد والتوجيه من قبل الوالدين نظًرا النشغالهم بأعباء الحياة، وعدم حرص اآلباء 

 .  على توجيه عالقات األبناء بجماعات الرفاق ودور المدرسة في التنشئة االجتماعية والت ربوية

أًنواع العنف المدرسي: -3  

اع العنف وتتنوع تبعا الختالف المواقف واألشخاص الذي يصدر منهم هذا السلوك العدواني، فقد يلجا إنسان ما الى تتعدد أنو 

العنف نتيجة خوفه من عدوان متوقع ضده إذ يحاول أن يبادر كي ال يكون الضحية، وقد يكون الحرمان سببا لعنف يمارسه فرد 

( يمكن تقسيم العنف المدرسي إلى عدة أنواع حسب طبيعة العنف وحسب 82: 8103أو أفراد تجاه اآلخرين، وحسب األمير )

 :الجهة الموجه إليها العنف وحسب الجهة التي يصدر منها العنف على النحو االتي
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غريزة في اإلنسان تولد معه عنف فطري لكونه  العنف المدرسي حسب طبيعة العنف إلى: ينقسم :حسب طبيعة العنف - 

 .أي أنه يتعلم اجتماعيا من اآلخرين أو المتمثل بآراء باندورا مكتسب وعنف .كل من البروزا وفرويد ويتمثل ذلك في آراء

معنوي  وعنف .وهو ما يتم باستعمال فعلين)مادي( نموذج قوة معينه بدنية مثالعنف مادي،  :حسب نوعية العنف يقسم الى -

 (8103وهو الذي يحدث في جانب معنوي كالتهديد مثال )األمير،

 .ويتمثل بكل صور العنف المرتكبة ضد األشخاص والممتلكاتعنف ضد اآلخرين  :حسب الجهة الموجه إليها ويقسم إلى -

 .ويتمثل باالنتحار واإلدمان على المخدرات والكحول وعنف ضد الذات

لمجتمع وهو العنف الذي يصدر من جهات رسمية ضد أفراد من ا العنف من حيث شرعية العنف ينقسم إلى: عنف رسمي -

وهو السلوك الذي يقوم به الفرد عنف غير رسمي ومن الممكن هنا أن يكون هو عنف اإلدارة المدرسية تجاه الطالب. و

وهو نمط من العنف عنف دفاعي: أي الهجوم على اآلخرين بعنف معنوي. و عنف هجوميالقانون. و ويحاسب عليه من قبل

 يأخذ شكل الدفاع عن النفس. 

ويكون بالضرب والرفس وشد الشعر والعض وايذاء االخرين والتخريب ه ينقسم إلى: عنف جسدي العنف من حيث نوع -

 .واالعتداء على الممتلكات والقتل وايذاء الذات واالنتحار

ويكون بتحقير اآلخرين واالستهزاء بهم  والعنف الرمزي )الغير لفظي(ويكون بالشتم والتهديد وإهانة اآلخرين والعنف اللفظي 

 .رية منهم والحرمان المادي والعاطفي والنفسي واالجتماعي والنبذ واإلهمال والتفرق والثمين وايقاع الظلم وعدم المساواةوالسخ

  (0778)الطاهر،

وهو الذي يقوم به شخص أو مجموعة تجاه شخص أو أكثر أو تجاه أما العنف حسب القائم به فينقسم إلى: عنف فردي  -

لذي تقوم به مجموعة تجاه شخص أو مجموعة أو رمز مثال المظاهرات والعصابات. وهو اعنف جماعي الممتلكات. و

 (8118)الحداد،

 النظريات المفسرة للعنف -4

 تعددت النظريات المفسرة للعنف، ولعل أبرز هذه النظريات ما يلي:

 نظرية التحليل النفسي:  -أ

قد كان فرويد من األوائل الذين اعتقدوا أن السلوك البشري تعتمد هذه النظرية على ربط العنف بالخصائص النفسية لألفراد و

عدواني بالفطرة، والعنف ينتج جراء دافع بيولوجي، وقد ربط فرويد بين غريزة العدوان والموت، ويرى أن كل انسان لديه 

ن نفسه، وهنا يزداد نزعة التخريب لكثرة ما يتعرض له من إحباطات متكررة، واإلحباطات ناتجة من عدم إشباع حاجات االنسا

 (.70: 0772السلوك العدواني ليتحول إلى عنف ضد األخرين. )عالوي، 

في حين ترى الفرويدية الحديثة أن العنف يرجع إلى الصراعات الداخلية والمشاكل االنفعالية والمشاعر غير الشعورية 

 بالخوف وعدم األمان وعدم المواءمة والشعور بالنقص.

 : النظرية السلوكية -ب

يرى السلوكيون أن العدوان سلوك يمكن اكتشافه من خالل تصرفات األفراد، وبالنتيجة يمكن تعديله وفقا لقوانين التعلم، فهم 

 يؤمنون بأن السلوك متعلم في البيئة وحسب قوانينهم يمكن إطفاؤه وعالجه،
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حصول الفرد على التعزيز واإلثابة يميل إلى  وقد أشار سكنر إلى أن اإلنسان يتعلم السلوك عن طريق الثواب والعقاب، فعند  

 (080: 8110تكرار هذا السلوك، والسلوك المعاقب عليه ال يكرره مطلقا، وهذا ينطبق على العنف )الزعبي،

إذن يمكن القول إن أصحاب النظرية السلوكية يرون أن  التنشئة االجتماعية التي تطبق على الفرد تتضمن تغيرات في 

 ن التجربة أو الخبرة أو نتيجة الرتباط المثير باالستجابة والتعزيز اإليجابي والسلبي بالسلوك.السلوك تنشأ ع

 نظرية التفكك االجتماعي: -ج

شاع استعمال مصطلح التفكك االجتماعي للداللة على مفهوم يشمل مظاهر سوء التنظيم في األسرة والمجتمع. ويراد به أحيانا  

أجزاء ثقافة المجتمع، ويحدث نتيجة التغيرات السريعة التي تمر بها المجتمعات، فحالة عدم  عدم التناسق أو التوازن بين

االستقرار في العالقات بين األفراد تؤدي إلى انعدام الترابط االجتماعي بينهم، لذلك يلعب دوًرا كبيًرا في ظهور السلوك 

 (.010: 0770المنحرف وحاالت العنف والعدوان بين األفراد. )أبو تونة، 

إذن يمكن أن يؤدي اختالف الحصيلة الثقافية والمعرفية لدى الفرد إلى حالة من االضطراب والقلق والصراعات التي قد تؤدي 

 في منتهاها إلى نوع من الصراع والسلوكيات المنحرفة ومنها العنف.
 

   الطالبي  التوجيه .2.2

الت وجيه الطالبي هو مجموعة من الممارسات التوجيهية واإلرشادية التي تتم وفق خطة علمي ة عملي ة مدروسة لمجموعات 

االنحراف، أو خدمات إنمائية بهدف تحقيق النمو السوي للطالب، وتتضمن خدمات وقائي ة بهدف تحصين الطالب من الزلل و

االنخراط في هاوية الرذيلة أو الت طرف والنزوع لمستحدثات األمور، وخدمات عالجي ة لما يتعرض له من مشكالت بحيث 

 تتضمن مساعدة الطالب على فهم ذاته وبيئته وميوله ورغباته واستعداداته.

روسـة تـشتمل علـى مجموعـة مـن الخـدمات ( الت وجيه الطالبي بأنه "خطة علميـة عملّيـة مد80: 8112ويصف محمود )

يـة اإلنمائيـة التـي تــساعد الطالــب علــى النمـو الت ربوي وفـق مرحلتـه وخطتـه الدراسـ ية، وتـوفير األسـاليب  الت ربو 

يق إمكاناته المتاحة الموضـوعية لمـساعدته علـى تحـسين عاداتـه واتجاهاتـه الدراسـية، ومـن ثـم توظيـف اسـتعداداته وتحق

 بشكل جيد".

وهو عملي ة منظمة تهدف إلى مساعدة الطالب، لكي يفهم شخصيته ويعرف قدراته، ويحل مشكالته في إطار الت عاليم    

اإلسالمي ة، ليصل إلى تحقيق الت وافق النفسي والطالبي والمهني واالجتماعي، وبالت الي يصل إلى تحقيق أهدافه في إطار 

 (00: 8117)وزارة الت ربيَة والتعليم،  .داف العامة للتعليم في المملكة العربي ة السعودي ةاأله

   : أهمية التوجيه الطالبي -0 

اجة إليه نظًرا لعدة أسباب جعلت وجود التوجيه الطالبي متطلبًا أساسيًا في البيئة التعليمية تبرز أهمي ة الت وجيه الطالبي ومدى الح

( إلى أن  الطالب يمر بفترات انتقال حرجة يحتاج 88: 8108ويشير الباحثون إلى أبرز هذه المتطلبات؛ حيث أشار أبو أسعد )

 مراهقة كمثال، كما أن  لكل مرحلة عمري ة خصائصها ومشكالتها النفسي ةفيها إلى اإلرشاد والت وجيه، فانتقاله من الطفولة إلى ال

 واالجتماعي ة التي يحتاج معها التوجيه واإلرشاد. 

( أن  مما يولد العنف المدرسي ضغوط الحياة وتعقدها وتعرض الطالب لصراعات عديدة 32: 8112ويرى الشيخ )

 تفرضها تعقيدات الحياة ومطالبها، 
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ؤكد الحاجة للتوجيه واإلرشاد من خالل البرامج اإلنمائي ة والوقائي ة والعالجي ة لمساعدة الطالب على تنميَة ما ي وهو 

راَسة، وإيجاد حلول للمشكالت التي تعالج العنف بطرق توافقي ة.    المهارات الالزمة للتعامل مع ضغوطات الحياة والدِّ

ن  مما يدعو إلى الحاجة لوجود الت وجيه واإلرشاد الطالبي بالمدارس؛ ( أ31: 8103ويؤكد الببالوي وعبد الحميد )

تراجع دور األسرة اإلرشادي والت ربوي في إرشاد األبناء وتربيتهم، نظًرا النشغال األب واألم في زمن تصاعدت فيه وتيرة 

لبي ة على األبناء وتعاظم دورها في تزايد العنف الحياة االقتصادي ة، وضعف العالقات األسري ة، في ظل تعدد وسائل الت أثير الس

 ودواعيه بجانب المشكالت الت ربوي ة والنفسي ة واالجتماعي ة التي يعاني منها هؤالء األبناء. 

( أن  تمدد نفوذ العولمة وما صاحبها من انفتاح على العالم وتعدد مصادر الت لقي  30: 8110ويضيف عطا وآخرون )

والتغ يرات التي طرأت على المجتمع وتأثر المجتمع بالت طور الت كنولوجي مما أفرز مظاهر سلبية لهذا الت أثر، ومن ذلك  والت أثير،

انتشار العنف واختالل القيم، مما يبرز ضرورة الت وجيه واإلرشاد لتحصين الطالب، وتعزيز البناء األخالقي في نفوسهم 

لتعامل اإليجابي مع مستجدات الت قني ة، ومساعدتهم على حل المشكالت التي تواجههم، ومما ومعالجة أسباب العنف وتهيئتهم ل

ليم ومناهجه من تطور متسارع، وتزايد أعداد  يؤكد على الحاجة لوجود الت وجيه واإلرشاد الطالبي بالمدارس؛ ما يلحق  نظم التع 

بالت وجيه واإلرشاد؛ لكونه من أعظم الخدمات التي تقدم للطالب وتساهم  الطالب في المدارس، ونتيجة لهذا الت طور بدأ االهتمام

 في معالجة العنف المدرسي.

 دور الموجه الطالبي في معالجة العنف: - 2

الموجه الطالبي هو بمثابة المهندس للعملي ة التوجيهية واإلرشادي ة في المدرسة، كما أنه المحور األهم فيها، وهو المسؤول 

طيط واإلشراف واإلدارة والت نفيذ والمتابعة والتق ويم لبرامج الت وجيه واإلرشاد  الرئيس عن متابعتها، وتمتد خدماته لتشمل التخ 

التي تقدم الخدمات للطالب في المدرسة، وبدون المرشد الطالبي يكون من الصعب تنفيذ برامج الت وجيه واإلرشاد )عطا 

 (.8110وآخرون، 

وار اإلرشادي ة المنوطة بالمرشد الطالبي في المدرسة لتحقيق النمو المتكامل في شخصية الطالب متعددة؛ ومن واألد         

أبرزها معالجة العنف المدرسي والمساهمة في النمو الشامل في شخصي ة الطالب من كافة الجوانب، بدًءا من النواحي الت ربوي ة 

نفعالي ة والعقلي ة واالجتماعي ة، إضافة إلى االهتمام بتنفيذ الخدمات والبرامج في جميع ميادين والخلقي ة إلى االهتمام بالجوانب اال

  (.0:8112والت عليم،  اإلرشاد التي من خاللها يقلل العنف المدرسي )وزارة الت ربيَة

سي والطالبي واالجتماعي والمهني لبناء بمسؤولي ة الت وجيه واإلرشاد في المدرسة ليصل إلى تحقيق الت وافق النف فهو يقوم 

 :شخصي ة سوي ة في إطار الت عاليم اإلسالمي ة تسهم بدرجة كبيرة في الحد من العنف عن طريق اآلتي

 تنفيذ برامج الت وجيه واإلرشاد وخدماته اإلنمائي ة والوقائي ة والعالجي ة التي تسهم في الحد من العنف ومعالجته.  -

ب في استغالل ما لديه من قدرات واستعدادات إلى أقصى درجة ممكنة في تحقيق النمو السوي في شخصيته مساعدة الطال -

 مما يقلل من ممارسته للعنف. 

 تنميَة القيم الخلقي ة والسمات اإليجابي ة وتعزيزها لدى الطالب في ضوء مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف. -

ميع النواحي النفسي ة واألخالقي ة واالجتماعي ة والت ربوي ة والمهني ة، لكي يصبح عضوا توجيه الطالب وإرشادهم إسالميًّا في ج -

 صالًحا في بناء المجتمع وليحيا حياة مطمئنة راضية ويتصف بالرفق واللين في التعامل. 
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راَسة، سواء كانت شخصي ة أو  -  اجتماعية أو تربوي ة، والعمل بحث المشكالت التي يواجهها أو قد يواجهها الطالب أثناء الدِّ

راَسة سيًرا حسنًا، وتوفر له الصحة النفسي ة مما يسهم بصورة  على إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل أن يسير الطالب في الدِّ

 كبيرة في الحد من العنف.

اًدا لآلخر، لتهيئة الجو المحيط العمل على توثيق الروابط والت عاون بين البيت والمدرسة، لكي يصبح كل منهما مكماًل وامتد -

 المشجع للطالب لكي يواصل دراسته وإزالة أي عقبات من شأنها تسهم في غرس بذور العنف داخل الطالب. 

راَسات حول مشكالت العنف في المملكة. -  اإلسهام في إجراء البحوث والدِّ

ت وجيه واإلرشاد ودور الموجه الطالبي في توعية المجتمع المدرسي بشكل عام بصور العنف وأشكاله، وتوضيح مهام ال  -

 (02: 8117الحد من مظاهر العنف. )وزارة الت ربيَة والت عليم،

 األنماط التوجيهية لمعالجة العنف: -٣

لكي يتمكن الموجه الطالبي من تحقيق دوره في معالجة العنف المدرسي لدى الطالب، فإن  عليه أْن يوظف أنماط التوجيه 

 حقيق ذلك، ومن أنماط التوجيه الطالبي ما يلي:المختلفة لت

 :التوجيه الفردي -أ

وهو تعامل الموجه مع مسترشد واحد وجهًا لوجه في الجلسات التوجيهية، وتعتمد فاعليته أساًسا على العالقة اإلرشادي ة  

دى الطالب، وتفسير المشكالت، ووضع خطط المهني ة، ومن الوظائف الرئيسة لإلرشاد الفردي تبادل المعلومات وإثارة الدافعي ة ل

 . :320)8110العمل المناسبة. )زهران،

 :التوجيه الجمعي -ب

هو أن يقوم الموجه الطالبي باالجتماع بعدد من الطالب الذين يجمع بينهم قضي ة مشتركة ـ وهي قضية العنف ـ بعد أن يتم 

ا بين خمسة إلى سبعة أعضاء، ومن خالل هذه الجلسات تشكلهم في مجموعات يتراوح عدد أعضاء المجموعة الواحدة م

الجماعي ة يقوم الطالب بالت عبير عن المشكلة التي يعانون منها كل حسب وجهة نظره وطريقة تفكيره من واقع رؤيته لها وكيفي ة 

 .321)8110)زهران، .معالجتها

 :التوجيه السلوكي -ج

نين الت علم في عالج المشكالت واالضطرابات السلوكي ة التي يعاني منها الطالب، هو أسلوب إرشادي يعتمد على مبادئ وقوا     

وذلك بهدف تعديل أو تغيير سلوكياتهم غير السوي ة، وتنمية سلوكيات توافقي ة لديهم، حتى تصبح حياتهم أكثر فاعلي ة وإيجابي ة. 

 (000: 8102)العريدي،

 :التوجيه بالقراءة -د

م مواد قرائي ة مختارة مثل الكتب والمجالت والنشرات والقصص في مجال العنف المدرسي وأسباب وسبل ويقصد به استخدا

عالجه، حيث يقوم الطالب المسترشد بالقراءة فيها، والت فاعل معها، واالستفادة من محتواها في فهم نفسه ومساعدته على حل 

 (.88: 8110مشكلته )زهران،

 :التوجيه الكاريكاتيري -ه 
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وهو عبارة عن رسوم إرشادي ة تعتمد في شكلها على القيم الخطي ة والمساحات الظلي ة واللوني ة، وما تتميز به في شكلها بالبساطة  

والمبالغة أحيانًا، والجمع بين اللغة اللفظية واألشكال في الت عبير عن المضمون الذي يهدف إلى إرسال رسائل إرشادي ة 

 (.323: 8112 وتوجيهيّة. )محمود،

 :التوجيه من خالل المناهج والنشاط المدرسي -و 

حيث يتم تضمين المناهج الدراسية موضوعات تتناول العنف المدرسي وأسبابه وتتعلق باحتياجات الطالب وفقاً لخصائص 

 الجتماعي ة.نموهم وحاجات المجتمع لكونه يشكل مجموع الخبرات التي يمر بها الطالب إلشباع حاجاتهم الفردي ة وا

( أن  النشاط الالصفي جزء ال يتجزأ من برنامج المدرسة باعتباره يمس شخصيات الطلبة بشكل مباشر 8112ويرى العنزي )

حيث يستطيع الطالب من خالل ممارسة فعاليات النشاط التعبير عن انفعاالته وإشباع حاجاته وتعديل سلوكياته وإتقان مهارات 

 ه.مختلفة يحتاجها في حيات

 :التوجيه النفسي الديني -ز 

من أساليب التوجيه النفسي المهمة حيث يقوم على أساليب وأسس روحي ة وأخالقي ة، مقابل اإلرشاد الدنيوي الذي يقصد به بقي ة 

 ( أن  هناك وسائل توجيه عامة38: 8108طرق اإلرشاد التي تقوم على أسس وأساليب وضعها البشر. ويذكر )دبور واخرون، 

 :تفيد الموجه الطالبي في القيام بدوره في معالجة العنف ومنها

تعزيز التحلي بقيم التسامح والرفق من خالل التن سيق والمشاركة في برامج الت وعية اإلسالمي ة بالمدرسة لمواجهة  .0

 السلوكات العنيفة. 

 بيان خطورة العنف المدرسي وطرق اجتنابه من خالل المحاضرات والندوات. .8

تركيز على استعراض أخطار العنف في برامج االصطفاف الصباحي واإلذاعة المدرسي ة، والمجالت واللوحات ال .3

 الجدارية. 

 تعزيز القيم الخلقي ة الفاضلة من خالل تطويع جميع مواد الت ربيَة اإلسالمي ة وغيرها. .2

 الصالة.  الخلقي ة على الطالب بعد توظيف صالة الظهر في المدرسة إللقاء كلمات توجيهي ة قصيرة عن القيم .0

 أساليب الموجه الطالبي للوقاية من العنف المدرسي -4

 هناك عدة أساليب يمكن للموجه الطالبي استخدامها للحد من ظاهرة العنف المدرسي ومن أهمها:

 أسلوب المقاومة:  .0

فمن هذا جاءت أهمية تسليط الضوء على مؤسسات  فمقاومة العنف تبدأ بمقاومة الفكر العنيف والذي بدوره يتم بالفكر المثير

الثقافة واإلعالم والتعليم العامة منها والخاصة وإبراز دورها في محارب هذا النوع من العنف ومحاربة العقل العربي من الفكر 

ما تحمله من العنيف فقد ساعد على انتشار العنف والتطرف في الفكر بحجز مؤسسات الدولة في توضيح مراحل التغيير لكل 

ايجابيات وسلبيات من جراء آليات سياسية االنفتاح االقتصادي وتأثير السوق العالمية وما تحمله من قيم القيادة عاملة بالشخصية 

 وتغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

 أسلوب التنشئة: .2

مة وتفعيل دور األخصائي االجتماعي في المدارس بمختلف صورها أو أساليبها األسرية االجتماعية والطالبية والبيئة السلي 

 (8108)الزرقاوي، .والمجتمع ووضع سياسات واستراتيجيات وطنية وتربوية من مواجهة الظاهرة
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 تفعيل دور المجتمع المحلي ونشر الوعي بمخاطر العنف .3

نف وتقليل األسباب التي تساعد وفي هذا الجانب يفعل الموجه الطالبي دور المجتمع المحلي للمساعدة في القضاء على الع

على بروزه في المجتمع فمقاومة العنف لن تجدي نفعا إذا لم تكن هناك مشاركة من قبل األفراد في المجتمع في مواجهة 

هذه الظاهرة فغياب المشاركة من أهم المعوقات التي تواجه سياسات هذه الظاهرة والعمل على تطوير األنظمة التعليمية 

 اليبها.بأهدافها وأس

 تنويع طرق التدريس  .4

يجب على الموجه الطالبي لفت انتباه اإلدارة والمدرسين إلى ضرورة جعل التعليم ممتًعا من خالل تنويع المعلمين ألساليب 

وطرق التدريس بدال من االعتماد على طريقة واحدة )التلقين( للسماح لكل التالميذ بالمشاركة في الحصة وإعطائهم الحرية في 

عبير حيث تسمح لهم هذه المشاركة باالندماج في المجموعة وتحسسهم بعدم وجود فرق بين األفراد المجموعة من جهة؛ من الت

ح عن أنفسهم الذي قد يمكنهم من التوافق داخل الصف المدرسي. )الدوري،  (.8102جهة أخرى تروِّ

 ظاهرة العنف المدرسي، ومن أهمها:  ويضيف الباحث مقترحات أخرى قد تساعد الموجه الت ربوي في الحـد من

ف الطالب ذوي السلوكات العنيفة مبكًرا وذلك لمنحهم الدعم المطلوب.  -  تعرُّ

ف مشكالت الطالب والوصول ألسباب حدوثها، ومن ثم إعداد خططًا عالجية لها. -  تعرُّ

 يفةتوظيف سجل المخالفات السلوكية، باإلضافة إلى متابعة ودراسة للـسلوكات العن -

 بصورة منتظمة وذلك لتدعيم واستكمال السياسة العالجية المتبعة.

بناء شبكة عالقات اجتماعية قوية مع كافة المؤسسات الت ربوية والهيئات المهنية واالجتماعية ذات العالقة بعمل الموجه  -

 الطالبي، لتقديم البرامج والخدمات العالجية للطالب.

 ع زيادة عددهم بما يناسب حجم المدرسة. تأهيل الموجهين الطالبيين م -

 الحرص على التزام الطالب بالصالة مع مالحظتهم ومتابعة من يقصر في أدائها.  -
 

 الدراسات السابقة . 3.0

 تمهيد:

اطلع الباحث على عدد من الدراسات واألبحاث التي قام به الباحثون؛ حرًصا منه على إثراء دراسته، ومعرفة ما توصل له 

حثون من نتائج علمية تتعلق بالعنف المدرسي ودور الموجه الطالبي في معالجته والتقليل منه، وفيما يلي يستعرض الباحث البا

بعًضا من الدراسات التي تخدم الدراسة الحالية في محددات الموضوع، وقد رتبت الدراسات من األحدث إلى األقدم، وتنقسم هذه 

 الدراسات إلى قسمين وهما:

 الدراسات العربية: .0.3

دراسةة  .(. بعنووان: ددور االرشواد فوي الحود مون ظواهرة العنوف المدرسوي فوي مرحلوة التعلويم الثوانويد2121دراسة عرعار )

ميدانية ببعض ثانويات بلدية المسيلة. هةدفت إلةى معرفةة مةدى انتشةار ظةاهرة العنةف اللفظةي والجسةدي وتخريةب الممتلكةات فةي 

 اإلرشاد المدرسي ودوره في المؤسسة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، المؤسسة الت ربوية وكذلك
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، 8108واالسةةتعانة بمقيةةاس دور اإلرشةةاد فةةي الحةةد مةةن ظةةاهرة العنةةف المدرسةةي والمعةةد مةةن طةةرف الباحثةةة سةةعودي وصةةال  

جمةع البيانةات وتحليلهةا توصةل  مفةردة، بعةد 28واستخدام االستبيان وتوزيعه على عينة من أسةاتذة التعلةيم الثةانوي المقةدرة    بةـ 

 الباحث إلى النتائج التالية:

من خالل ما تم التوصل إليه من خالل مناقشةة نتةائج الفرضةيات وفةق التحليةل اإلحصةائي للبيانةات فةي تنةاول االرتبةاط بةين  .0

لةةى أن  متغيةري الدراسةة )التمةةرد األكةاديمي ووجهةةة الضةبط(، تةم التوصةةل إلةى قبةةول الفرضةية العامةة والتةةي تةنص ع

 لإلرشاد الت ربوي دور هام في الحد من ظاهرة العنف المدرسي.

كما تم تحديد مظاهر العنف المدرسي األكثةر انتشةارا فةي الوسةط الت ربةوي مثةل العنةف اللفظةي والبةدني وتحطةيم الممتلكةات  .8

  والتنمر.

 (. بعنوان:د ظاهرة العنف المدرسي أسبابه ومخلفاتهد.2121دراسة بن عائشة )

دفت هذه الدراسة إلةى البحةث فةي ظةاهرة العنةف المدرسةي أسةبابه ومخلفاتةه، حيةث تعةد ظةاهرة العنةف مةن بةين الظةواهر التةي ه

تستدعي اهتمام الرأي العام والمجتمعات باختالف أجناسها وما تجنيةه األسةر والمؤسسةات بكةل تخصصةاتها العموميةة والخاصةة 

وأساليب ممارسته من قبةل أفةراد هةذه المؤسسةات وأخةص بالةذكر فةي هةذه الدراسةة وأيضا المؤسسات الت ربوية جراء هذا العنف 

طبقة خاصة وهي طبقة المتمدرسين بالمدارس الثانوية بوالية مستغانم بالجزائر، وأكثر خصوصية مرحلةة المراهقةة التةي تعتبةر 

د اعتمةد الدراسةة علةى المةنهج الوصةفي، مرحلة حساسة تبرز فيها مشاعر المعارضة ومحاولة إثبات الذات وسرعة االنفعال. وق

واالستبانة كةأداة للدراسةة، وأشةارت نتةائج الدراسةة إلةى أنةه بةالرغم مةن وجةود نظةام تربةوي صةارم ومبنةي علةى أسةس تتصةدى 

ألنواع العنف الجسدي واللفظي والرمزي والنفسي داخل المؤسسات الت ربوية سواء كانت صادرة من الطلبةة أو مةن المةربين مةن 

نين ومناشير تنص على العقاب والمجالس التأديبية إال أنه يالحظ وجود أساليب متنوعة من العنف في الوسط المدرسي، وهذا قوا

مةا يسةتلزم تواجةد أسةةاليب عالجيةة واسةتراتيجيات وقائيةةة وإصةالحية تقةف علةى هةةذه الظةاهرة لمنةع تفاقمهةةا والبحةث فةي أسةةبابها 

  الحقيقية ومحاولة تداركها.

بعنوان:د دور البيئة المدرسية في تخفيف ظاهرة العنف المدرسي في المرحلة األساسوية مون وجهوة  (.2102امنة )عث دراسة

هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور البيئة المدرسةية فةي تخفيةف ظةاهرة  نظر المعلمين ومدراء المدارس في لواء بني عبيدد.

لمعلمين ومدراء المةدارس فةي لةواء بنةي عبيةد، كمةا هةدفت للتعةرف علةى العنف المدرسي في المرحلة األساسية من وجهة نظر ا

المدرسية في تخفيةف ظةاهرة العنةف المدرسةي فةي المرحلةة األساسةية  الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور البيئة

ة، واعتمةد الباحةث فةي اختيةار عينةة تبعاً لمتغيرات المسمى الوظيفي والخبرة والجنس، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبان

( اسةةتبانة علةى المعلمةين والمعلمةات ومةدراء فةةي 301الدراسةة علةى أسةلوب العينةة العشةةوائية الطبقيةة، وقامةت الباحثةة بتوزيةع )

( اسةةتبانة وبعةةد مراجعةةة  380(مةةن مجتمةةع الدراسةةة، اسةةتردت منهةةا)% 38مةةدارس مديريةةة تربيةةة لةةواء بنةةي عبيةةد بمةةا نسةةبته ) 

( معلمةةين 312( اسةةتبانة غيةةر صةةالحة للتحليةةل اإلحصةةائي، بهةةذا فةةإن  عينةةة الدراسةةة تكونةةت مةةن)08انة تبةةين أن هنةةاك )االسةةتب

ومعلمات، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي تبين أن  البيئة المدرسية تؤثر بدرجة متوسطة في تخفيف ظاهرة العنةف المدرسةي فةي 

دراء المدارس في لواء بني عبيد، كما تبين عدم وجود فةروق فةي آراء أفةراد عينةة المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين وم

  الدراسة تبًعا للمتغيرات الشخصية لهم.
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(. بعنوان: داإلرشاد الطالبي في مدارس التعلويم العوام فوي مول مون الواليوات المتحودة األمريكيوة واألردن 2102دراسة الجعيد )

هدف هذا البحث إلى رصد اإلرشاد الطالبي في كل مةن الواليةات المتحةدة العربية السعوديةد. وإمكانية اإلفادة منه في المملكة 

األمريكية واألردن. إلثراء تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وقد اعتمد البحث علةى المةنهج المقةارن، واالسةتبانة 

واليةات المتحةدة األمريكيةة والمملكةة األردنيةة الهاشةمية، وأسةفرت كأداة للدراسة وزعت على عينات من المرشدين الطالبيةين بال

الدراسة عن مجموعة من النتائج، من أبرزها: أن دول المقارنة تتفق في وجود جهة مسةئولة عةن اإلرشةاد الطالبةي، إال أن مهةام 

المرشةد الطالبةي، وتوصةل الجهة المسةئولة عةن اإلرشةاد الطالبةي تختلةف فةي دول المقارنةة عةن بعضةها الةبعض، وكةذلك مهةام 

البحث إلى وضع توصيات مقترحة لتطوير اإلرشاد الطالبي في المملكةة العربيةة السةعودية فةي ضةوء خبرتةي الواليةات المتحةدة 

  األمريكية واألردن.

 هدفت(. بعنوان:د دور المرشدين التَّربويين في الحد من ظاهرة العنف المدرسي من وجهة نظرهم. 2102دراسة المصري )

الدراسة التعرف إلى دور المرشدين الت ربويين في الحد من ظاهرة العنف المدرسي، تكون مجتمع الدراسة من المرشدين 

مرشدا ومرشدة، حيث  01مرشدا ومرشدة وتكونت عينة الدراسة من 81الت ربويين العاملين في جنوب الخليل والبالغ عددهم 

فقرة، وكانت النتائج. أن دور المرشدين  21عتمد في ذلك على استبانة مكونة من استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، م

الت ربويين في الحد من ظاهرة العنف المدرسي من وجهة نظر المرشدين في مدارس مديرية جنوب الخليل كان بدرجة عالية، 

س القيم اإليجابية لدى الطلبة وبدرجة عالية، وأن أهم مظاهر دور المرشدين الت ربويين في الحد من ظاهرة العنف المدرسي، بغر

عمله على تنمية شخصية الطفل وفق مبادئ الحوار وبدرجة عالية، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

( في دور المرشدين الت ربويين في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس تربية جنوب الخليل تعزى لمتغير 1.10)

  .الجنس، المؤهل العلمي، التخصص وسنوات الخبرة

هةدف  (. بعنوان:د العنف المدرسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر مدرسيهمد.2102دراسة المرشدي ونصار )

( مدرس 811هذا البحث إلى دراسة العنف المدرسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر مدرسيهم، بلغت عينة البحث )

ومدرسة من مدارس المرحلة المتوسطة في مركةز محافظةة النجةف األشةرف، اسةتخدم الباحثةان مقيةاس العنةف المدرسةي والةذي 

 21( فقرة وقد تحقق في المقياس الخصةائص السةيكومترية مثةل الصةدق الظةاهري بنسةبة اتفةاق )31تكون بصورته النهائية من )

( بأسةةلوب إعةةادة االختبةةار، وبعةةد معالجةةة البيانةةات إحصةةائيا % 28العنةةف) ( مةةن آراء الخبةةراء، كمةةا بلةةغ معامةةل ثبةةات مقيةةاس%

توصل الباحثان إلى نتائج تشير إلى ارتفاع مستوى العنف المدرسي لدى المرحلة المتوسةطة، فضةال عةن وجةود فةرق ذات داللةة 

اً إلةى هةذه النتةائج وضةع الباحثةان إحصائية تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الذكور في العنف المدرسي على حساب اإلنةاث، واسةتناد

   عدد من التوصيات والمقترحات.

(. بعنوان:د تصور مقترح لتفعيول دور اإلرشواد المدرسوي فوي مواجهوة العنوف بالمودارس الثانويوة 2107دراسة عبد الرحمن )

لمدرسةةي فةةي هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى الكشةةف عةةن دور اإلرشةةاد ا بجمهوريووة مصوور العربيووة علووى ضوووء خبوورات بعوو  الوودول.

مواجهة العنف بالواليات المتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية؛ لتفعيله بجمهورية مصةر العربيةة، وقةد اعتمةد البحةث علةى المةنهج 

المقةارن، وتةم اسةتخدام أداتةي: االسةتبانة وتةم تطبيقهةا علةى مدرسةي مةدارس التعلةيم األساسةي، والمقابلةة الشخصةية مةع عةدد مةةن 

وتوصل البحث إلى وضع تصةور مقتةرح لتفعيةل دور اإلرشةاد المدرسةي فةي مواجهةة العنةف بجمهوريةة أعضاء هيئة التدريس، 

   .مصر العربية في ضوء خبرتي الواليات المتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية
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سةة هةدفت هةذه الدراسةة إلةى درا(. بعنوان:د العوامل المرتبطوة بظواهرة العنوف فوي مودارس القودسد. 2106دراسة عبد هللا ) 

العنف المدرسي في مدينة القدس في المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية واألوقاف والمدارس الخاصة والمةدارس التابعةة لوكالةة 

الغوث، استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي والكمي في جمع البيانات والمعلومةات لإلجابةة علةى أسةئلة الدراسةة، واعتبةر هةذا 

بصر في تجارب وآراء وأفكار المبحوثين ووضع الحلول المناسبة لمواجهة ظاهرة العنةف المدرسةي. تةم المنهج مالئماً لتوفير الت

عقد مجموعات بؤرية وتصميم استبانتين، استبانة موجهة للمعلمين في المدارس واستبانة موجهة لطالب وطالبةات المةدارس فةي 

 مدينة القدس.

مدرسةة مةن المةدارس التابعةة لةوزارة  22سةنة( مةن  08س فةوق سةن وبلغ حجم عينة المةدارس )عينةة تمثةل طلبةة المةدار

من المدارس الخاصة ذكور واناث ومن ثمانية مدارس تابعة لوكالة الغوث في مدينة القةدس وتةم  00الت ربية والتعليم الفلسطينية و

فسةةية تفةةرض نفسةةها علةةى مةةدار اختيارهةةا بطريقةةة عشةةوائية، وبينةةت النتةةائج مةةن المجموعةةات أن العنةةف الت ربةةوي أصةةبح حقيقةةة ن

الحياة، وأن اإلطار التعليمي والمدرسي أصبح ال يعمل علةى إخفةاء هةذه الظةاهرة ومةا يجةري فةي داخلهةا أو التسةتر عليهةا، ومةن 

خالل تحليل للبيانات أظهرت النتائج الكيفية بأن العنف المدرسي ال يأتي لمجرد اعتبارات تربوية وأنها قضةية اجتماعيةة بةل هةي 

 ة سياسية وقضية من يستلهم القوى الحيوية وتهميش للدور االجتماعي.قضي

وأظهرت نتائج الدراسة الكمية أن السلوك العدواني بين طلبة المدارس في القدس الشرقية يتمثل في مظاهر كثيرة وأهم روافدها 

يومي الممارس عليه من جنود االحتالل حالة الخوف والغضب واإلحباط الذي يواجهه التلميذ في مدينة القدس من خالل العنف ال

اإلسةةرائيلي علةةى الحةةواجز، وجةةدار الفصةةل العنصةةري، والحالةةة االقتصةةادية فةةي المدينةةة التةةي تةةنعكس علةةى الوضةةع النفسةةي 

واالجتماعي لألسر الفلسطينية. ومن ناحية أخرى، يلعب ضعف مكونات العملية الت ربوية دوًرا مهمةا فةي مواجهةة تلةك التحةديات 

تواجةةه التالميةةذ فةةي مدينةةة القةةدس والمتمثلةةة فةةي تأهيةةل المعلةةم الت ربةةوي، وتطةةوير أسةةاليب التةةدريس والممارسةةات الت ربويةةة،  التةةي

وضعف البيئة الصفية وافتقارها للمكونات األساسية التي من الممكن تحويل الطاقة السلبية الكامنة فةي داخةل التلميةذ لتتحةول إلةى 

  نية اإلنسانية والحضارية ألصحاب المكان األصليين.ترجمة إبداعية تعبر عن الب

(. بعنوان:د دور التوجيه واإلرشاد الطالبي في الوقايوة مون العنوف المدرسوي مون وجهوة نظور معلموي 2105دراسة الفهيقي )

التوجيةه و  هدفت الدراسةة إلةى توضةيح دورالمدارس الثانوية في محافظة تيماء بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعوديةد. 

اإلرشاد الطالبي في الوقاية من العنف المدرسي من وجهةة نظةر معلمةي المةدارس الثانويةة فةي محافظةة تيمةاء بمنطقةة تبةوك فةي 

المملكة العربية السعودية، و كذلك بيان أسباب العنف الطالبي، و التعرف على أشكال العنةف المدرسةي، و توضةيح دور اإلدارة 

الحد من ظةاهرة العنةف المدرسةي، إضةافة إلةى التعةرف علةى أثةر المتغيةرات )المسةتوى التعليمةي، عةدد المدرسية و األسرية في 

سنوات الخبرة( في دور التوجيه و اإلرشاد الطالبي في الوقاية من العنف المدرسي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانويةة فةي 

و قةد تةم .( مبحوثةا70و تم اختيةار عينةة لهةذا الغةرض تكونةت مةن )محافظة تيماء في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، 

وقةد توصةلت الدراسةة إلةى العديةد مةن .(86) ( استبانات لعدم صةالحيتها للتحليةل اإلحصةائي، ليصةبح عةدد المبحةوثين0استبعاد )

، وأن لرفةاق السةوء دور فةي النتائج أبرزها: أن لدور المرشد الطالبي أهمية في تخفيف العنف المدرسي بل والقضاء عليه تمامةا

انحةراف األفةراد ووقةوعهم فةي المشةاجرات والعنةةف بمختلةف أنواعةه، وأن العنةف اللفظةي هةةو أكثةر أنةواع العنةف انتشةارا، كمةةا 

دور األسةةرة واإلدارة والتشةريعات فةةي الحةد مةةن هةذه الظةةاهرة، وكشةفت الدراسةةة عةن افتقةةار التشةةريعات أظهةرت النتةةائج أهميةة 

  .لنصوص تحد من هذه الظاهرة، وبينت النتائج عدم وجود عالقة للقضايا السياسية بالعنف المدرسي
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ري لطالب المرحلة الثانوية دور المرشد الطالبي في التعامل مع مشكالت العنف األس (. بعنوان:د2104دراسة حامد )

لطالب المرحلة  -هدفت الدراسة إلى: التعرف على دور المرشد الطالبي في التعامل مع مشكالت العنف األسري  بالرياضد.

الثانوية بالرياض. مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدارسة من المرشدين الطالبيين في إدارة التعليم بمنطقة الرياض التابعة 

مشرفا( عينة الدراسة: وقد تم اختيار عينة عشوائية  338لت ربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، والبالغ عددهم )لوزارة ا

من مجتمع الدارسة. منهج الدراسة: استخدام الباحث  % 30.8( مشرفا طالبيا بنسبة 010ألفراد الدارسة حيث تمثلت العينة بـ)

أداة الدراسة: استخدم الباحث االستبانة أداة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدارسة.  في هذه الدارسة المنهج الوصفي.

، وفقا (SPSS) األساليب اإلحصائية المستخدمة: تم تحليل بيانات هذه الدارسة باستخدام الحزم اإلحصائية للبرامج االجتماعية

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، استخدم الباحث مقياس لألساليب اإلحصائية التالية: التكرارات والنسب المئوية 

ليكرت الخماسي، معامل ارتباط بيرسون لمعرفة درجة العالقة االرتباطية، معامل ألفا كرونباخ لمعرفة درجة الثبات، وتحليل 

ابية. نتائج الدراسة: توصلت لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الحس (T-test) ، واختبار(ANOVA) التباين األحادي

. أن دور المرشد الطالبي 8. أن دور اإلدارة المدرسة تجاه ظاهرة العنف األسري بدرجة فوق الوسط. 0الدارسة للنتائج اآلتية: 

. أن دور المرشد الطالبي في مساعدة المجتمع تجاه ظاهرة 3في تطوير نفسه تجاه ظاهرة العنف األسري بدرجة كبيرة جدا. 

 . أن دور المرشد الطالبي األساسي في حل مشكلة العنف األسري بدرجة كبيرة جدا. 2ف األسري بدرجة متوسطة. العن

دراسة ميدانية حول  (. بعنوان:د دور مستشار التوجيه في التقليل من ظاهرة العنف المدرسيد2104دراسة مزرقط )

رف على دور مستشار التوجيه في التقليل من العنف المدرسي، وقد هدفت الدراسة إلى التعمواقف التالميذ )المرحلة الثانوية(. 

تكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية في الجزائر وذلك كونهم األقرب في فهم عمل المستشار في التوجيه، وتكونت 

دم وجود دور واضح للمستشار ( طالب وطالبة من المرحلة الثانوية،  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ع011عينة الدراسة من )

في رصد ظاهرة العنف المدرسي، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي وتم استخدام االستبانة أداة لجمع المعلومات والبيانات 

المتعلقة بالدراسة كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود دور إيجابي للمستشار في طرح الحوار الفعال بين المستشار والطلبة 

 ك من خالل تجسيد سلوك السلم بدل العنف.وذل

تتناول الدراسة الحالية في  (. بعنوان:د دور المرشدة الطالبية في الحد من سلوك العنف المدرسيد.2101دراسة الكعبي )

طرحها دور المرشدة الطالبية في الحد من سلوك العنف المدرسي، وتركزت أهميتها في: أن المدرسة من أهم المؤسسات 

يمية التي تساهم في إعداد الطالب والطالبات تعليمياً واجتماعياً، والعنف المدرسي من المشكالت التي تحتل مرتبة متقدمة التعل

في المدرسة ضمن المشكالت االجتماعية والسلوكية التي يترتب عليها تعطيل المدرس عن أداء وظائفها المختلفة. وتعتبر مشكلة 

المجتمع السعودي، وطبقت الدراسة على جميع المرشدات الطالبيات بالمدارس الحكومية العنف المدرسي مشكلة حديثة في 

( مرشدة طالبية تم تطبيق استبانة دور المرشدة 28لمرحلتي المتوسطة والثانوية في مدينتي الدمام والخبر، بلغت عينة الدراسة )

ة محاور، وأوضحت الدراسة أن من أهم نتائجها أن عبارة( موزعة على خمس 27الطالبية )من إعداد الباحثة( وتكونت من )

للمرشدة الطالبية دوراً هاماً في الحد من سلوك العنف المدرسي من حيث إرشاد الطالبات بمواقف السلوكيات الخاطئة، وتوعية 

مديرة المدرسة في  الطالبات بالعقوبات المترتبة على سلوك العنف، كما أظهرت النتائج أن للمرشدة الطالبية دوراً بارزاً مع

الحد من سلوك العنف وكان من أهمها المساهمة مع مديرة المدرسة في وضع الحلول المناسبة للقضاء على العنف المدرسي 

 وإتباع سياسة الحوار المفتوح مع الطالبات، 
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أو السخرية منهن، والدعم  وجاءت نتائج دور المرشدة الطالبية مع المعلمة في: توعية المعلمة بعدم توجيه اإلهانات للطالبات 

للسلوك الحسن، والرجوع للمرشدة الطالبية في حالة وجود مشكلة. كما أسفرت النتائج الخاصة بدور المرشدة الطالبية مع أسرة 

سرة الطالبة في: تدعيم الرابطة بين األسرة والمدرسة، توعية األمهات باألساليب الت ربوية للتعامل مع أبنائهن والمناقشة مع األ

  .في متابعة مشكالت األبناء والعمل على حلها

 الدراسات اإلنجليزية: .2.3

 ."Carey and Dimmitt"( 2102دراسة كاري وديميت )

School Counseling and Student Outcomes: Summary of Six Statewide Studies.  بعنوان:د عالقة

ت الدراسة إلى التعرف على عالقة اإلرشاد الطالبي بالتحصيل الدراسي هدفبالتحصيل الدراسي للطالب د  اإلرشاد الطالبي

للطالب، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي في دراستها، وأجريت على عينات من طالب المدارس الثانوية بمدينة أميرست، 

قة إيجابية بين التحصيل هي مدينة تتبع مقاطعة هامبشير بوالية ماساتشوستس األمريكية، وتوصلت الدراسة إلى وجود عال

الدراسي واألداء األكاديمي للطالب، وبرامج اإلرشاد الطالبي في المدرسة، وأدت األنشطة المتضمنة في برامج اإلرشاد 

الطالبي إيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها الطالب على المستوى الشخصي والدراسي عند عرضها على المرشد الطالبي، 

  مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب. والذي أدى إلى رفع

 Suh et al "(2014). school guidance practice in the United States and its"دراسة سو وآخرون

implications for Asia-pacific countries 

 بعنوان: )اإلرشاد الطالبي في الواليات المتحدة األمريكية وتطبيقاته على دول آسيا(.

ة إلى التعرف على معالم برامج اإلرشاد الطالبي في الواليات المتحدة األمريكية، وتحديد مدى مالءمتها هدفت الدراس

لالحتياجات المجتمعية والتعليمية للمدارس في دول آسيا، تناول البحث هيكل برامج المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية، 

لبلدان اآلسيوية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وأسفرت الدراسة عن وكذلك اآلثار المترتبة على برامج المشورة في ا

مجموعة من النتائج، أبرزها أهمية إيجاد نقطة التواصل بين الثقافات التعليمية المختلفة بين الدول بهدف االستفادة من النظام 

  .التعليمي بشكل فعال

 School ، ن:د العنووف المدرسووي: دراسووة حالووة نوعيووةد،  بعوووا .Altun & Baker (2010)دراسووة ألتووون وبكيوور 

violence: a qualitative case study بحثت هذه الدراسة النوعية في انقرة بتركيا في كيفية فهم الطالب والمعلمين للعنةف،

ى الثةامن مةن طالبًةا مةن الصةف الرابةع إلة 080معلًمةا و 88المدرسي، وهما الطرفان األساسيان في أي بيئة مدرسةية. طُلةب مةن 

مدرسة خاصة الرد على أسئلة مفتوحة حول تصوراتهم حول طبيعة العنف في مدرستهم بما في ذلك األسةباب والطةرق الممكنةة 

للوقاية. تم استخدام تحليل المحتوى أثناء تحليل البيانات. لوحظ أن الطالب يميلون إلى العنف بعد الخالفات فيما بينهم. وبالتةالي، 

ه ال يمكن منع العنف. ينظر الطالب إلى العنف على أنه عمةل جسةدي، وأشةار غالبيةة الطةالب إلةى أنهةم مارسةوا فهم يعتقدون أن

أعمال عنف منذ تعرضهم لها، ما يُنظر إليه على أنه عنف في مكان مةا قةد ال يُنظةر إليةه علةى هةذا النحةو فةي مكةان آخةر، يعتقةد 

لك، فإن بعض العنف المرتبط بالبلوغ، طالب الصةف أكثةر عرضةة للعنةف، الطالب أن العنف ليس له فترة زمنية معينة. ومع ذ

 فهم يطلبون المساعدة من إخوتهم وأخواتهم األكبر.
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تشةةير نتيجةةة أخةةرى لهةةذه الدراسةةة إلةةى أن أولئةةك الةةذين يسةةتخدمون أعمةةال عنةةف عةةادة مةةا يكونةةون عصةةبيين ونفةةاد صةةبرهم.   

حاوالت األولية للتحقيق في العنف المدرسي في المدارس التركيةة التةي تخةدم باختصار، يمكن اعتبار هذه الدراسة واحدة من الم

  من المستوى المتوسط إلى العالي. تمت مناقشة دمج النتائج في برنامج العنف المدرسي الحالي. SESطالب 
 

 التعليق على الدراسات السابقة. 3.3

يمكن مالحظة أن الدراسات السابقة تتوزع الهدف حيث  : اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيثمن حيث الهدف

 بين محورين تضمنهما عنوان الدراسة الحالية وهما:

(، دراسة المرشدي 8107(، عثامنة )8181دراسات تناولت العنف المدرسي من زوايا مختلفة كدراسة بن عائشة ) أوال:

 .ltun & BakerA ،(2010)(، دراسة ألتون وبكير 8102(، دراسة عبد هللا. )8102ونصار )

(، دراسة الجعيد 8181دراسات تناولت دور اإلرشاد والتوجيه الت ربوي في الحد من ظاهر العنف كدراسة عرعار ) ثانيًا:

(، دراسة 8102(، دراسة حامد )8100(، دراسة الفهيقي )8108(، دراسة عبد الرحمن )8107(، دراسة المصري )8107)

 Suh et al ( "8102.)(، دراسة سو وآخرون "8102" )Carey and Dimmittي وديميت. "(، دراسة كار8101الكعبي )

  من حيث المنهج:

(، ودراسة 8108اتفقت الدراسات الحالية مع الدراسات السابقة في انتهاج المنهج الوصفي، فيما عدا دراسة عبد الرحمن )

(. التي انتهجت منهج دراسة 8101، )Altun & Bakerوبكير  ( اللتان انتهجتا المنهج المقارن، دراسة ألتون8107الجعيد )

 الحالة.

(، دراسة 8101اتفقت الدراسة الحالية في مجتمع وعينة وبيئة الدراسة مع دراسة كل من: الكعبي ) من حيث المجتمع والعينة:

ة. واختلفت مع بقية ( في المجتمع والعين8107(، فيما وافقت دراسة المصري )8100(، دراسة الفهيقي )8102حامد )

 الدراسات التي استهدفت فئات أخرى كالمدراء والمعلمين والطالب في مجتمع وعينة وبيئة الدراسة.

اتفقت الدراسة الحالية مع أكثر الدراسات السابقة في اعتماد االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات، فيما من حيث أداة الدراسة: 

( التي اعتمدت على 8107( التي اعتمدت على الوثائق، دراسة الجعيد. )8181تي. )اختلفت مع دراسة بن عائشة، س

( التي وظفت المقابلة الشخصية إلى جانب االستبانة، دراسة كاري وديميت. 8108اإلحصاءات والوثائق، دراسة عبد الرحمن. )

"Carey and Dimmitt( "8102" ودراسة سو وآخرون ،)Suh et al ( "8102 اللتان ) اعتمدتا الوثائق وأوعية

 المعلومات لجمع البيانات.

   ما يميز الدراسة الحالية:. 4.3

ومما سبق يتضح لدينا أن  أيًّا من الدراسات السابقة لم تتطرق لدور الموجه الطالبي في معالجة العنف في محافظة حفر الباطن 

 بالمدارس الحكومية واألهلية.يضاف إلى ذلك فإن  دراستي معنية بدور الموجه الطالبي معالجة العنف 

 :استفادة الباحث من الدراسات السابقة. 5.3

 :تم االستفادة من الدراسات السابقة في التالي

معرفة طبيعة بناء مثل هذه الدراسات، والوقوف على نتائجها، واالستفادة من المراجع المستخدمة في الدراسات . 0

 .ظري وكيفية التدرج فيهالمتعلقة بالموضوع المعين، والوقوف على اإلطار الن

 .اختيار المنهج المناسب للدراسة وأداتها. 8
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 تحديد واختيار العينة، وإجراءاتها وكيفية التطبيق، واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة،. 3 

 .وما ورد من النتائج والتوصيات

ضاج مساراتها، رغم وجود بعض عليه يمكن القول إن  الدراسة السابقة لها دور مهم في تعزيز الدراسة الحالية، وإن .2

االختالفات في األهداف أو األدوات أو األساليب، وإن  لتنوع الدراسات السابقة، وتناولها جوانب كثير من العمليات 

 .اإلدارية قد أكسبت الباحث سعة في االطالع بكل جوانب األساليب الت ربوية في معالجة حاالت العنف المختلفة
 

 ة الدراسةمنهجي. 4

 مهيد:ت

يتضمن هذا الفصل وصفا للطريقة واإلجراءات المتبعة في الدراسة الحالية من حيث منهجيتها ومجتمع الدراسة وعينتها وأدوات 

 الدراسة ومتغيراتها والمعالجة اإلحصائية لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
 

 منهج الدراسة: . 4.0

ن الباحث من وصف الظاهرة وتحليلها وبيان اعتمدت الدراسة في معالجتها لموضوعها على المنه ج الوصفي الذي يُمكِّ

عناصرها، فالمنهج الوصفي هو مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهر اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات 

ميمات عن الظاهرة أو الموضوع وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا ودقيقا الستخالص دالالتها والوصول إلى نتائج وتع

 (.07، 8111محل البحث )الراشدي،
 

 مجتمع الدراسة: . 2.4

 (020) وعددهمتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالتوجيه الطالبي بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن   

 (. 0حفر الباطن ملحق رقم ) وفق أحدث اإلحصائيات الصادرة عن قسم التخطيط والتطوير بإدارة تعليم محافظة
 

 عينة الدراسة: . 3.4 

تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة المتمثل في العاملين بالتوجيه الطالبي بالمدارس الحكومية واألهلية 

لظهور لجميع أفراد في محافظة حفر الباطن، واختار الباحث العينة العشوائية لما تمتاز به من إتاحة الفرصة المتكافئة في ا

من المجتمع األصلي للدراسة  (%27(مجتمع الدراسة دون أن يتم أي تحيز أو تدخل من قبل الباحث، وقد جاءت العينة قوامها 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الديمغرافية. 0والجدول )( فرًدا، 125تكونت عينة الدراسة من )حيث 

 د العينة تبًعا للمتغيرات الديمغرافية(: توزيع أفرا0الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 المؤهل الدراسي

 82.2 100 بكالوريوس

 11.2 14 دراسات عليا

 100.0 125 المجموع

 21.6 27 ( سنوات0أقل من ) سنوات الخبرة في مجال التوجيه واإلرشاد
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 31.2 39 ( سنوات01( سنوات إلى أقل من )0من )

 47.2 59 ( سنوات فأكثر01)

 100.0 125 المجموع

 المرحلة التي يعمل بها

 44.8 56 االبتدائية

 28.8 36 المتوسطة

 26.4 33 الثانوية

 100.0 125 المجموع

 المدرسة التي يعمل بها

 77.6 97 حكومية

 22.4 28 أهلية

 100.0 125 المجموع

 يلي:( ما 0يظهر من الجدول رقم )

 (.% 8.82( بنسبة مئوية )100يالحظ أن  )بكالوريوس( هم األعلى تكراراً والذي بلغ ) المؤهل الدراسي، بالنسبة لمتغير -

( 59هم األعلى تكراراً والذي بلغ ) ( سنوات فأكثر01يالحظ أن ) سنوات الخبرة في مجال التوجيه واإلرشاد، بالنسبة لمتغير - 

 (.%21.6( بنسبة مئوية )27( سنوات( هم األقل تكراراً والذي بلغ )0نما )أقل من )(، بي%47.2بنسبة مئوية )

(، %44.8( بنسبة مئوية )56( هم األعلى تكراراً والذي بلغ )االبتدائيةيالحظ أن ) المرحلة التي يعمل بها، بالنسبة لمتغير -

 (.%26.4( بنسبة مئوية )33بينما )الثانوية( هم األقل تكراراً والذي بلغ )

(، %77.6( بنسبة مئوية )97( هم األعلى تكراراً والذي بلغ )حكوميةيالحظ أن ) المدرسة التي يعمل بها، بالنسبة لمتغير -

 (.%22.4( بنسبة مئوية )28بينما )أهلية( هم األقل تكراراً والذي بلغ )

 

 أداة الدراسة:. 4.4 

نوعة واعتمدت هذه الدراسة على االستبانة لكونها أنسب عتمد البحوث الوصفية في جمع البيانات على وسائل وأدوات متت

األدوات لموضوع البحث فهي أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين، ويقدم االستبيان بشكل 

 م(.1993عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عليها من قبل األفراد مجتمع الدراسة. )عبيدات وآخرون، 

وتم اختيار االستبيان لتكون األداة الرئيسية لجمع المادة الميدانية؛ نظًرا لما تمليه طبيعة الموضوع وأهداف الدراسة فهي          

أداة تمكن الدارسة من جمع البيانات من المبحوثين إزاء الظاهرة وترجمتها ترجمة كمية ولفظية وقد مر تصميم األداة بعدة 

 مراحل، وهي:

عة التي أطلع عليها الباحث من دراسات مختلفة سابقة تناولت مثل هذه القضايا، ومواقع إلكترونية تطرح القراءة المتنو .0

 نماذج الستبيانات مختلفة. 
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وتم تصميم أداة البحث وفق مقياس خماسي األبعاد تندرج عباراته بين موافق بشدة إلى غير موافق بشدة مستخدما في  .2 

( 0جمة هذه االتجاهات إلى ترجمة كمية من خالل مقياس تراوح مداه من رقم )صياغة االستبيان طريقة ليكرت لتر

 ( وهي )ضعيفة جداً(.0وهي )عالية جداً( إلى )

 صممت األداة من مكونين رئيسين، وهي: .8

سنوات : )البيانات األساسية للمبحوثين( ويتناول البيانات األساسية عن الموجهين الطالبيين من حيث المؤهل العلمي، واألول 

 أهلية".-الخبرة، والمرحلة الدراسية، ونوع المدرسة "حكومية

 ويضمن أبعاد االستبانة وهي على النحو التالي: الثاني:

البعد األول: دور الموجه الطالبي في مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن، وعدد عباراته 

 ( عبارة.14)

ات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة البعد الثاني: المعوق

 ( عبارة.00حفر الباطن، وعدد عباراته )

البعد الثالث: المقترحات التي تعين الموجه الطالبي في مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن، 

 ( عبارة. 08ه )وعدد عبارات
 

 صدق األداة وثباتها:  

سعت الدراسة لتحقيق أعلى معايير الصدق والثبات في استبيانها، ولتحقيق الصدق والثبات في االستبيان قام الباحث بما       

 يلي:

 أعد الباحث استبيانًا وفق ثالثة أبعاد وتم تدقيقه تدقيقًا سليًما من الناحية اللغوية والصياغة. .2

الباحث االستبانة إلى مجموعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرات الت ربوية للحكم على فقرات االستبانة أرسل  .7

 (.3وتعديلها وفق ما رأوه مناسبًا لتحقيق أهداف الدراسة، ملحق رقم )

بها من عرض الباحث االستبانة على مدققين متخصصين في اللغة العربية لمراجعة فقرات االستبانة وتصحيح ما   .01

 أخطاء لغوية.
 

 دق االتساق الداخلي: ص

ويقصد به مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب صدق  

 جال .( لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية لكل م  Pearson correlationاالتساق الداخلي بحساب معامل االرتباط )بيرسون

 :ثبات أداة الدراسة 

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتائج إذا تم إعادة توزيعها أكثر من مرة تحت نفس الشروط والظروف،  

نة وبهدف استخراج ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة ثبات األداة )كرونباخ ألفا( على جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل للعي

 ( يوضح ذلك.8( فرد، والجدول )25االستطالعية والبالغة )
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 )االستبانة(  معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بأبعاد أداة الدراسة (:2الجدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات البعد الرقم

0 
دور الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر 

 الباطن

14 0.91 

2 
المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف بالمدارس 

 الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن

11 0.84 

3 
المقترحات التي تعين الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية 

 في محافظة حفر الباطن

12 0.86 

 0.91 37 األداة ككل

( كان أعالها للمجال " دور الموجه الطالبي في 0.91-1.22تراوحت بين ) ألفا ( أن معامالت كرونباخ8يظهر من الجدول )

، وأدناها للمجال " المعوقات التي تحد من قيام الموجه “مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن 

ألفا لألداة  بينما بلغ معامل كرونباخ دارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن "،الطالبي بدوره في مواجهة العنف بالم

 (.1.70ككل )

 تصحيح المقياس:

( فقرة، حيث استخدم الباحث مقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة، 38تكونت االستبانة من )

أمام )√( (، وذلك بوضع إشارة 0)غير موافق بشدة (، 8)غير موافق (، 3)محايد  (،2)موافق  (،0)موافق بشدة  وتم إعطاء

 اإلجابة التي تعكس درجة موافقتهم، كما تم االعتماد على التصنيف التالي للحكم على المتوسطات الحسابية كالتالي:

 منخفضة. 8.33أقل من  .00

 متوسطة. 3.22-8.32من  .08

 مرتفعة. 0.11إلى  3.28من  .03
 

 اسة:إجراءات الدر. 5.4

(، تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني 8بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة ملحق رقم ) 

( فرًدا، ومن ثم توزيع "االستبانة" على 80م من خالل توزيع أداة الدراسة للعينة االستطالعية والبالغة )8188هـ/0223للعام 

( استجابة، وعليه تم تحليل االستجابات ومعالجة البيانات 080الستجابات التي وصل عددها إلى )العينة المستهدفة، وتم جمع ا

 إحصائيًا واستخالص النتائج. 
 

 متغيرات الدراسة:. 6.4

 المتغير المستقل: دور الموجه الطالبي.  

 المتغير التابع: مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن. 

 .أهلية(-ونوع المدرسة)حكومية -المرحلة الدراسية  –سنوات الخبرة  –المؤهل العلمي  رات الديمغرافية:المتغي
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 المعالجة اإلحصائية:. 7.4

: تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين لقياس الصدق الظاهري، كما قام الباحث بحساب صدق وثبات االستبانة

( لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية Pearson correlationامل االرتباط )بيرسونصدق االتساق الداخلي لالستبانة بحساب مع

 لكل مجال. 

وتم تطبيق معادلة ثبات األداة )كرونباخ ألفا( على جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل للعينة االستطالعية والبالغة 

 ( فرًدا.80)

بمراجعتها وإدخالها للحاسوب، لعمل المعالجة اإلحصائية للبيانات، وتم بعد جمع بيانات الدراسة، قام الباحث  معالجة البيانات:

 إدخالها وذلك بإعطائها أرقاما معينة، حيث أعطي كل مستوى من مستويات درجة الموافقة درجة معينة كما هو مبين أعاله.

 Statisticalم برنامج الرزم اإلحصائية )باستخدالإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية و         

Package for the Social (SPSS التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة.و 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت أداة الدراسة.  -

وتمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج  (( للكشف عن الفروق تبعا لمتغيرات الدراسة.OVAANتحليل التباين )) -

،  Pearson correlationاألعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل االرتباط بيرسون

 ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا. 
 

 الدراسة: نتائج. 5

 تمهيد

دور الموجهين الطالبيين في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية يتضمن هذا الجزء نتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف إلى 

 ، وسيتم عرض النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة.واألهلية في محافظة حفر الباطن من وجهة نظرهم

 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة

مدى قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة  السؤال األول: مااإلجابة عن 

 حفر الباطن؟

لإلجابة على هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية لمدى قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف 

 ( يبين ذلك.3ن، والجدول )بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباط

مدى قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال د3الجدول )

 (025والكلي )ن=د بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة بةالرت

 مرتفعة 1 0.49 4.70 تنفيذ برامج توعوية لتوعية الطالب بمخاطر العنف المدرسي. 0

 مرتفعة 5 0.53 4.62 التواصل مع الطالب المتسببين في العنف المدرسي. 8

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                                 375 

 ISSN: 2706-6495 

 
 مرتفعة 8 0.70 4.60 بناء عالقات إيجابية بين الطالب والمعلمين. 3

 مرتفعة 3 0.54 4.66 سهم.بناء عالقات إيجابية بين الطالب أنف 2

 مرتفعة 2 0.50 4.69 البحث عن أسباب العنف المدرسي. 0

 مرتفعة 5 0.68 4.62 التصدي لحاالت العنف المدرسي فور حدوثها. 2

 مرتفعة 13 0.68 4.48 العمل على خلق جو من التواصل بين األسرة والمدرسة. 8

 مرتفعة 10 0.72 4.53 لمدرسي.إشراك أولياء األمور في معالجة ظاهرة العنف ا 2

 مرتفعة 10 0.72 4.53 تقديم المساعدة للمعلمين لكيفية تعاملهم مع سلوك العنف الطالبي. 7

 مرتفعة 9 0.60 4.58 التواصل مع المعلمين للتعامل مع حاالت العنف لديهم. 01

 مرتفعة 12 0.75 4.50 التعامل مع الطالب ذوي التصرفات العنيفة نفسيا. 00

 مرتفعة 4 0.53 4.64 تنفيذ فعاليات وأنشطة لتخفيف الضغوط النفسية لدى الطالب. 08

 مرتفعة 5 0.53 4.62 العمل على الحد من إلحاق أي نوع من األذى باآلخرين. 03

 مرتفعة 14 0.69 4.38 توضيح قيمة الحوار للطالب لحل المشكالت. 02

مواجهة العنف بالمدارس الحكومية  مدى قيام الموجه الطالبي بدوره في المجال د

 واألهلية في محافظة حفر الباطن د ككل
 مرتفعة - 0.42 4.58

( والتي 0(، حيث جاءت الفقرة رقم )2.81 -4.38( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )3يظهر من الجدول )

( وبدرجة 2.81ة األولى بمتوسط حسابي )تنفيذ برامج توعوية لتوعية الطالب بمخاطر العنف المدرسي " بالمرتب تنص على"

( والتي تنص على " توضيح قيمة الحوار للطالب لحل المشكالت " بمتوسط حسابي 02مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )

مدى قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف بالمدارس  ( وبدرجة مرتفعة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال "2.32)

 ( وبدرجة مرتفعة.2.02ككل )د حكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن ال

اإلجابة عن السؤال الثاني: ما المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية 

 واألهلية في محافظة حفر الباطن؟

للمعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في  لإلجابة على هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية

 ( يبين ذلك.4مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن، والجدول )

المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال د4الجدول )

 (025والكلي )ن=د اجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن مو

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 3 0.59 4.49 ضعف الدعم المجتمعي. 0

 مرتفعة 9 0.96 4.24 محدودية نظام المكافآت والحوافز. 8

 مرتفعة 5 0.82 4.42للصالحيات اإلدارية التي يحتاجها للتعامل مع الطالب  فقدان الموجه الطالبي 3
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 العنيفين بالمدرسة.

 مرتفعة 2 0.58 4.60 قلة الدعم المادي لبرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي. 2

 مرتفعة 8 0.85 4.25 إشغال الموجه الطالبي باألعمال اإلدارية الكثيرة. 0

2 
ي من شأنها إعداد الموجه الطالبي للتعامل مع قصور برامج التدريب الت

 حاالت العنف.
 مرتفعة 5 0.72 4.42

 مرتفعة 10 1.00 4.10 قصور آليات محاسبة مرتكبي العنف من الطالب. 8

 مرتفعة 11 1.02 4.08 ضعف دور مدير المدرسة في تهيئة الموجه الطالبي الناجح. 2

 مرتفعة 4 0.69 4.45 ضعف وعي الطالب بدور الموجه الطالبي. 7

 مرتفعة 7 0.81 4.30 تعاظم دور وسائل التواصل االجتماعي فيما يبث من سلبيات. 01

 مرتفعة 1 0.51 4.64 ضعف تعاون المعلمين مع الموجه الطالبي إلصالح سلوكيات الطالب. 00

المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف  المجال د

 ارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن د ككلبالمد
 مرتفعة - 0.49 4.36

 ( والتي تنص على"00(، حيث جاءت الفقرة رقم )2.22-4.08( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )4يظهر من الجدول )

( وبدرجة 2.22ط حسابي )ضعف تعاون المعلمين مع الموجه الطالبي إلصالح سلوكيات الطالب " بالمرتبة األولى بمتوس

( والتي تنص على " ضعف دور مدير المدرسة في تهيئة الموجه الطالبي الناجح " 2مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )

المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره  ( وبدرجة مرتفعة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال "2.12بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة مرتفعة.2.32ككل )د لعنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن في مواجهة ا

اإلجابة عن السؤال الثالث: ما المقترحات التي تعين الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في 

 محافظة حفر الباطن؟

ابية للمقترحات التي تعين الموجه الطالبي في مواجهة العنف لإلجابة على هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحس

 ( يبين ذلك.5بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن، والجدول )

المقترحات التي تعين الموجه الطالبي في مواجهة  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال د5الجدول )

 (025والكلي )ن=د الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن العنف بالمدارس 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

0 
إزالة المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في محاربة ظاهرة 

 العنف المدرسي.
 مرتفعة 2 0.51 4.66

 مرتفعة 5 0.59 4.65 موجه الطالبي.االهتمام بتوعية الطالب بدور ال 8

 مرتفعة 8 0.53 4.64 توفير الدعم المادي لبرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي. 3

 مرتفعة 5 0.59 4.65تنمية قدرات الطالب وأولياء األمور في مجال تنمية خلق التسامح من خالل  2
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 الدورات التدريبية واللقاءات الت ربوية والمطويات.

0 
الطالب ذوي السلوك الحسن، وعدم االقتصار على تكريم المتميزين تكريم 

 دراسيًا.
 مرتفعة 5 0.56 4.65

 مرتفعة 9 0.58 4.62 تعريف الطالب بالقدوات المتميزة في األخالق الحميدة لالقتداء بها. 2

 مرتفعة 10 0.54 4.60 تبصير الطالب بأهمية االستخدام اإليجابي لوسائل التواصل والتقنية الحديثة. 8

2 
إقامة دورات تدريبية للموجه الطالبي تطور قدراته في مجال محاربة العنف 

 المدرسي.
 مرتفعة 2 0.52 4.66

 مرتفعة 11 0.83 4.55 تفعيل دور اإلرشاد الفردي والجماعي في محاربة السلوكيات العنيفة. 7

 مرتفعة 12 0.73 4.51 ضرورة أن يمثل الموجه الطالبي قدوة حسنة لطالبه. 01

 مرتفعة 1 0.49 4.70 قصر عمل الموجه الطالبي على مهام التوجيه واإلرشاد. 00

08 
تفعيل الئحة السلوك في تقييم الطالب وتجاوزه أو عدم تجاوزه للصف 

 الدراسي.
 مرتفعة 2 0.60 4.66

المقترحات التي تعين الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس  المجال د

 ة واألهلية في محافظة حفر الباطن د ككلالحكومي
 مرتفعة - 0.38 4.63

( والتي 00(، حيث جاءت الفقرة رقم )2.81-4.51( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )5يظهر من الجدول )

 ( وبدرجة2.81قصر عمل الموجه الطالبي على مهام التوجيه واإلرشاد " بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ) تنص على"

( والتي تنص على " ضرورة أن يمثل الموجه الطالبي قدوة حسنة لطالبه " بمتوسط 01مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )

المقترحات التي تعين الموجه الطالبي في مواجهة العنف  ( وبدرجة مرتفعة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال "2.00حسابي )

 ( وبدرجة مرتفعة.2.23ككل )د فظة حفر الباطن بالمدارس الحكومية واألهلية في محا

اإلجابة عن السؤال الرابع: هل هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات درجات أفراد عينة 

ى الدراسة حول محاور وظيفة الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن تعز

 للمتغيرات )المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة في مجال التوجيه واإلرشاد، المرحلة التي يعمل بها، المدرسة التي يعمل بها(؟

( تبعاً للمتغيرات )المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة ANOVAلإلجابة على هذا السؤال، تم استخدام تحليل التباين )

 ( يوضح ذلك.6يعمل بها، المدرسة التي يعمل بها(، والجدول ) في مجال التوجيه واإلرشاد، المرحلة التي

( للكشف عن الفروق في محاور وظيفة الموجه الطالبي في مواجهة ANOVA(: نتائج تحليل التباين )6الجدول )

جال العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن تعزى للمتغيرات )المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة في م

 التوجيه واإلرشاد، المرحلة التي يعمل بها، المدرسة التي يعمل بها(

 المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 دFد

داللة 

د Fد
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 اإلحصائية

 0.507 0.683 0.072 2 0.144 المؤهل الدراسي

سنوات الخبرة في مجال التوجيه 

 واإلرشاد
0.415 2 0.208 1.962 0.145 

 0.208 1.590 0.168 2 0.336 المرحلة التي يعمل بها

 0.615 0.254 0.027 1 0.027 المدرسة التي يعمل بها

   0.106 117 12.379 الخطأ

    124 13.249 المجموع المصحح

( في محاور دور الموجه α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6يظهر من الجدول )

بي في مواجهة العنف في المدارس الحكومية واألهلية بمحافظة حفر الباطن تعزى للمتغيرات )المؤهل الدراسي، سنوات الطال

" إلى مستوى Fالخبرة في مجال التوجيه واإلرشاد، المرحلة التي يعمل بها، المدرسة التي يعمل بها(، حيث لم تصل قيمة "

 الداللة االحصائية.

 الدراسةمناقشة نتائج  .0.5

مدى قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في  مناقشة اإلجابة عن السؤال األول: ما

 محافظة حفر الباطن؟

مدى قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية  أشارت النتائج إلى أن  المتوسط الحسابي للمجال "

تنفيذ برامج توعوية لتوعية الطالب بمخاطر  ( وبدرجة مرتفعة. وأن  عبارة "2.02ككل )د ية في محافظة حفر الباطن واألهل

( وبدرجة مرتفعة، وتتفق هذه النتيجة في التأكيد على دور 2.81العنف المدرسي " جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

(، 8181ي المدارس مع ما توصلت إليه دراسة كل من: عرعار، عبد الباسط. )الموجه الطالبي في الحد من ظاهرة العنف ف

(، دراسة 8107(، دراسة المصري، إبراهيم سليمان )8107(، دراسة عثامنة، رند صالح )8181دراسة بن عائشة، ستي )

اسة عبد هللا. (، در8108(، دراسة عبد الرحمن، حسنية حسين. )8102المرشدي، عماد حسين؛ نصار، علي تقي عباس )

 (. 8101دراسة الكعبي )و(، 8102(، دراسة مزرقط )8102(، دراسة حامد )8100(، دراسة الفهيقي )8102)

كما تكشف هذه النتيجة عن مدى الحاجة إلى تنفيذ برامج توعوية لتوعية الطالب بمخاطر العنف المدرسي وهي من 

طر العنف داخل المدارس يوًما بعد يوم مما يستدعي الكشف عن أولويات عمل الموجه الطالبي بالمدارس، حيث تزداد مخا

 أسباب هذه الظاهرة وعوامل تناميها ومعوقات دور الموجه الطالبي في الحد منها وهو منحى هذه الدراسة.  

دارس مناقشة اإلجابة عن السؤال الثاني: ما المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف بالم

 الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن؟

المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف  أشارت النتائج إلى أن  المتوسط الحسابي للمجال "

 ( وبدرجة مرتفعة.2.32ككل بلغ )د بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن 
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ى أن  المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف في المدارس كثيرة وتشير هذه النتيجة إل 

(، دراسة 8107(، دراسة عثامنة، رند صالح. )8181إليه دراسة كل من: بن عائشة، ستي. ) ومؤثرة وهو ما توصلت

(، دراسة حامد 8100دراسة الفهيقي )(، 8108(، دراسة عبد الرحمن، حسنية حسين. )8107المصري، إبراهيم سليمان. )

 (. (Altuna & Bakerb ،2010(، ودراسة ألتونا وبكرب 8101(، دراسة الكعبي )8102(، دراسة مزرقط )8102)

كما أن  ضعف تعاون المعلمين مع الموجه الطالبي إلصالح سلوكيات الطالب يمثل المعوق األكثر تأثيًرا وهو ما 

معلًما، وفي الوقت نفسه يمكن اعتبار هذا التعاون من صميم عمل المعلم ودوره التربوي الحظه الباحث من خالل عمله 

 واإلصالحي في الميدان التعليمي، حيث ال يجب أْن يقتصر دوره على مجرد تلقين المعلومات وتنفيذ الدروس.  

جهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية مناقشة اإلجابة عن السؤال الثالث: ما المقترحات التي تعين الموجه الطالبي في موا

 في محافظة حفر الباطن؟

المقترحات التي تعين الموجه الطالبي في مواجهة العنف  أشارت النتائج إلى أن  المتوسط الحسابي للمجال "

 ( وبدرجة مرتفعة.2.23) بلغككل د بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن 

قصر  إلى مدى حاجة الميدان الت ربوي إلى ما يعين الموجه الطالبي في مواجهة العنف في المدارس، وخاصةوتشير هذه النتيجة 

عمل الموجه الطالبي على مهام التوجيه واإلرشاد وعدم تكليفه بالكثير من األعباء والمهام اإلدارية مما يصرفه عن أداء مهماته 

لتعليمية في المملكة العربية السعودية، وهو ما أشارت إليه دراسة كل من الجعيد، األساسية التي نصت عليها اللوائح واألنظمة ا

 (. 8101(، دراسة الكعبي )8102(، دراسة حامد )8100(، دراسة الفهيقي )8107صالحة معيوض. )

رجات أفراد مناقشة اإلجابة عن السؤال الرابع: هل هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات د

عينة الدراسة حول محاور وظيفة الموجه الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن 

تعزى للمتغيرات )المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة في مجال التوجيه واإلرشاد، المرحلة التي يعمل بها، المدرسة التي يعمل 

 بها(؟

( في محاور دور الموجه α≤0.05دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أشارت النتائج إلى ع

الطالبي في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن تعزى للمتغيرات )المؤهل الدراسي، 

" Fيعمل بها(، حيث لم تصل قيمة " سنوات الخبرة في مجال التوجيه واإلرشاد، المرحلة التي يعمل بها، المدرسة التي

 إلى مستوى الداللة االحصائية.

وفي ضوء ما كشفت عنه نتائج الدراسة تتأكد صحية الفرضية األولى وهي أن  للموجه الطالبي دور كبير في مواجهة 

المعوقات التي تحد من العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن.  والفرضية الثانية التي تنص على: تعدد 

قيام الموجه الطالبي بدوره في مواجهة العنف بالمدارس الحكومية واألهلية في محافظة حفر الباطن. وعليه يمكن قبول 

 الفرضيتين.

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                                 380 

 ISSN: 2706-6495 

يجد الباحث في عدم وجود فروق جوهرية في وجهات نظر الموجهين الطالبيين نحو دور  أما بالنسبة للفرضية الثالثة 

-في الحد من ظاهرة العنف في المدرسة تعزى لمتغيرات المؤهل، سنوات الخبرة، نوع المدرسة "حكومية الموجه الطالبي

أهلية" إلى أن  الموجهين الطالبيين وعلى اختالف مؤهالتهم وسنوات خبراتهم وبغض النظر عن المدرسة التي يعملون بها؛ 

ا يؤكد أهمية دور الموجه الطالبي في الحد من ظاهرة العنف ينظرون إلى ظاهرة العنف المدرسي باعتبارها ظاهرة سلبية مم

المدرسي من خالل توجيه الطلبة لقواعد التكيف االجتماعي وحل المشكالت بطريقة حوارية وتوجيه الطلبة لسلبيات العنف 

عنف المدرسي، وهو ما المدرسي إضافة إلى التواصل مع أولياء األمور ومع المعلمين ومع اإلدارة المدرسية لمواجهة ظاهرة ال

 ( في دراسته.8107أكده المصري)
 

 توصيات الدراسة:  .2.5

 في ضوء النتائج التي توصل لها الباحث فإنه يوصي باآلتي:

 إزالة المعوقات التي تحد من قيام الموجه الطالبي بدوره في محاربة ظاهرة العنف المدرسي. .0

 االهتمام بتوعية الطالب بدور الموجه الطالبي. .8

 توفير الدعم المادي لبرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي. .3

تنمية قدرات الطالب وأولياء األمور في مجال تنمية خلق التسامح من خالل الدورات التدريبية واللقاءات الت ربوية  .2

 والمطويات.

 تكريم الطالب ذوي السلوك الحسن، وعدم االقتصار على تكريم المتميزين دراسيًا. .0

 بالقدوات المتميزة في األخالق الحميدة لالقتداء بها. تعريف الطالب .2

 تبصير الطالب بأهمية االستخدام اإليجابي لوسائل التواصل والتقنية الحديثة. .8

 إقامة دورات تدريبية للموجه الطالبي تطور قدراته في مجال محاربة العنف المدرسي. .2

 لعنيفة.تفعيل دور اإلرشاد الفردي والجماعي في محاربة السلوكيات ا .7

 قصر عمل الموجه الطالبي على مهام التوجيه واإلرشاد. .01

 تفعيل الئحة السلوك في تقييم الطالب وتجاوزه أو عدم تجاوزه للصف الدراسي. .00
 

 المقترحات: .3.5

 يقترح الباحث في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج وتوصيات ما يلي:

لتوجيه واإلرشاد الطالبي والعنف المدرسي ليشمل جميع المدارس في إجراء المزيد من الدارسات المتخصصة في مجال ا .0

 مدن ومناطق المملكة حتى تكون نتائجها أكثر شمولية ودقة وليستفيد المجتمع من التوصيات التي تخرج بها تلك الدراسات.

جوانب العضوية حاالت العنف المدرسي لدى الطالب بحاجة لدراستها دارسة علمية من جوانب مختلفة الستكشاف ال .8

 والنفسية واالجتماعية والعمل على عالجها، وذلك عن طريق تفعيل دور الموجه الطالبي.

 على الموجه الطالبي الحرص على حضور اجتماعات مجالس اآلباء للتعرف على نوع المشكالت األسرية في المجتمع. .3

لجميع أفراد األسرة والمساعدة في تحسين العالقات  على الموجه الطالبي توعية الوالدين بكيفية تحقيق االستقرار النفسي .2

  .االجتماعية بين أفراد األسرة، ومن ثم تحقيق مقومات تماسك األسرة وعدم تفككها
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 المراجع . 6

 المراجع العربية: .6.0

 (. لسان العرب، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي.0770ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين. ) -

(. اإلرشـاد المدرسـي، الطبعـة الثانيـة، عمـان، دار المسيرة للنشر وال توزيع 8108سـعد، أحمـد عبـد اللطيـف. )أبو أ -

 والطباعة. 

(. الحماية القانونية لألسرة والطفولة )دراسة اجتماعية قانونية(، الطبعة االولى، 0770أبو تونة، عبد الرحمن محمد. ) -

 لثالث(، طرابلس، مطابع العدل.سلسلة الوعي االمني )الكتاب ا

(. أثـر العنـف المدرسـي فـي درجـة شـعور الطلبـة بـالقلق وتكيفهم المدرسي، عمان، 8110أبـو عليـا، محمـد مصـطفى. ) -

 (.0( عدد )82، مجلد )مجلة دراساتاألردن: 

 (. مشكالت وقضايا نفسية، مؤسسة الرسالة، بيرت.8112األحمد، أمل. ) -

 دار غيداء، بيروت.   ،0(. العنف في وسائل االتصال المرئية وعالقته بجنوح االحداث، ط 8103األمير، وعد. ) -

(. ال توجيــه واإلرشــاد النفــسي، الطبعــة الثالثة، الرياض، دار 8103البــبالوي، إيهــاب؛ عبد الحميد، أشــرف. ) -

 الزهراء. 

(. العنف وعالقته باألمن النفسي لدى طالبات الجامعة، جامعة 8100بسيوني، سوزان بنت صدقة؛ الصبان، عبير محمد. ) -

 .027 - 083(، ص:8(، ج )80ع ) مجلة كلية الت ربية بالمنصورة،المنصورة، كلية الت ربية، 

 (. العنف العائلي، الرياض: اكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية0770البشر، مصطفى. ) -

ر المرشد الطالبي فـي الحـد مـن العنـف المدرسـي مـن وجهة نظر المرشدين (. دو8112البشري، عامر بن شايع. ) -

 .الطالبيين ]رسالة ماجستير غير منشورة[ السعودية: جامعة نايف العربية

(. ظاهرة العنف المدرسي أسبابه ومخلفاته، الجزائر، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 8181بن عائشة، ستي. ) -

 .8181(، جانفي 3(، عدد )0جلد )، ممجلة تعليميات

(. اإلرشاد الطالبي في مدارس التعليم العام في کل من الواليات المتحدة األمريكية 8107الجعيد، صالحة معيوض. ) -

ادي . العدد الحمجلة جامعة الفيوم للعلوم الت ربوية والنفسيةواألردن وإمكانية اإلفادة منه فى المملكة العربية السعودية، القاهرة، 

 .873-800عشر. الجزء الرابع، ص ص: 

(. دور المرشد الطالبي فى التعامل مع مشكالت العنف األسرى لطالب المرحلة 8102حامد، صباح الحاج محمد. ) -

-08(، ص ص: 3(، عدد )00، مجلد )مجلة العلوم اإلنسانيةالثانوية بالرياض، السودان، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

81. 

 (. 83(، مجلد )88، عدد )مجلة عالم الفكر(. الحروب واثارها النفسية على األطفال، الكويت، 8118اد، يحيى فايز. )الحد -

(."في رصد لواقع ممارسة العنف في المؤسسات التعليمية محليا وعربيا وعالميا"، مقال 8113الداود، ابراهيم داود. ) -

 .  adh.np.com/contents/03http:// www.alriy-07الكتروني، متاح على الرابط:

يــة والت طبيق. )الطبعة 8108دبــور، عبــد اللطيــف؛ الــصافي، عبــد الحكــيم. ) - (. اإلرشــاد المدرســي بــين النظر 

 الثانية(، عمان: دار الفكر. 
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يدانية بثانوية "جربوع (. البيئة المدرسية وعالقتها بظهور سلوكات العنف لدى المراهق "دراسة م8100دغة، أسماء. ) - 

المسيلة"، ]مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم االجتماع[، الجزائر، جامعـة محمد بوضياف،  –الحاج" بدائرة الشالل 

 المسيلـــــــــة.

 ، الكويت: دار السالسل.8(. أسباب الجريمة وطبيعة السلوك االجرامي، ط8102الدوري، عدنان. ) -

 دمشق، دار الفكر. أساسياته النظرية وممارسته العلمية،-(. البحث العلمي 1811دويدري، رجاء. ) -

 .(. مناهج البحث الطالبي، رؤية تطبيقية مبسطة، الكويت، دار الكتاب الحديث8111الراشدي، بشير. ) -

 (. الجريمة دراسة في علم االجتماع الجنائي، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.0770رشوان، حسين. ) -

 ، بيروت، دار النهضة العربية. 0(. العنف المجتمعي، ط 8108رمضان، صفوان. ) -

، الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية(. أسباب العنف المدرسي أسباب تمايز التجانس، 8108الزرقاوي، نادية مصطفى. ) -

 منشورات جامعة محمد حضير.  

 هاته، مجاالته، األردن: مؤسسة الثقافة العربية.(. اإلرشاد النفسي: نظرياته اتجا8110الزعبي محمد أحمد. ) -

(. مدى انتشار العنف في المدارس الحكومية في األردن، عمان، ]رسالة 8118الزغلول، رافع، أبو الحسن، وائل. ) -

 ماجستير غير منشورة[، الجامعة األردنية. 

 القاهرة. ، عالم الكتب الطبعة، 3(. التوجيه واإلرشاد النفسي، ط8110زهران، حامد. ) -

 (. التوجيه واإلرشاد النفسي، الطبعة الثالثة، الرياض، عالم الكتب. 8110زهران، حامد عبد السالم. ) -

 ، بيروت، مؤسسة الرواق. 0(. قضايا في اإلدارة الطالبية والمدرسة والعنف، ط8101سالم، وجيه. ) -

ضد األطفال من قبل الوالدين في محافظة الكرك (. اإلساءة اللفظية 8110شقيرات، محمد عبد الرحمن والمصري، نايل. ) -

 (، الكويت.8، العدد )مجلة الطفولة العربيةوعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية المتعلقة بالوالدين، 

(. اإلساءة اللفظية ضد األطفال من قبـل الوالـدين فـي محافظـة الكـرك وعالقتهـا 8110شقيرات، محمد عبد الرحمن. ) -

 .(8، ع )مجلـة الطفولـة العربيةمتغيـرات الديموغرافيـة المتعلقـة بالوالـدين، الكويت: بـبعض ال

   (. العنف المدرسـي )المظـاهر، العوامـل، بعـض وسـائل العـالج، مركز الدراسات أمان.8112الشهبون، عبد المالك. ) -

مدرسي والمهني في المرحلة الثانوية نموذج (. اتجاهات عالمية في اإلرشاد ال8111الشيخ حمود محمد عبد الحميد. ) -

سويسرا. )اجتماع خبراء التوجيه المدرسي والمهني فى المرحلة الثانوية فى ضوء التجارب  -ألمانيا  -بريطانيا  -أمريكا 

 .80- 0العربية والعالمية(، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، البحرين، ص ص :

 (. مـدخل إلـى ال توجيـه واإلرشـاد المدرسـي، الريـاض، مكتبـة الرشد. 8112)الشيخ، أسـامة مـرزوق.  -

(. العنف المدرسي وعالقته باضطرابات ما بعد الضغوط الصدمة لدى طلبة المرحلة المتوسطة 8112صالح، محمد. ) -

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[، كلية الت ربية، جامعة ديالى، بغداد.

(. أسباب سلوك العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين في المدارس الثانوية الحكومية 1781الصرايرة، خالد. ) -

(، ص 8(، العدد )0، مجلد )المجلة األردنية في العلوم الت ربويةفي األردن من وجهة نظر الطلبة والمعلمين واإلداريين، 

 ، األردن.008-038ص:

 . مجلة جامعة القاهرةبية في التعامل مع ظاهرة العنف الطالبي، مصر، (. األساليب الطال0778الطاهر، حسين. ) -

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                                 383 

 ISSN: 2706-6495 

(. تصور مقترح لتفعيل دور اإلرشاد المدرسي في مواجهة العنف بالمدارس الثانوية 8108عبد الرحمن، حسنية حسين. ) - 

العدد الواحد  (،07، )مجلة كلية الت ربيةبجمهورية مصر العربية على ضوء خبرات بعض الدول. جامعة عين شمس، 

 .8108واألربعون، )الجزء األول(، 

(. العوامل المرتبطة بظاهرة العنف في مدارس القدس، فلسطين، وزارة الت ربية والتعليم العالي، 8102عبد هللا، تيسير. ) -

 مديرية تربية وتعليم القدس.

رسي في المرحلة األساسية من وجهة (. دور البيئة المدرسية في تخفيف ظاهرة العنف المد8107عثامنة، رند صالح. ) -

، جامعة بابل، العدد مجلة كلية الت ربية األساسية للعلوم الت ربوية واإلنسانيةنظر المعلمين ومدراء المدارس في لواء بني عبيد"، 

 .8107(، نيسان، 23)

تعليم الثانوي. دراسة (. دور االرشاد في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مرحلة ال8181عرعار، عبد الباسط. ) -

ميدانية ببعض ثانويات بلدية المسيلة، ]رسالة ماجستير غير منشورة[، الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 

 محمد بوضياف المسيلة.

ة من وجهة (. دور المرشد الطالبي في تنمية القيم الخلقية لدى طالب المرحلة الثانوي8102العريدي، بندر بن إبراهيم. ) -

 .082 – 78(، ص ص:3(، ج )2، ع )مجلة جامعة الفيوم للعلوم الت ربوية والنفسيةنظر المعلمين بمدينة الرياض، 

(. دور مدير المدرسة في الحد من عنف الطالب في المدارس بالسعودية... دراسة تطبيقية 8113العريني، محمد الصالح. ) -

 لة دكتوراه غير منشورة[، كلية الت ربية، جامعة السودان للتكنولوجيا، الخرطوم.على مديري المدارس بمدينة الرياض، ]رسا

(. واقـع التوجيـه واإلرشـاد الت ربوي والنفسي في مراحل الت عليم 8110عطـا، محمـود؛ حجـازي، مـصطفى؛ الـدليم، فهـد. ) -

 العام، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج.

 ، القاهرة، مركز الكتاب للنشر.0(. سيكولوجية الجماعات الرياضية، ط0772) عالوي، محمد حسن.  -

(. عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي واألمن االجتماعي 8112العنزي، منزل عسران. ) -

 ف العربية للعلوم األمنية.طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض، ]رسالة ماجستير غير منشورة[، الرياض، جامعة ناي

 (. قاموس علم االجتماع، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية.8112محمد. ) غيث، -

(. مستويات الميل إلى العنف والسلوك العدواني لدى طلبة جامعة فالدليفيا وعالقتها االرتباطية 8110الفقهاء، عصام. ) -

  مجلة دراسات.راد األسرة ودخلها، الكويت، بمتغيرات الجنس والكلية والمستوى التحصيلي وعدد أف

(. دور التوجيه واإلرشاد الطالبي في الوقاية من العنف المدرسي من وجهة نظر معلمي 8100الفهيقي، محمد مغربز. ) -

المدارس الثانوية في محافظة تيماء بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، ]رسالة ماجستير غير منشورة[، األردن، 

 امعة مؤتة، كلية العلوم االجتماعية.ج

(. مواجهة ظاهرة العنف في المدارس والجامعات، الطبعة االولى، األردن، دار عالم 8100القرالة، علي عبد القادر. ) -

 .82، ص 8100الثقافة للنشر، 

ض، جامعة اإلمام (. دور المرشدة الطالبية في الحد من سلوك العنف المدرسي، الريا8101الكعبي، موزة بنت ناصر. ) -

 .22- 00(، ص ص: 00، العدد )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعمادة البحث العلمي،  -محمد بن سعود االسالمية 
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 دور القيادة الكمومية في تعزيز الرسوخ الوظيفي

 (دراسة تحليلية آلراء مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في مدارس األونروا بالمحافظات الجنوبية لفلسطين)
 

The role of Quantum Leadership in Enhancing job Embeddedness 

(Analytical study of the opinions of a group of teaching staff at the unrwa schools of in the 

Southern Governorates of Palestine) 

 

 محمد إبراهيم أحمد أبو برهم إعداد الباحث/

 ، فلسطينغزة، جامعة األقصى ،اإلدارة التربويةماجستير في 

Email: moh.barham@hotmail.com  

 

 الملخص

م تطبيق ت وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي، الوظيفي،هدف البحث إلى التعرف على دور القيادة الكمومية في تعزيز الرسوخ 

البحث إلى  وتوصل فلسطين.( فرداً من المعلمين بمدارس األونروا بمحافظات جنوب 963االستبانة على عينة عشوائية قوامها )

أنَّ تقديَر أفراِد عينِة الدراسِة لدرجِة ممارسِة مديري المدارِس للقيادِة الكمومية حصلْت على وزٍن  :هامجموعة من النتائج، أهم

وأنَّ تقديَر أفراِد عينِة الدراسِة لمستوى الرسوخ الوظيفي حصلت على وزٍن نسبيِّ  ،(، أي بدرجٍة مرتفعة%44.88نسبيِّ قدُره )

ا، وتوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين أبعاد القيادة الكمومية وتعزيز الرسوخ (، أي بدرجٍة مرتفعٍة ج%44.48قدُره ) دَّ

النظرة الكمومية، التفكير الكمومي، المعرفة الكمومية، التمثيل (، ويوجد أثر ألبعاد القيادة الكمومية )7.6.8الوظيفي حيث بلغ )

 يعود لعوامل آخري. (39.3%) ( الباقي %67.8لرسوخ الوظيفي بنسبة )( في تعزيز االكمومي، الثقة الكمومية، الكينونة الكمومي

: يجب خلق بيئة داعمة الكتساب التعلم المستمر والخبرات لرفع مستوى وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات، أهمها

في لديهم، ويجب كذلك المعلمين، وتخصيص رزمة من المحفزات للمعلّمين ذوي األداء المتّميز من أجل تعزيز الرسوخ الوظي

تنمية المديرين على التعامل مع المواقف الغامضة، حيث يتالءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الوظيفية، ووضع استراتيجيات 

 التكنولوجية المتسارعة. التطورات موجة مواكبة على ديناميكية لمواجهة التغيرات الممكن حدوثها، وقادرة
 

 .الرسوخ الوظيفي الكمومية،ادة القي :الكلمات المفتاحية
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The role of Quantum Leadership in Enhancing job Embeddedness 

(Analytical study of the opinions of a group of teaching staff at the unrwa schools of in the 

Southern Governorates of Palestine) 
 

Mohammed Ibrahim.A. Abu Borhom  

Kulliyyah of Education, Al-Aqsa University Gaza, Palestine 

 

Abstract 

This research defines the important role that on the quantum leadership in enhancing job 

embeddedness, the researcher used the descriptive analytical method. The questionnaire was 

applied to a random sample of (369) persons, teachers in unrwa schools of in the Southern 

Governorates of Palestine. The research reached of many important results: The study sample’s 

estimate of the degree to which school principals practice Quantum leadership was large, with a 

relative weight (44.88%). 

The overall score for the study sample’s estimate of the level of the job embeddedness was very 

large, with a relative weight (88.87%). and there is a positive correlation of statistical significance 

between the dimensions of quantum leadership and the enhancement of job embeddedness, were 

reached (0.627). there is an impact of the dimensions of quantum leadership (Quantum Seeing, 

Quantum Thinking, Quantum Knowing, Quantum Acting, Quantum Trusting, Quantum Being) in 

enhancing job embeddedness by (60.7%), the rest ( 93.9 %) is due to other factors. This research 

reached to the most important of recommendations: A supportive environment must be created 

to gain continuous learning and experience to raise the level of teachers, shall allocate a package 

of incentives to teachers with outstanding performance in order to enhance their job 

embeddedness. principals must also be developed to deal with ambiguous situations, to suit their 

needs and job requirements. developing dynamic strategies to face the possible changes، and to 

keep up with rapid technological developments. 

Keywords: Quantum leadership, Job embeddedness. 
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 :المقدمة. 0

وكيات، وبناء يتم ممارسته من سل ديناميكية المؤسسة تعتمد على الفلسفة التي تتبناها، وما يتم وضعه من أنظمة عالية التعقيد، وما

اإليجابي على بيئة العمل، وتنمية المهارات القيادية بطرق تشجع العاملين على  عالقات عمٍل ناجحة طويلة األمد مستمرة التأثير

 على مستوى أدائهم اً التفكير فيما يتجاوز أنشطة التخطيط التقليدية، وزيادة التفاعل فيما بينهم وفقاً لما يتم تحديده بما ينعكس إيجاب

 .الوظيفي وعلى استقرارهم الوظيفي، سعياً الى التميز التنظيمي

ويعتمد نجاح العملية اإلدارية في المؤسسات التعليمية على كفاءة القيادة وفعاليتها، وقد ظهرت في العصر الحديث عدة نظريات 

ماذج قيادية جديدة تكون موجودة عادة في كافة المستويات في القيادة تعتمد على إدارة التغيير واالبتكار، حيث اتضح وجود ن

اإلدارية في المؤسسات وتشكل القيادة محوًرا مهًما من محاور اإلدارة الحديثة، خاصة بعد التطور السريع والتقدم في تقنيات 

 (.84: 746.المعلومات واالتصاالت الذي شهدته اإلدارة )الكبير،

الحديثة  النماذج حديثة ومتطلباتها المستمرة وتعقيدات بيئة العمل، برزت الحاجة إلى العديد منونظراً لتعقيدات نمط الحياة ال

 جاح المدارس، فنللقيادة يتم اتباعها من قبل القادة في المستويات المختلفة في المؤسسة، تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة

 لى أكمل وجه لذا كان لزاًما أن تجد الكثير من المؤسسات التعليمية نفسهامرهون بوجود قيادة فاعلة قادرة على القيام بوظائفها ع

 محاطة بتحديات ومشكالت يصعب التكيف معها.

وتلعب القيادة الكمومية دوًرا رئيسيًا في تحسين جودة التعليم ومخرجاته، في المدارس ذات الخصائص السلوكية المختلفة من 

المتعلمين على التطور والنجاح، وإعطاء المتعلمين األولوية  نمية مهاراته، ومساعدةبناء قدرات الكادر التدريسي وتخالل 

القصوى، والتواصل المقنع، والتحلي بالسلوك األخالقي، والرعاية باحترام وحب، والتنشئة بعناية، واإلشراف البصري، 

بشكل ملحوظ على فعالية القيادة  (.فهي تؤثرMundiri & Ningtias, 2019: 4) نينجتاش و مونديريوإظهار التعاطف 

المواطنة التنظيمية وتحفيزهم على اإلبداع للتميز. وتمنح القائد القدرة على  اإلدارية، وتزيد من انخراط العاملين في سلوك

 Sullivan-Harper هاربر-وعرف سوليفان التصرف برحمة وحكمة مع الحفاظ على الوعي الداخلي في جميع الظروف.

دة الكمومية بأنها العمليات واإلجراءات، التي يمارسها األشخاص المستعدون للعمل من خالل منحهم الثقة الالزمة ( القيا4338)

 للسير نحو المستقبل، بابايتا ودولوبسور

Papatya& Dulupçu, 2019:127) 137 :2005,(. ويري شيلتون، يانغ، وليو) Liu ،Shelton, Yang بأن القيادة )

ي تمكن الترابط والتواصل، والتو ظام الخالق والديناميكي في بناء مستقبل المؤسسة، والذي يدور حول العمليات،الكمومية ذلك الن

المديرين وموظفيهم من تجربة القدرة على التنظيم الذاتي.وللقيادة الكمومية عدة أبعاد منها :النظرة الكمومية: قدرة القائد على 

اله وأهدافه بوضوح في كل ما يُرى ويُختبر عن وعي وقصد، والتفكير الكمومي: قدرة القائد معرفة واختيار نواياه وتصوراته وأفع

على التفكير بشكل متناقض؛ من أجل إيجاد حلول مبتكرة، والشعور الكمومي: قدرة القائد على الحفاظ على مستويات أعلى من 

وعواطفه وتجاربه، والمعرفة الكمومية: قدرة القائد على  الطاقة والنشاط والحيوية والتركيز على الجوانب اإليجابية لخبراته

االعتماد على الحدس واالتصال المفتوح مع اآلخرين، والتمثيل الكمومي: اهتمام القائد بذاته والمؤسسة بأكملها والمجتمع ككل، 

فاعل مع الوثيق بتفاصيل العمل والتوالثقة الكمومية: تمكن القائد من المغامرة والمخاطرة المحسوبة والتعقيد والفوضى واالتصال 

مختلف العناصر في المؤسسة من عاملين ومتعاملين، والكينونة الكمومي: القدرة على خلق بيئة تمكن العاملين فيها من التواصل 

 بشكل مفتوح بعضهم مع بعض رأسيا وأفقيّا دون خوف من العقاب.
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الطريقة التي يقود بها القائد هذه المؤسسة، وبالنمط القيادي الذي يمارسه نجاح المؤسسة في تحقيق رسالتها وأهدافها مرتبط باذاً 

وبالصفات القيادية التي يجب أن يوظفها في إيجاد بيئة عمل مناسبة تساهم في تنميتها وزيادة إنتاجيتها وعطائها )المحمادي، 

لمؤسسة، في ا قرارات الموظفين من أجل البقاء يُمثل الرسوخ الوظٌيفي مجموعة واسعة من التأثيرات التي تؤثر علىو(..: 748.

وهذه التأثيرات تشمل عوامل داخل العمل مثل )المواءمة بين مهارات الموظف ومتطلبات الوظيفة، الروابط مع أصدقاء العمل، 

لمجتمع( وأنشطة خدمة المجتمع تحت رعاية المنظمة(، عوامل خارج المؤسسة مثل )االلتزام تجاه األفراد خارج المؤسسة وا

(.ولذا يحظى موضوع الرسوخ الوظٌيفي باهتمام كبير في المؤسسات المعاصرة، Holtom, et al.,2006:319) هولتوم وآخرون

حيث يسعى العديد من القادة في تهيئة العوامل النفسية والمادية التي تجعل الموظف ال يفكر في ترك وظيفته، إال أنهم يواجهون 

 ,Mallol). ير واالحتفاظ بالموارد البشرية وبخاصة أصحاب الكفاءات والمواهب مالول وآخرونتحديات مستمرة من أجل تطو

et al.,2007:36)إلى وجود عالقة إيجابيّة مع األداء الوظيفي وإلى عملية تطوير األداء، وهذا سيؤثّر على التركيز بالعمل  يؤديو

 .(Ratnawati ,et al., 2020:272)راتناواتي 
 

 البحث:مشكلة . 0.0

يعتبر النمط القيادي السائد في المؤسسات من أهم العوامل المؤثرة في نجاح العمل اإلداري من خالل تسخير كل الموارد والجهود 

بموظفيها من جوانب عدة، والتي تسهم  المتاحة، وتسعى المؤسسات دوًما إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، من خالل االهتمام

سات، وتُعد القيادة المدرسية أساس التطوير في العملية التعليمية، وخاصة إذا وجدت قيادة حكيمة واعية في تعزيز أداء المؤس

تعمل على ممارسة األساليب القيادية المختلفة والمناسبة وصياغة رؤية واضحة وإيصالها إلى المرؤوسين، ومواجهة التحديات 

 واستثمار الفرص المستقبلية المتاحة.

الحالي قيادة نوعية مختلفة لتحقيق متطلبات وضروريات الواقع الجديد الذي فرضته الثورة العلمية واستخدام ويتطلب الزمن 

التقنيات والتكنولوجيات الحديثة لذا تُعد القيادة محوراً مهًما ترتكز إليه مختلف األنشطة في المؤسسات خاصة في العصر الحديث، 

 742.رات وتحوالت جذرية في كافة جوانب الحياة الوظيفية، وأساليب العمل )عيد، وما هو متوقع حدوثه في المستقبل من تغي

كما وأن تبني أساليب القيادة الناجحة في المؤسسات أصبح من السمات الرئيسة التي يمكن بواسطتها التمييز بين المؤسسات  (.944:

ورد  ماغ بالنسبة لإلنسان؛ ألنها تقوم بتوجيه عمليات الفعلالناجحة وغير الناجحة، فالقيادة بالنسبة للمؤسسة يمكن تشبيهها بالد

وأشارت دراسة  (. 84: 749.الفعل وتنسيقها وفقا للظروف المحيطة بها، فهي تتأثر وتؤثر في البيئة التي تعمل فيها )أبو العال، 

ديرين والقيادات التخلص من ( إلى أن المدارس تواجه العديد من التحديات التي تتطلب من الم.8: 742.،)أحمد والعاني

الممارسات والسلوكيات التقليدية، والتعامل معها بفكر جديد وأساليب حديثية ومتنوعة تتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية، 

ى لوالسعي لتحقيق الريادة في أقرب وقت فالحاجة أصبحت ماسة إلى قيادة تنتهج أساليب جديدة ترتكز على تحويل بيئة المدرسة إ

خدم أن تتحول القيادة المدرسية إلى مست من الواجبفقد أصبح ،بيئة نشطة متفاعلة مع واقعها المحلي والعالمي والمشاركة والحوار

 ,Kumari كما أظهرت دراسة كوماري بارع للتقنيات والمعلومات، وتستفيد من كافة التغيرات والتحوالت السريعة والمعقدة.

ال وبناء الشبكات واالئتالفات مع الجهات الفاعلة.لكموميين أكثر قدرة على االبتكار التنظيمي من خالل ( أن القادة ا(1160 :2018

يتحقق كل ذلك إلى بقيادة قوية وفاعلة تمتلك قدرات تُمّكنها من قيادة المؤسسة نحو التغيير المنشود، وحشد الهمم وتحقيق رؤيتها 

 عى البحث عن مستوى تطبيق هذا النمط من القيادة لدى قادة المدارس.ورسالتها وهي القيادة الكمومية، وهذا يستد
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أن الرسوخ الوظيفي يعتمد على تشجيع الموظف على البقاء في  (Holtom ,et al., 2006:438)ويشير هولتوم و إنديريدن  

ة والظروف ثقافتها التنظيميالمؤسسة وأن القيم الشخصية للموظف وأهدافه الوظيفية تتناسب مع الخطط المستقبلية للمؤسسة و

البيئية المحيطة بالموظف، فكلما زادت أدى إلى زيادة ارتباط الموظف بالمؤسسة وبوظيفته. كما أظهرت دراسة تشنغ 

(Cheng,2014:1430) .حيث يركز مفهوم الرسوخ الوظيفي على أسباب بقاء  أن الرسوخ الوظيفي يرتبط سلبياً بترك العمل

 Ghoshالً من النظريات التقليدية التي كانت تركز على أسباب ترك الموظفين للعمل كوش وجورانثان )الموظفين بالمؤسسة بد

&Guranthan,2015:3( وتوصلت دراسة ألين .)Allen,2006 إلى أن الطرق االجتماعية للمؤسسة تساعد الموظف الجديد )

 Takawiraوأظهرت نتائج دراسة تيكاورا وآخرون ) ل.على أن يكون راسًخا وظيفيًا وهذا يجعل المؤسسة تحتفظ به لمدة أطو

,et.al., 2014 أن الموظف الذي يتمتع بمستوى مرتفع من الرسوخ الوظيفي والمشاركة المرتفعة في كافة القرارات المتعلقة )

الوظيفي المرتفع  خبالعمل ستكون لدية نية أقل بكثير لترك وظيفته الحالية في المؤسسة، وبالتالي فالموظف ذو مستويات الرسو

 سيبقى في وظيفته الحالية بالمؤسسة؛ لتولد مشاعر بداخله بأنه جزء هام من المؤسسة

أن الرســوخ الوظيفي يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر باألداء. كما  (Sun, et al.,2011) توصلت دراسة صن وآخرونو

شرة بين المكافآت، وفرص الترقي، عدالة اإلجراءات. إلى وجود عالقة طردية مبا (Nguyen,2010) توصلت دراسة نجوين

( أن أبعاد الرســوخ الوظيفي تتوسط العالقة بين Bambacas&Kulik,2013وأشارت نتائج دراسة بامباكاس وكوليك )

 ونية العاملين لترك العمل. كما أشارت نتائج دراسة إركوتلو وشافرا ريةممارسات إدارة الموارد البش

a,2015) (Erkutlu&Chafrعالقة معنوية إيجابية بين القيادة التمكينية والرسوخ الوظيفي لدى الموظفين، كما أن  وجود إلى

يكيجوتشي سدراسة  العالقة. ووجدتهذه العالقة تزداد قوة كلما ارتفع مستوى ترابط المهام والسياسات التنظيمية كوسطاء في هذه 

وبناًء  داء.واألللرسوخ الوظيفي في العالقة بين التبادل بين القائد والعضو  ( تأثير وسيطSekiguchi ,et al.,2008) وآخرون

من خالل السؤال الرئيس التالي: ما دور القيادة الكمومية في تعزيز الرسوخ  البحثعلى ما تقدم فإنه يمكن للباحث صياغة مشكلة 

 الوظيفي؟

 وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية هي:  

  الكمومية؟طبيق القيادة ما واقع ت .4

 ما مستوى الرسوخ الوظيفي؟  ..

 هل يوجد عالقة ارتباطية بين تطبيق القيادة الكمومية وتعزيز الرسوخ الوظيفي؟  .9

 ما أثر تطبيق القيادة الكمومية في تعزيز الرسوخ الوظيفي؟  .8
 

 :  البحثأهداف . 2.0

 خالل تحقيق األهداف التالية:   الكشف عن دور القيادة الكمومية في تعزيز الرسوخ الوظيفي من

 التعرف إلى واقع تطبيق القيادة الكمومية.  .4

 بيان مستوى الرسوخ الوظيفي.  ..

 الكشف عن طبيعة العالقة بين القيادة الكمومية وتعزيز الرسوخ الوظيفي.  .9

 تحديد أثر تطبيق القيادة الكمومية في تعزيز الرسوخ الوظيفي.  .8
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 .تطبيق القيادة الكمومية وتعزيز الرسوخ الوظيفيبيان المقترحات الكفيلة بنجاح  .2

 

 :  البحثأهمية . 3.0

 األهمية العلمية: . 0.3.0

تبرز أهمية البحث في كونه يلقي الضوء على قضية تتسم باألهمية؛ حيث يحاول الكشف عن مستوى القيادة الكمومية  ▪

 ودورها في تعزيز الرسوخ الوظيفي.  

 الي في إضافة مادة علمية ذات أهمية للمكتبة العربية.يأمل الباحث أن يسهم البحث الح ▪

 األهمية العملية: . 2.3.0

من المتوقع أن يسهم البحث الحالي في تزويد المسؤولين بمعلومات عن أهمية القيادة الكمومية واألثر التي تحدثه بالرسوخ  ▪

 الوظيفي، والذي ينعكس بدوره على تحسين أداء المؤسسة.  

تسهم النتائج وتوصياتها في تحقيق النقلة النوعية المرجوة السيما في ظل التطورات المتسارعة والمتغيرة يأمل الباحث أن  ▪

 التي يشهدها عالمنا المعاصر.

 

 :البحثنموذج ومتغيرات . 4.0
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 :  البحثفرضيات . 5.0

( بين تطبيق أبعاد القيادة الكمومية α ≤ 0.05اللِة ): توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالفرضية الرئيسة األولى

 وتعزيز الرسوخ الوظيفي. 

تطبيق أبعاد القيادة الكمومية بين ( α ≤ 0.05: يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللِة )الفرضية الرئيسة الثانية

 وتعزيز الرسوخ الوظيفي.
 

 :  البحثحدود . 6.0

 لبحثيِة التالية:طبق البحث وفقًا للحدوِد ا

 الحد الموضوعي: اقتصر البحث على دراسة دور القيادة الكمومية في تعزيز الرسوخ الوظيفي

 بالمحافظاِت الجنوبيِة من فلسطين. األونرواالحد البشري: اقتصرت الدراسة على معلمي 

 م...7._  7.4.يِّ ، للعاِم الدراسالثانيالحد الزمني: تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصِل الدراسيِّ 

 الحد المكاني: أجريت الدراسة في المحافظاِت الجنوبيِة من فلسطيَن )محافظاِت غزةَ(.

 

 :مصطلحات البحث. 7.0

  Quantum Leadership :القيادة الكمومية

راك االحتماالت اصطالحاُ: ذلك النمط من القيادة يكون القائد لديه قدرة على التفاعل مع المرؤوسين، وإد القيادة الكمومية

والشكوك، والتحلي بالبصيرة والبديهة، واستخدام التخيل، وانفتاح الذهن، والتكيف مع الظروف المتغيرة، ويتمكن من إدارة 

 (.Geok& Shaari, 2020: 426المواقف المعقدة وتطوير األداء، جوك وشاري )

ثقافات متفائلة داخل المؤسسة، وتحفيز المرؤوسين إليجاد بيئة  : قدرة القائد على إيجادويعرف الباحث القيادة الكمومية إجرائيا  

عمل جاذبة، وتشجيع الحوار والتفكير النقدي، واالعتماد على الحدس والبراعة االتصالية بما يعزز من كفاءة وفاعلية المؤسسة 

 في تحقيق األهداف المنشودة.

 : job embeddednessالرسوخ الوظيفي

: مجموعة كبيرة من المؤثرات على قرار الموظف بالبقاء في الوظيفة هولتوم وآخرون الرسوخ الوظيفي اصطالحاُ 

(Holtom, et al., 2006:319.) 

هو انعكاس لقرارات المعلم بالمشاركة في أعمال المدرسة بشكل مستمر وموسع،  :ويعرف الباحث الرسوخ الوظيفي إجرائيا  

 .ار بقاء المعلم في المدرسةالعوامل التي تؤثر على قر وينتج عن العديد من

 الخالصة:

السؤال  البحث،تم اعتماد خطوات منهج البحث العلمي في هذا الفصل، حيث اشتمل هذا الفصل على مقدمة، وعلى مشكلة  

 البحث،، وحدود هوأهميت البحثوتم تحديد متغيرات البحث، وصياغة فرضياتها، كما تم تحديد أهداف  للبحث،الرئيس 

 حث والتعاريف اإلجرائية، تمهيًدا للفصل الثاني اإلطار النظري للبحث.ومصطلحات الب
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 للبحثاإلطار النظري . 2

  Quantum Leadership :القيادة الكمومية .0.2

يُعد مفهوم القيادة الكمومية إطار عام متعدد األبعاد والجوانب، يتكون من األبعاد الروحية، واألخالقية، والعاطفية والمعرفية 

الئقية ويمنح الفرد القدرة على التصرف بحكمة وتعاطف مع الحفاظ على االدراك الداخلي، والسالم الخارجي للفرد في جميع والع

(. فهي تنبثق في الغالب من العمليات والتعامل مع الفوضى والتعقيد، بابايتا (Hanine, 2019: 837-858الظروف حنين،

( القيادة الكمومية بأنها مجموعة Barrash, 2012: 7ويعرف بيّرش ) (.(Papatya& Dulupçu, 2019, 122ودولوبسور

جديدة من االفتراضات التشغيلية التي تركز على االدراك التواصلي بين الذات واآلخر، والتواصل والوعي، والحدس والمنطق، 

ة التي تهدد استقرار المؤسسة. أما والعقل والمادة، واألجزاء والكل، والداخل والخارج، وتركز على معالجة السلوكيات السلبي

( فيعرف القيادة الكمومية بأنها أسلوب معاصر Porter-O’Grady& Malloch, 2017: 50-52بورترـــ أوجرادي ومالوك )

 ،فاعلية للقيادة يتمثل في السلوكيات والمهارات التي يحتاجها القائد لتوجيه رؤية المؤسسة من أجل تحقيق أهداف المنظمة بأكبر

لوب أكثر وهذا األس ،نقلها من العصر الصناعي للقرن العشرين إلى عصر المعلومات والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرينو

 &Papatyaويرى بابايتا ودولوبسور) فعالية في البيئات التي تتسم باالضطرابات والتعقيد والفوضى واالحتماالت والاليقين.

Dulupçu, 2019: 127الكمومية تصف العمليات واالجراءات معاً وتساعد االشخاص المستعدين للعمل، من خالل  ( أن القيادة

( Fris & Lazaridou, 2006: 4منحهم الثقة الالزمة للسير نحو المستقبل الذي يقودهم للنجاح . ويقول فريس والزاريدو )

ي تشتق من فيزياء الكم، ونظرية التعقيد، ونظرية كذلك بأن القيادة الكمومية مجموعة من الممارسات والهياكل والعمليات الت

الفوضى، وتركز على المستقبل. وألجل ذلك فالقادة الكموميين يوظفون استراتيجيات فعالة كعملية صنع القرار التشاركي، والعمل 

 داع، وتشجيع التنظيمالجماعي، وخلق جو إيجابي من الثقة، ودعم اآلخرين، وتسهيل تداول المعلومات، وخلق اإلثارة ودعم اإلب

 (.(Tavakkoli, et al, 2017:33 الذاتي وضبط النفس، تافاكولي وآخرون 

( إلى أن مفهوم القيادة الكمومية يتضمن ثالثة أنواع من الذكاء: الذكاء (Hanine& Nita, 2019:850-851 وأشار حنين ونيتا

( IQبحكمة وتناغم  وصبر ورحمة، والذكاء الفكري ) ( الذي يشير إلى اتصال القائد مع المرؤوسين والتصرفSQالروحي )

الذي يشير إلى قدرة القائد على السماح بصياغة االستراتيجيات والخطط والتحليالت وحل المواقف المختلفة، والذكاء العاطفي 

(EQ الذي يشير إلى قدرة القائد على ) والتعاطف معهم،  إدارة العالقات، وفهم وإعادة بناء مشاعر المرؤوسين بشكل مناسب

( يعتمد على القدرات %7.( من النجاح في مجاالت الحياة يعتمد على الذكاء العاطفي، و)%47والوعي والتحكم في النفس، وأن )

 :المعرفية وحدها، وأن حاصل الجمع بينهم هو الذكاء الكمومي. حيث يمكن تصنيف أهمية القيادة الكمومية إلى ثالثة مستويات هي

: تعتمد القيادة الكمومية على مستوى قيادة الذات أو الوعي الذاتي األول: (.(Hanine& Nita, 2019:849-850 ونيتا حنين

المراقبة الفعلية للذات واإلحساسات واالنطباعات المهمة، ويعي القائد األشياء المختلفة أو المزعجة أو المثيرة أو المخيفة، ويعبر 

ر عن أعماله وأدواره وأسلوب تعامله بسرعة ووضوح، بحيث ال تشكل عقبة أمام المصلحة عما يدور في نفسه بصورة فعالة، ويعب

 العامة للمرؤوسين والمؤسسة التي يقودها.

: تتمثل هذه المهام في وعي القائد بفهم المرؤوسين وطبيعة أعمالهم وأنشطتهم، ويجمع مستوى قيادة وعي اآلخرينالثاني: 

 التجارب، ويقلَل من مشاعر انعدام األمن بين مرؤوسيه والتي تنبع من حالة الاليقين،المعلومات من خالل المالحظة و
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ويعمل على زيادة التفاعالت والتواصل مع اآلخرين، والوعي بالخصائص المشتركة بين المجموعات وفي الوقت نفسه يحاول  

 رؤية وتقدير السمات والخصائص الشخصية لكل مرؤوس. 

: يقوم هذا المستوى على مهام دراسة الظواهر بمشاعر إيجابية عميقة وال سيما لمنظمة والوعي التنظيميمستوى قيادة االثالث: 

المعقدة أو الغريبة، بحيث يتمكن من التعامل والتواصل بأسلوب فعال مع المرؤوسين على المستوى الداخلي والخارجي، وتحقيق 

 تكيفهم السلوكي في المواقف المختلفة. 

أن هناك عدة مهام وممارسات ( (Papatya& Dulupçu, 2019: 128 -129بابايتا ودولوبسور وذكر الكمومية: مهام القيادة

 لتطبيق القيادة الكمومية وهي:قيادية 

 : تقوم على البحث عن الحقائق أو إدراك وفهم الظواهر الجديدة التي تكشف عن أوجه القصورالنظرة النقدية -0

 وبالتالي تساعد على إنتاج أفكار بديلة وخالقة وفعالة.المختلفة في الوضع الحالي، 

: يتمثل في قدرة القائد على نبذ وترك السلوكيات والمفاهيم والقيم الحالية، واالتساق سلوكيًا مع المؤسسة، االتساق السلوكي -2

 وبالتالي التصرف لصالح سلوكيات ومواقف وقيم وأفكار جديدة.

 ة على التعقيد، والتفسير، والتشفير، والتقييم، والتأكيد على العمليات بدال من النتائج.: القدراالتجاه نحو التعقيد -3

 : يشير إلى عملية إبداعية تساعد على إعادة خلق المستقبل للنجاح االستراتيجي.التفكير المنظومي -4

د؛ مما ينتج عنه م كيفية التعايش مع الالتحدي: تتمثل في القدرة على التفكير المستمر في الفوضى والتعقيد، وتعلاتخاذ المخاطرة -5

قيادة المخاطرة، فكلما كان لدى االشخاص الحرية في التصرف كان لديهم المخاطرة، وأن عدم المخاطرة أكثر خطورة من 

 المخاطرة.

حفيز ويعتمد ز نطاق الت: تتمثل في فن الكالم أو الحديث بلطافة، فإن التفكير في األشياء المجردة يحفز األفراد ويعزالبالغة -6

 على القدرة الخطابية للقائد.

: تتمثل في الخبرات الجديدة التي تؤدى إلى فرص تعلم جديدة للقائد، ومن ثم يصبح األفراد أكثر استعداًدا لمواجهة قاعدة الخبرة -7

 التحديات والتعامل مع التهديدات واإلهمال والالمباالة.

 ت التحويلية المعقدة، ويفضل القادة استخدام أساليب وطرق جديدة في عملياتهم وممارساتهم.: تتمثل في البيئادعم اإلبداع -8

 المهارات والمعارف األساسية الالزمة للقادة الكموميين لتحقيق قيادة مدرسية فعالة: هاريس وآخرون،

Haris, et al, 2016:45-51).) 

 صيلها بشكل جيد ودعمها من قبل المجتمع المدرسي.تسهيل وتطوير ونشر رؤية ورسالة المدرسة التي يتم تو -

 تطوير وتهيئة بيئة مدرسية مواتية وبرنامج تعلُمي لتعليم الطالب، والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين. -

 مين.لضمان استخدام اإلدارة التنظيمية والعمليات لموارد المدرسة لخلق بيئة تعليمية آمنة وصحية وفعالة للمتعلمين والمع -

التعاون مع أولياء األمور وأعضاء المجتمع، واالستجابة لالحتياجات واالهتمامات المختلفة، وتعبئة موارد المجتمع، وتقاسم  -

 المسئوليات مع جميع المعنيين.

الستجابة لها افهم البيئات الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في المدارس وفي عملية التدريس والتعلم و -

 والتأثير عليها.
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نمذجة التصرفات والنزاهة من خالل التعرف إلى أهداف التعليم واألدوار القيادية في المجتمعات الحديثة واألطر والمنظورات  -

 المختلفة حول األخالق، والقيم المتنوعة للمجتمع المدرسي والقواعد المهنية األخالقية.

 أبعاُد القيادة الكمومية:

 أشارت األدبيات السابقة سبعة أبعاد أساسية للقيادة الكمومية تناولها كثير من الكتّاب والباحثين مثل:  لقد

نادريفار & ،Shelton& Darling, 2001: 266-270)شيلتون ودارلينك) &، ((Hanine& Nita, 2019:848 حنين ونيتا

 &،((Kumari, 2018: 1145 كوماري& ،Naderifar, et al, 2016: 19-21)وآخرون )

 & Noroozi Ziarat)نوروزي زيرات و اسميليشاد )& ،azimi sanavi&  razavi, 2015: 19)) ازمي سنافي و رزافي

Esmaeilishad, 2021: 150-151. النظرة الكمومية، التفكير الكمومي، الشعور الكمومي، المعرفة الكمومية،  :وهذه األبعاد(

 :الكينونة الكمومي(التمثيل الكمومي، الثقة الكمومية، 

 (Quantum Seeing):( النظرة الكمومية 0

يشير هذا البُعد إلى تمكن القائد من معرفة واختيار تصوراته ونواياه وأفعاله وأهدافه بوضوح والبحث عن طرق ووسائل لتحسينها 

 ت ومحفزات وتقنيات جديدة معينة منوتطويرها والتذكير بها، حيث إن تحديد واختيار النوايا تجعل القادة ينتبهون إلى إجراءا

أجل فهم بيئتهم بشكل أفضل وتحرير أنفسهم من التحيزات المعرفية وتجاهل العديد من المحفزات واالحتماالت اإلدراكية األخرى، 

نادريفار  ةوبالتالي االهتمام لتحقيقها بشكل تلقائي واتخاذ خيارات إدراكية جديدة؛ مما يخلق واقًعا جديًدا وفرًصا كانت ضائع

 .Naderifar, et al, 2016: 19)وآخرون )

 بأنها القدرة على الرؤية بموضوعية بناًء على معتقدات وحدس القائد. يري الباحث النظرة الكمومية

  (Quantum Thinking):( التفكير الكمومي2

التحديات حلول إبداعية ومبتكرة للمشاكل و دالشكل التقليدي وإيجا عن يشير هذا البُعد إلى قدرة القائد على التفكير بشكل مختلف

 ,Naderifar, et al)نادريفار وآخرون ) والمتغيرات المتالحقة، وإنشاء إطار عمل يجعل التناقضات الواضحة ذات مغزى

2016: 20. 

ير ألنماط ومغا بأنه القدرة على التفكير بطريقة عقالنية ومنطقية ومتناقضة أو من منظور جديد يري الباحث التفكير الكمومي

 للعديد من المشكالت واألزمات واتخاذ القرارات.  التفكير العادية، ورؤية المواقف من زاوية مختلفة، وبلورة األفكار كحلول إبداعية

 (Quantum Feeling): ( الشعور الكمومي3

حيوية من خالل التركيز على الجوانب يشير هذا البُعد إلى قدرة القائد على الشعور والحفاظ على مستويات أعلى من الطاقة وال

 الداخلية ومهاراته وكذلك قدرات أعضاء فريقه اإليجابية لخبراته وعواطفه، ومعرفة جيدة بقدراته

والنظر في نقاط الضعف )الطاقة السلبية( لدى المرؤوسين، والتعلم المتبادل لتوجيه القدرات الداخلية والطاقة السلبية في االتجاه  

 :Naderifar, et al, 2016)نادريفار وآخرون ) تاج جودة المخرجات في المؤسسة؛ واستقرار الموظفين في العملالصحيح، إلن

20. 

بأنه القدرة على الشعور بالحيوية والطاقة اإليجابية، وإدارة العواطف بطرق إيجابية حتى  الكمومي يري الباحث الشعور

 ظيفـي المنشود.واالزمات ممـا يحقـق االستقرار الو الشدائد في
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 (Quantum Knowing): ( المعرفة الكمومية4

يشير هذا البُعد إلى قدرة القائد على االعتماد على الحدس واالتصال المفتوح مع اآلخرين، واستخدام عمليات صنع القرار للوصول 

هام يعة على االستراتيجيات والمإلى المعلومات الالنهائية، والكشف عن مشكالت المؤسسة قبل وقوعها، واجراء التغييرات السر

 بأقل مستوي من المخاطرة، والتوصل إلى حل مبتكر لتحديات الصعبة

. وفي سياق متصل تشير المعرفة الكمومية إلى قدرة القائد على المعرفة Naderifar, et al, 2016: 20)نادريفار وآخرون )

رص النمو المهني وجودة العمل، وتوليد التفاهم المتبادل، وتوليد في ف وتسهمحول الرؤية والغرض التنظيمي، والقيم، واإليمان، 

المعرفة اإليمانية والتنظيمية، والشجاعة التنظيمية، وتعزيز أسس إدارة المخاطر في المؤسسة، واإلسهام في تطوير األداء 

 (.Kumari, 2018:1148)كوماري الشخصي والمهني والتنظيمي 

ع الخبرات السابقة، والتعامل م على أنها القدرة على المعرفة بطريقة بديهية والحدس المبنيبيري الباحث المعرفة الكمومية 

 المرؤوسين باحترام وبصراحة وبحدس عميق والـذي ينعكـس إيجابيـاً علـى أداء العمــل وجودتــه ورفــع مســتوى اإلنتاجية.

  (Quantum Acting):( التمثيل الكمومي5

قدرة القائد على التصرف بمسؤولية واالهتمام بذاته وبالمؤسسة والمجتمع ككل؛ ويتعلق بالرؤية الكلية الشاملة يشير هذا البُعد إلى 

وضح طبيعة العالقة بينها؛ حيث إن كل عنصر يعتبر تلظواهر أو معلومات أو عالقات يستطيع أن يضع لها مخططات تمثيلية 

لعنصر اآلخر ويتأثر بالعناصر األخرى، أو يمكن تناوله على أنه العالقات عنصًرا من كل مترابط ومعقد؛ فكل عنصر يؤثر على ا

 (.Liu ، Shelton, Yang (137 -2005:135, ووليو ويانغ شيلتون المتبادلة

بأنه القدرة على التصرف بطريقة مهنية ومسؤولة وأخالقية، وتعزيز شبكات التواصل والتعاون  يري الباحث التمثيل الكمومي

 سة على نحو وثيق ومنفتح.داخل المؤس

 (Quantum Trusting): ( الثقة الكمومية6

يشير هذا البُعد إلى تناسب ممارسات القائد مع ممارسات التنظيم الذاتي والنية الواضحة، وااللتزام القوي، واالستعداد لعالم 

 مبتكرةفوضوي ومعقد، فالقائد يشجع المرؤوسين على استخدام الحكمة الداخلية الكتشاف حلول 

ويراقب سلوك األفراد في عملية الصراع ويزودهم بالتغذية الراجعة، وبالتالي تمكين المؤسسة من التطور والتكيف التلقائي لتحقيق 

 .Naderifar, et al, 2016: 21)التالءم واالنسجام مع بيئة العمل نادريفار وآخرون )

عملية التنظيم الذاتي للحياة الوظيفية لمواجهة المشاكل الخاصة من خالل القدرة على الثقة في  بأنهايري الباحث الثقة الكمومية 

 تعزيز المرونة في العمل.

 (Quantum Being): ( الكينونة الكمومي7

على االحترام وتفهم قدرات اآلخرين وحاجاتهم، وخلق  عالقات وتفاعالت ناجحة قائمة يشير هذا البُعد إلى قدرة القائد على تّكوين

جابية تُمكن المرؤوسين من التواصل بانفتاح فيما بينهم، وبناء جسور الحوار والثقة المتبادلة، يركز هذه البُعد على قدرة بيئات إي

القائد على تعديل تفكيره أو معارفه التي تحكم سلوكه استجابةً لما يحدث في بيئة العمل من تغييرات ودراسة العالقة بين المؤسسة 

 (139 -2005:138,وليو  ويانغ  و بيئته شيلتونقدرته على التعلم من خبراته السابقة في التفاعل مع وبيئتها، باإلضافة على 

Liu ، Shelton, Yang.) 
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بأنها القدرة على إيجاد عالقات إيجابية مستمرة مع المرؤوسين وأصحاب المصالح، وإشراك يري الباحث الكينونة الكمومي 

 ماع إلى وجهات النظر المختلفة وفتح أبواب الحوار والتفاهم على مصراعيه.الجميع في اتخاذ القرارات، واالست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Curtin, 2011: 35-38) الكمومية: كيرتناستراتيجيات القيادة 

 تنسيق وصول وتدفق المعلومات المتعلقة بالمؤسسة من أجل تحقيق األهداف. -

 موحهم.تحسين مهارات الوعي الذاتي للمرؤوسين لتنمية ط -

 خلق اإلبداع وتحقيق التميز والمحافظة عليه، والتمسك باإلبداع لما يقوم به المرؤوسون. -

 تشجيع التعاون والتشاور والتفاهم، وبناء االجماع بين المرؤوسين حيث يشركهم القائد الكمومي في صنع القرارات. -

 ترسيخ وتعزيز االحترام، والثقة المتبادلة. -

 ب الرقابة الذاتية بالمؤسسة.االهتمام بأسلو -

 في عالقات العمل لتحقيق األهداف المشتركة. بناء التوافق -

 تحسين العالقات بين المرؤوسين داخل المؤسسة من جهة، وبينهم وبين المؤسسات المناظرة من جهة أخري. -

 وط.تنمية قدرات القادة على التواصل الفعال، وإدارة الوقت، واالنفتاح، وإدارة الضغ -

 العمل على توظيف استراتيجيات التفاوض وعمل تقييم مستمر الحتواء أية مشكالت والعمل على عالجها والتغلب عليها. -

 فرص النمّو والتوسع المستدام، والتمكين من خالل إلى توليد القيادة الكمومية على المستوى التنظيمي تهدف أن يري الباحث

كر العاطفي، ويكون حاضر جسديًا وعقليًا، ويف بالذكاء يتمتع القائد الكمومي، كما أن مل فيهاخلق الُرقِّي في المنظمات التي تع

 في وقت واحد في القضايا المختلفة، ولديه مشاعر، ويراعي مشاعر اآلخرين، 
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تواصل وبناء لويستمع إلى أعضاء الفريق ويطرح عليهم أسئلة بحساسية لعواطفهم وباستفسار متواضع، باإلضافة إلي فتح قنوات ا

قدرة على توجيه المرؤوســين إلى األهداف المشتركة ، والوالمساعدة لمرؤوسيه التوجيه إيجابية ومتينة، وتقديم التدريب عالقات

من خالل امتالك رؤية واضحة قائمة على القيم والشعور بها فكريًا وروحيًا وعاطفيًا، ويقدم ممارسات بديهية يمكن أن توفر 

فالقادة الكموميين يظهرون إحساًسا قويًا بالوعي الذاتي، ويدركون نقاط قوتهم، ويعترفون ، فريق أكثر تفاعاًل وابتكاًراالفرصة لبناء 

ويسعون إلى تطوير مهارات القيادة بين أعضاء فريق المؤسسة على جميع المستويات، والمرونة في التعامل،  بنقاط ضعفهم

 والمشاركة واتخاذ القرار. ،نوعالتوتعزيز التعاون والشمولية واحترام 
 

 :Job Embeddednessالوظيفي الرسوخ  .2.2

لقد استُخدم مصطلح الرسوخ الوظيفي في األدبيات العربية بعدة مصطلحات منها االنغراز الوظيفي، واالنطمار الوظيفي، والتعلق 

يُعّرف بأنه القوى المشتركة التي تمنع الموظف من ترك  الحالي على مصطلح الرسوخ الوظيفي والذي البحث بالعمل، وقد اعتمد

(.فيما يراه البعض بأنه مجموعة من القوي النفسية واالجتماعية واالقتصادية   (Yao, et al.,2004:159وظيفته ياو وآخرون

 & Tian& corderyفي العمل وخارج العمل التي تعمل كشبكة تجعل الموظف ملتصقاً بالمؤسسة تيان وكورديري وجامبل )

Gamble, 2015:947 وعّرفه تانوفا وهولتوم .)Tanova & Holtom,2008:1555) بأنه مجموعة من التأثيرات الموجودة )

داخل العمل والتي تجعل الموظفين منغمسين في شبكة اجتماعية قوية، وكلما كانت الشبكة أكثر اتساًعا كلما كان هناك العديد من 

بط حياة الموظف بجوانب أخرى بالشبكة، ومن هنا فإن الشبكة األكثر اتساعا ً سيكون لها تأثيراً قوياً المتعلقات والخطوط التي تر

على الموظفين حيث أن القرار الذي سيتخذه موظفا ًما في هذه الشبكة سيؤثر على جوانب الحياة لموظفين أخرين في نفس الشبكة. 

وعّرفه  .كون من العالقات بين الموظفين ومنظمات العمل التي يعملون بها( بأنه عقد يت(Wilson, 2010: 37كما عّرفه ويلسون

( بأنه بناء يصف الطريقة التي يمكن أن يندرج فيها الموظفون في وظائفهم، مما Heritage, et al. ,2016:2هيرديج وآخرون )

وامل التي تؤثر على بقاء الموظف في ( بأنه الع(nigli & joseph, 2017:53يقلل نوايا دورانهم. كما يُعرفه نيجلي وجوزيف

( Mitchell, et al. ,2001قدمت دراسة ميتشل ) وظيفته نتيجة ارتباطه بالمؤسسة التي يعمل بها والمجتمع الذي يعيش فيه.

 & Ghoshالعديد من الدراسات: كوش وجوروناثان  ثالثة أبعاد للرسوخ الوظيفي )المالءمة، الروابط، التضحية(. والتي تبنتها

Gurunathan ,2015)) & بامباكاس وكوليكBambacas & Kulik,2013))&  بيرجيل وآخرونBergiel, et al. 

& ((Susomrith & Amankwaa,2019سوسومريث وأمانكوا & ((Clinton, et al., 2012كلينتون وآخرون & ((2009,

فيلبس وآخرون & (Wijayanto&Kismono,2004ويجايانتو وكيمونو)& (Mallol, et al.,2007)مالول وآخرون 

(Felps, et al., 2009) &(  ألينAllen,2006) &(نج و فيلدمانNg & Feldman, 2010)، ويمكن توضيح هذه األبعاد

 :على النحو التالي 

 Fitالمالءمة ( 0

ه مهنياً وظف بارتباطوتشير إلى إدراك الموظفين لتوافقهم مع المؤسسة والمجتمع، وكلما زاد مستوى التوافق كلما زاد شعور الم

 (.Holtom, et al., 2006:319) وشخصياً بالمؤسسة هولتوم وآخرون

أن هناك عومل أخرى تؤدي إلى المواءمة مثل المهارات و (Reitz & Anderson, 2011:321) كما أضاف ريتز وأندرسون 

 المعارف، والمتطلبات الالزمة ألداء الوظيفة.
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 Linksالروابط ( 2

قات الرسمية وغير الرسمية التي توجد بين الموظف والكيانات األخرى في المؤسسة أو المجتمع، مثل األفراد وتشير إلى العال

 والجماعات واألماكن واألشياء واألنشطة، فكلما زاد عدد هذه الروابط، كلما زاد ارتباط الموظف بالمؤسسة هولتوم وآخرون

(Holtom, et al., 2006:319.) 

في العالقات بين الموظفين داخل المؤسسة التي يعملون بها، على سبيل المثال العالقات بين زمالء العمل، كما تتمثل الروابط 

 (.Mallol,et al.,2007:43) وبين الموظفين داخل فريق عمل واحد مالول وآخرون

 Sacrificeالتضحية ( 3

ده موظف في حالة ترك المؤسسة أو المجتمع، وكلما زاد ما يفقويقصد بها التكلفة المدركة للمناقع النفسية أو المادية التي يفقدها ال

الموظف في حالة ترك المؤسسة، كلما كان من الصعب عليه مغادرة تلك المؤسسة وبالمثل فإن مغادرة مجتمع جذاب وآمن قد 

العديد من األشكال (.وقد يأخذ بُعد التضحية Holtom et al., 2006:319-320) يكون صعباً بالنسبة للموظف هولتوم وآخرون

على سبيل المثال: حصول الموظف على وظيفة مماثلة للوظيفة التي تركها، فيجب على الموظفين األخذ في االعتبار بعض صور 

التضحية غير الواضحة على سبيل المثال، قيود ومزايا التقاعد التي ال يمكن تعويضها عند االنتقال إلى وظيفة جديدة، باإلضافة 

تتمثل صور التضحية في فقدان المنافع الصحية، والفوائد التعليمية، وفرص الترقي، والعالقات مع زمالء العمل، إلى ذلك قد 

 .(Young, 2012: 38) وقرب وسائل الراحة من موقع العمل، وفقدان األمن يونج 

 (: أبعاد الرسوخ الوظيفي0جدول )

 خارج المؤسسة داخل المؤسسة 

 المالءمة

 الموظفين باالرتياح للعمل في المؤسسةشعور  -

االنسجام والتوافق بيـن قيم وأهداف الموظف  -

 والمؤسسة.

 مواءمة الموظفين داخل فرق العمل. -

 استخدام المهارات والمواهب في الوظيفة بشكل جيد -

تتمثل العوامل المؤثرة في المالءمة التنظيمية في و

عات التطلالتوافق بين الموظفين وثقافة المؤسسة و

المهنية، وقيم المنظمة والخطط ومرونة العالقة بين 

 الموظفين وجدولة اإلنتاج.

المجتمعية هي المالءمة المتصورة بين  المالءمة -

الموظفين والمجتمع أو البيئة المحيطة على سبيل 

المثال، المواءمة مع الطقس المحلي، وثقافة المجتمع، 

 وسائل الترفيه، والسياسات،

الدينية، وكلما زادت المواءمة بين  األنشطةو

الموظفين والمجتمع كلما قل احتمال البحث عن 

 وظيفة أخرى لترك الوظيفة الحالية

 العوامل المؤثرة على المالءمة خارج العمل قدو

تتمثل في الموقع، المناخ، وسائل الراحة المناسبة 

واألنشطة المتوفرة، فكل هذه العوامل تصبح ذات 

 اذ قرار ترك العمل.أهمية عند اتخ

 الروابط

تتمثل و االتصاالت الرسمية وغير الرسمية، -

الروابط التنظيمية الرسمية في االنضمام إلى مجموعة 

عمل معينة، والروابط المهنية التي يكتسبها الموظفين 

تمثل الروابط المجتمعية في األنشطة، والعالقات، 

والعوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر على نية 

قاء بالعمل وتختلف هذه العوامل من بيئة الموظفين للب

ألخرى. على سبيل المثال أماكن العبادة، واألنشطة 
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خالل المؤسسة، بينما تتمثل الروابط التنظيمية غير 

 الرسمية في أصدقاء

كتسبها الموظفين داخل العمل، والمعارف التي ي

 العمل.

 وبالمؤسسة.ارتباط الموظف بوظيفته -

 التفاعــل مــع زمــالء العمــل. -

المشــاركة فــي العمــل الجماعــي وااللتــزام  -

 بالعمــل.

 

الترفيهية التي تتواجد بالمجتمع محل عمل المؤسسة، 

كما أن بعض المؤسسات لديها سياسات مبتكرة لدعم 

وتنشيط الروابط المجتمعية، على سبيل المثال 

ي يضات التمساعدة العاملين في شراء مسكن، والتخف

تمنحها المؤسسة للمجتمع على الخدمات، وتخصيص 

 المؤسسة يوًما مجانيًا لتقديم خدماتها للمجتمع.

كما أن الروابط االجتماعية داخل المجتمع المحلي 

تتمثل في العالقات مع العائلة، واألقارب، واألصدقاء 

داخل المجتمع أو االرتباط بالنشاطات االجتماعية مثل 

 دة والهوايات الموجودة بالمجتمع.أماكن العبا

 التضحية

المرتفعة، مدركة للموظف تشمل الرواتب  تكلفة -

ومنافع التـرقية، واالمتيازات والفرص، والمعاشات 

 ، واالستقرار الوظيفي.المناسبة

تمثل التضحية التنظيمية خسارة المنافع المادية -

 والمعنوية المتاحة حاليًا والمتوقع وجودها مستقبالً 

فعند ترك العمل بالمؤسسة سوف يفقد الموظف كل 

هذه المزايا، كما أن المنافع المادية قد تدفع الموظف 

 للبقاء في العمل.

تـرك وسائل نقل مريحة،  :تضحيــة الموظف مثــل-

 .فقدان العالقات مع الغيـر

المنافع المادية والمعنوية التي يفقدها الموظفين في  -

مع ما، وتتمثل فيما يلي: حالة ترك العمل في مجت

جودة المدارس، وحسن الجيرة، وسهولة التنقل من 

وإلى العمل، كما أن االنتقال إلى وظيفة أخرى في 

مكان آخر قد يؤدي إلى خسارة تلك المنافع والتي 

تؤثر على قرار ترك العمل أو البقاء في الوظيفة 

الحالية، كما تظهر التضحية المجتمعية عندما تتطلب 

 يفة الجديدة االنتقال إلى مكان آخر للقرب منها.الوظ

ا إلى اإلطار النظري  المصدر: إعداد الباحث استناد 

 أهمية الرسوخ الوظيفي:

يمكن توضيح أهمية الرسوخ الوظيفي في كونُه يساهم في تقليل الدوران الوظيفي، إذ أنه كلما ارتفع مستوى الرسوخ الوظيفي 

(.  فإذا (Zakaria & Astuty, 2017:85الوظيفي زكاريا واستوتى  ل الموظفين أو نوايا الدورانكلما انخفضت الرغبة في انتقا

جذب  نإترك الموظف عمله قد يصعب على المؤسسة إيجاد البديل المناسب أو أنها قد تفتقر للموارد الالزمة للتوظيف، لذا ف

كذلك يساهم الرسوخ الوظيفي  (.(Coetzer, et.al,2019:2الموظفين واالحتفاظ بهم يمثل تحدياً للمؤسسات كوتزر وآخرون 

زامات الرسوخ الوظيفي ارتفع مستوى أداء الموظفين نتيجة االلت بشكل كبير في تحسين مستويات األداء لدى الموظفين، فَكلما اْزَدادَ 

وفي نفس السياق ،(Ng & Feldman, 2010:1069) و فيلدمان بالمؤسسة أو المجتمع نج التي يشعرون بها سواء كانت تتعلق

أهمية الرسوخ الوظيفي ليس فقط في تخفيض النية لترك العمل بل أيضاً سيخفض من الصراعات في العمل واألسرة كيسمونو 

(Kismono, 2011:149.) 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             401 

 ISSN: 2706-6495 

 

في  تجنيب المعلمين حاالت الصراع :أهمية الرسوخ الوظيفي في الميدان التربوي من خالل للباحثوتأسيًسا على ما سبق تبرز 

مكان العمل، وتعزيز األداء الوظيفي وروح االنتماء والوالء للمدرسة، والتأثير االيجابي في الرضا الوظيفي، وانخفاض معدل 

التظلمات، وإكساب المعلمين ثقافة العمل التطوعي، وتغيير نظرة المعلم وشعوره نحو المدرسة، وتقليل حاالت الغياب، 

لجودة الحياة الوظيفية، ويلعب دوراً  المدرسة، وتطوير مستوى مرتفع ومستدام ن وأهدافالفجوة بين أهداف المعلمي وتقليص

 وسلوك التهكم التنظيمي للمعلمين.،كبيراً في تقليل نية دوران العمل

 العوامل المؤثرة في الرسوخ الوظيفي: (:2جدول )

 خارج العمل داخل العمل 

 المالءمة

 ةالمهارات المتصورة والمعرفة المالءم

 التخصيص الوظيفي

 التدريب وتحسين الذات

 الطقس

 وسائل الراحة

 التركيبية السكانية والثقافة

 أوقات الفراغ والرياضة واألنشطة

 الروابط

 أعضاء فريق العمل

 العالقات مع األقران

 شبكة صداقة

 مشاركة المشروع

 الجماعات المحلية

 الجيران

 أفراد األسرة

 العالقات الزوجية والمنزل

 ضحيةالت

 )إذا غادر(

 العالقة والصداقة

 االمتيازات والمكافآت

 استحقاق الخدمة الطويلة

 المنصب

 نمط الحياة 

 دعم المجتمع

 السهولة أو الراحة

 سهولة التنقل

Source: (Yam,et al, 2018:4) 

 

 الدراسات السابقة. 3

 الدراسات التي تناولت القيادة الكمومية . 0.3

 (Noroozi Ziarat & Esmaeilishad, 2021) ،ددراسة نوروزي زيرات و اسميليشا

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج،  هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين مهارات المدخل الكمومي وأساليب التأقلم؛

على أنماط التأقلم، مهارة الثقة الكمومية لها أعلى معامل تأثير، ومهارة الشعور الكمومي لها أقل معامل تأثير أن  كان أهمها:

 والتعرف على مهارات المدخل الكمومي وأسلوب التأقلم ولديها القدرة على التنبؤ بأساليب المواجهة.
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(هدفت الدراسة إلي بناء نموذج للقيادة الكمومية في الجامعات الحكومية Bozorgi, et al, 2020دراسة بوزورجي وآخرون، ) 

 ،والحس ،والتفكير الرؤية،تضمنت مكونات القيادة الكمومية:  عديد من النتائج، كان أهمها:وقد أسفرت الدراسة عن ال اإليرانية.؛

االهتمام  ، وأوصت الدراسة إلىوجود فرق كبير بين القيادة الحالية والقيادة المنشودة الكمومية الحيوية،،والثقة ،والعملية ،واإلدراك

قيادة وبالتالي يمكن تفسير العوامل األربعة الرئيسية في شرح سبب تضمين ال،موميةبالتفكير الكمومي ضروري لتحقيق القيادة الك

 و التغيير السريع المستمر.،و التفاعل الشامل والمتبادل ،و التعقيدات البيئية ،الكمومية: ظواهر عدم اليقين

لمديرين بالقيادة الكمومية، وسد هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى وعي ا (:Geok& Shaari, 2020دراسة جيو وشارّي، )

جود ووقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:  ،الفجوة البحثية من خالل تحليل نظري وعملي للقيادة الكمومية

ومية، لكمللقيادة ا قصور في مفهوم القيادة الكمومية لدى المديرين، وتمثل هذا القصور في قدرة القائد على تكوين مفهوم واضح

 وأوصت الدراسة إلى إجراء دراسة حول العالقة بين القيادة الكمومية وسمات الصدق واالستقامة والممارسات األخالقية.

هدفت الدراسة إلي بناء نموذج جديد لألدوار المتباينة للتعلم التنظيمي التي  (Gharibi, et al, 2020دراسة كاريبي وآخرون، )

النتائج،  وقد أسفرت الدراسة عن العديد من دة الكمومية؛ وتأثير القيادة الكمومية على التعلم التنظيمي؛يمكن ممارستها في إطار القيا

مية، و ويتميز بمرونة البنية التنظي ،نموذج نظري للقيادة الكمومية يسهم في إنجاز العمل ويؤثر على التعلم التنظيميكان أهمها: 

وتعزيز تعاون  ،يمي، وتوفير بيئات عمل مشجعة تتكامل فيها القيم والحاجات لدى الموظفينتزويد القادة بالقدرة على التعلم التنظ

وأوصت الدراسة إلى إجراء دراسة حول مدى جاهزية الجامعات  ،الموظفين والتفافهم حول المؤسسة واألهداف االستراتيجية للتعلم

  للتحول من اإلدارة الكالسيكية إلى اإلدارة الكمومية.

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين اإلدارة الكمومية وأثرها على الرشاقة  (Salimi, et al,2019اليمي وآخرون، )دراسة س

، وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج التنظيمية والذكاء التنظيمي مع الدور الوسيط للذكاء التنظيمي في جامعة أصفهان؛

ألبعاد القيادة الكمومية جاءت بدرجة متوسطة، وجود عالقة ارتباطية طردية بين ممارسة  درجة ممارسة المديرينأن كان أهمها: 

 التنظيمية. والرشاقةالمديرين للقيادة الكمومية، ومستوى كل من الذكاء التنظيمي 

مي لتعلم التنظيدفت الدراسة التعرف إلى دور القيادة الكمومية في تعزيز اه (Ghaffari, et al,2019دراسة جافاري وآخرون، )

وجود تأثير إيجابي معنوي لقدرات القيادة وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:  ،وزيادة تشارك المعرفة ؛

الكمومية بشكل مباشر وغير مباشر على التعلم التنظيمي وتشارك المعرفة، وأوصت الدراسة إلى أن القيادة الكمومية تعزز رؤية 

اف المؤسسة وتسمح للقادة بتوجيه وتحفيز المرؤوسين، والبحث عن فرص وتحديات جديدة، فهي تخلق ظروفًا مشتركة ألهد

 مما يؤدى إلى تحقيق تشارك المعرفة. ،مثالية وفعالة للتعلم التنظيمي من خالل بناء فرق عمل من المبدعين

رف إلى تقييم مهارات مديري اإلدارات التعليمية هدفت الدراسة التع (Marzoughi, et al,2018دراسة مارزويه وآخرون، )

وجود فروق ذات داللة إحصائية  وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها: الكموم؛ بمحافظة فارس في ضوء مدخل

ن التطبيق أ ، وأوصت الدراسة إلىبين متوسطات استجابات الخبراء والمديرين حول ممارسة أبعاد ومهارات المدخل الكمومي

 ت المديرين.ابرامج تدريبية معتمدة ومستدامة لتعزيز مهار أدائها، عقدالسليم للمدخل الكمومي يمكين اإلدارات التعليمية من تطوير 

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التنظيم الكمومي كمدخل لتطوير كفايات  (Mousavi, et al,2018دراسة موسافي وآخرون، )

قد أسفرت و المنظمات؛التعليم العالي، ووضع كفايات جديدة للقائد كمدخل لتحقيق التنظيم الكمومي في تلك القائد في منظمات 

 الدراسة عن العديد من النتائج،
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أن القيادة الكمومية تشتمل على أربعة وخمسون كفاءة قيادية ثم تصنيفها في خمس أبعاد لكفاءات القيادة الكمومية  كان أهمها: 

 التحليلية واإلدراكية. الكفاءات التقنية، اإلدارية، الكفاءاتالكفاءات  ،الكفاءات الفردية الشخصية،هي: الكفاءات 

هدفت الدراسة إلى تحديد تحليل العالقة بين ممارسة مديري المدارس (Uçar& Köseoğlu, 2017دراسة يوكار و كوسيولو ) 

بعاد ممارسة المديرين ألأن رت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها: وقد أسفلسلوكيات القيادة الكمومية واإلبداع للمعلمين  

القيادة الكمومية جاءت بدرجة مرتفعة، وأن درجة ممارسة المعلمين لمستويات اإلبداع كانت مرتفعة، ُوجود فروق معنوية بْين 

استجابات مفردات البحث حْول سلوكيات القيادة جميع أبعاد القيادة الكمومية وإبداع معلمي المدارس، ُوجود فروق معنوية بين 

 الخلفية التعليمية. ،والتخصص ،الكمومية واإلبداع لدى المعلمين تُعزى للمتغيرات: الجنس

هدفت الدراسة التعرف إلى تحليل خصائص وكفايات القيادة الكمومية لمديري  (Haris, et al, 2016دراسة هاريس وآخرون، )

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من  ما لديهم؛ من خالل مراجعة أدبيات القيادة الكمومية وفيزياء الكموم؛المدارس لتقديم أفضل 

أن القيادة الكمومية وكفاياتها وخصائصها تؤدي دوًرا أساسياً في القيادة المدرسية؛ وال يمكن اعتبار أسلوب  النتائج، كان أهمها:

قرن الحالي، كما أنه ال تستطيع القيادات اإلسهام في تنمية األداء للمؤسسات إذا لم تكن هناك القيادة التقليدي يحقق قيادة فعالة في ال

قيادة كمومية تعمل على اتباع استراتيجيات كمومية لتعزيز أداء الموظفين، كما أن نمط القيادة الكمومية هو نمط مفيد بشكل خاص 

 اسمة في ظل الطبيعة المتغيرة للبيئات .لتنمية أداء مديري المدارس وأنه ذات أهمية ضرورية وح

 (Dehkordi& MoradiPordanjani, 2015دراسة ديكوردي و مورديبوردانجاني)

هدفت الدراسة التعرف إلى حقيقة القيادة الكمومية لدى اإلدارات التعليمية، ومحاولة تحسين مهاراتهم في ضوء أبعاد إدارة 

، كان وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج لقيادة الكمومية وأبعاد إدارة الفوضى ؛وتحليل العالقة بين بعض أبعاد ا ،الفوضى

أن أبعاد القيادة الكمومية )منها :النظرة الكمومية، والتفكير الكمومي، والشعور الكمومي، والمعرفة الكمومية، والثقة  أهمها:

مي أكثر تأثيراً على إدارة الفوضى، وجود عالقة وثيقة  بين جميع أبعاد وبُعد التمثيل الكمو ،الكمومية( ال تؤثر على إدارة الفوضى

القيادة الكمومية ) النظرة الكمومية، والتفكير الكمومي، والشعور الكمومي،  والتمثيل الكمومي، والثقة الكمومية،  والمعرفة 

والتكيف الديناميكي، والتشابه الذاتي، والجاذب  والكينونة الكمومية(، وجميع أبعاد إدارة الفوضى) تأثير الفراشة، ،الكمومية

 الغريب(،وأوصت الدراسة إلى تطوير المهارات الكمومية للمديرين، وقبول الفوضى، والتركيز على العالقات الرأسية واألفقية.

ى هدفت الدراسة التعرف إل (Aghababaei & Hoveida & Rajaiepour, 2013دراسة أغبابي وهوفايدا وراجايبور )

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من ؛ 749./.74.العالقة بين القيادة الذاتية وأبعاد التنظيم الكمومي في الجامعات للعام الدراسي 

قة وجود عال ،درجة ممارسة استراتيجيات القيادة الذاتية وأبعاد التنظيم الكمومي جاءت أعلى من المتوسط النتائج، كان أهمها:

 الجامعات.إيجابية بين التنظيم الكمومي واستراتيجيات القيادة الذاتية في 

وية في مدارس التمريض هدفت الدراسة التعرف إلى واقع وآليات القيادة الكمومية التنم (Dargahi, 2013دراسة دارجاهي )

أن توافر وظائف وخصائص القيادة  وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها: في جامعة طهران للعلوم الطبية؛

الكمومية جاءت بدرجة متوسطة، وأن القيادة الكمومية تودي دوًرا أساسيّا في منظمات الرعاية الصحية، وجود فروق ذات داللة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغيرات:  جميع األبعاد تعزى لمتغير الحصول على دورات تدريبية، إحصائية في

العمر الزمني، وسنوات الخبرات اإلدارية وسنوات الخبرات العملية، وأوصت الدراسة إلى أهمية التعليم والتدريب لمديري 

 منظمات الرعاية الصحية على القيادة الكمومية.
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هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى ممارسة مديري المدارس  (Kayman & Ercetin, 2011سة كايمان وإرسيتين )درا

وقد  ؛ 778./776.لسلوكيات القيادة الكمومية ضمن مشروع تعزيز التعليم والتدريب المهني في أنقرة بتركيا للعام الدراسي 

 عدم وجود ،ممارسة مديري المدارس للقيادة الكمومية جاءت بدرجة كبيرة أن أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

وأوصت الدراسة إلى الحاجة لفهم  ،والخبرة، والمؤهل العلمي ،فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغيرات: األقدمية في اإلدارة

 التدريب والتعلم مدى الحياة. سيكولوجية المدرسة والموظفين فيها من خالل مزيد من التفاعل االجتماعي، وتطوير
 

 الدراسات التي تناولت الرسوخ الوظيفي. 2.3

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر القيادة االبوية في تحقيق الرسوخ الوظيفي في الشركة المصرية  (2120،دراسة )السيد واخرون

تم تقسيم ابعاد القيادة األخالقية، القيادة المستبدة،( ولالتصاالت، تم تقسيم القيادة االبوية الى ثالثة ابعاد تمثلت في )القيادة الخيرة، 

الخسارة المجتمع و الرسوخ الوظيفي الى أربعة ابعاد تمثلت في )التوافق مع المنظمة والخسارة المتعلقة بالمنظمة، التوافق مع

ى توسيط ال د من النتائج، كان أهمها:وقد أسفرت الدراسة عن العدي المتعلقة بالمجتمع، الروابط مع المنظمة، الروابط مع المجتمع(؛

علقة والخسارة المت ثالثة ابعاد للرسوخ الوظيفي لدى العاملين بالشركة المصرية لالتصاالت وهي بعد التوافق مع المنظمة

تمع، جبالمنظمة، وبعد التوافق مع المجتمع والخسارة المجتمعية، وبعد الروابط مع المنظمة، مع عدم توافر بعد الروابط مع الم

 ةكما ان التوافق مع المنظمة والخسارة المتعلقة بالمنظمة يتأثران تأثيرا طرديا ومعنويا باثنين من ابعاد القيادة االبوية وهما القياد

  الخيرة، والقيادة المستبدة.

بشرية من خالل هدفت الدراسة التعرف على تأثير االبداع التقني على براعة إدارة الموارد ال (2120دراسة )جبار ومحمد، 

شركة أن قدرة ال وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها: الرسوخ الوظيفي في شركة االتحاد للصناعات الغذائية؛

 على إدارة مواردها البشرية في تحسين مستوى ابداعها التقني بشكل مباشر واالستعانة بالرسوخ الوظيفي بشكل غير مباشر.

هدفت الدراسة التعرف إلي اختبار اثر مناخ العمل األخالقي بوصفه متغيرا مستقال متعدد االبعاد،  (2120دراسة )عشرى، 

قد و والروحانية في مكان العمل بوصفها وسيطا تفاعليا على الرسوخ الوظيفي لدى العاملين بقطاع التعليم بجامعة المنصورة؛

د عالقة معنوية مباشرة بين مناخ العمل األخالقي وكل من الروحانية في وجو أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

والرسوخ الوظيفي، كما توصلت الى وجود عالقة معنوية مباشرة بين الروحانية في مكان العمل والرسوخ الوظيفي،  مكان العمل

 .قي والرسوخ الوظيفيباإلضافة الى وجود أثر للروحانية في مكان العمل في العالقة بين مناخ العمل األخال

هدفت الدراسة التعرف على تأثير القيادة الخادمة على سلوك المواطنة التنظيمية ونوايا ترك العمل  (zia et.al, 2021دراسة )

أن الرسوخ الوظيفي  وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها: وأداء العمل من خالل توسيط الرسوخ الوظيفي؛

بين القيادة الخادمة ونتائج العمل كما يمكن إلدارة الفندق استخدام الرسوخ الوظيفي لتعزيز سلوك المواطنة التنظيمية وسيط فعال 

 .وتخفيض نوايا ترك العمل.

هدفت الدراسة التعرف على تأثير أبعاد الرسوخ الوظيفي المتمثل في )المواءمة التنظيمية والمواءمة  ( 2121،دراسة )الزيادى 

عية، التضحية التنظيمية والتضحية المجتمعية، الروابط التنظيمية والروابط المجتمعية( على دعم سمعة المنظمة والتعرف المجتم

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان  على االختالفات المعنوية للرسوخ الوظيفي ودعم سمعة المنظمة لدى العاملين؛

 ،ذو داللة إحصائية ألبعاد الرسوخ الوظيفي ككل على دعم سمعة المنظمةوجود تأثير إيجابي معنوي  أهمها:
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األبعاد تأثيـًرا هو بُعد المواءمة )التنظيمية والمجتمعية( ويليه بُعد الروابط )التنظيمية والمجتمعية( وجاءت قيمة ثم يليه  أكثرو أن  

 .التضحية )التنظيمية والمجتمعية( بُعد

الرسوخ  ،الدراسة التعرف على العالقة بين الرسوخ الوظيفي وأبعاده )الرسوخ التنظيمي هدفت ( 2121،دراسة )سالمه

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان  المجتمعي( ونية ترك العمل من خالل الدور الوسيط التفاعلي لليقظة العقلية ؛

 عدخ التنظيمي ونية ترك العمل، ولم تزد اليقظة العقلية العالقة بين بأن اليقظة العقلية تزيد العالقة السالبة بين بعد الرسو أهمها:

 .الرسوخ المجتمعي ونية ترك العمل

هدفت الدراسة التعرف على فهم تأثيرات انعدام االمن الوظيفي، والرسوخ الوظيفي، واالنفصال  (Patrick Jr, 2020دراسة )

ج، وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائ ،ين المحترفين في بيئة االعمالاألخالقي على عملية اتخاذ القرار األخالقي للمحاسب

أن االنفصال األخالقي والرسوخ الوظيفي مرتبطان بشكل كبير بالسلوك غير األخالقي للمحاسبين، ومع ذلك لم يكن  كان أهمها:

اسبين، أما فيما يتعلق بالرسوخ الوظيفي فقد هناك ارتباط معنوي مهم بين انعدام االمن الوظيفي والسلوك غير األخالقي للمح

اتضح وجود ارتباط قوى للسلوك غير األخالقي والذى اقتصر على األبعاد التنظيمية للرسوخ الوظيفي )الروابط التنظيمية، 

 والتوافق التنظيمي والتضحية التنظيمية.

نظيمية على الرسوخ الـوظيفي علـي العـاملين هدفت الدراسة التعرف بيان ودراسة أثر العدالة الت (2108،دراسة )أمين

ة وجود ارتباط معنوي إيجابي بـين العدالـ وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها: المنصـورة؛جامعـة  بمستشـفيات

وعدالــة اإلجــراءات، التنظيميـة والرسـوخ الـوظيفي حيـث ثبـت وجـود تـأثير معنـوي إيجابي لكـل مـن عدالــة التوزيــع، 

وعدالــة التعــامالت، وعدالــة المعلومــات كمتغيــرات مســتقلة علــي متغيــرات الرســوخ الوظيفي )الروابط، المواءمة، 

 التضحية(.

هدفت الدراسة التعرف إلى طبيعة العالقة بين الرسوخ الوظيفي )المجتمعي والتنظيمي( والنية للبقاء في  (2108،فراجدراسة )

نوي بين الرسوخ الوظيفي )الرسوخ وجود تأثير إيجابي مع وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها: المنظمة؛

 التنظيمي والرسوخ المجتمعي( والنية للبقاء في المنظمة موضع البحث.

هدفت الدراسة التعرف تأثير الرسوخ الوظيفي، والتوجه نحـو الهـدف  ( (Cheng & Chang, 2016دراسة تشنغ و تشانغ 

أن منـدوبي التـأمين بشـركة نـان شـان يتعرضون  ئج، كان أهمها:وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتا علـي الضـغط الـوظيفي؛

لضغوط وظيفيـة أعلـي، مـع انخفـاض الرسـوخ الوظيفي، كمــا أشارت النتائج إلى أن للرسوخ الوظيفي دوراً هاماً في تخفيف 

 الضغط الوظيفي.

افي المدرك في العالقة بين الرسوخ الوظيفي هدفت الدراسة التعرف على الدور المعدل للدعم االشر (Holmes, 2015دراسة )

أن العالقة بين الرسوخ الوظيفي ونوايا ترك العمل  وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها: العمل؛ونوايا ترك 

دراسة التعرف هدفت ال (Karatepe, 2013دراسة ) سلبية وأن العالقة بين الدعم اإلشرافي المدرك ونوايا ترك العمل سلبية.

وقد أسفرت الدراسة عن  العمل؛الرسوخ الوظيفي ونوايا ترك  علىعلى أثر ممارسات العمل عالية األداء والدعم االجتماعي 

أن الرسوخ الوظيفي يتوسط أثر كل من ممارسات العمل عالية األداء والدعم االجتماعي )الدعم  العديد من النتائج، كان أهمها:

وأن كل من ممارسات العمل عالية األداء والدعم االجتماعي )الدعم  ،نوايا ترك العمل علىالعمل( مالء ودعم ز ،اإلشرافي

  الرسوخ الوظيفي للعاملين مما ينج عنه نية أقل لترك العمل. علىودعم زمالء العمل( يؤثر ايجاباً  ،اإلشرافي
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وقد  الرسوخ الوظيفي على نوايا البقاء في العمل؛ هدفت الدراسة التعرف على أثر ( (Caldarola,2010كالدارولدراسة 

 وجود أثر إيجابي للرسوخ الوظيفي على نوايا بقاء العمل. أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

فة يوالعوامل التنظيمية، والعوامل الوظ ،هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين العوامل اإلشرافية( Nguyen, 2010دراسة )

أن ممارسات الموارد البشرية المتمثلة في  وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها: ونتائج الرسوخ الوظيفي ؛

،والتدريب وأن الدعم اإلشرافي المدرك  ،( تؤثر إيجابياً علي الرسوخ الوظيفيوالعدالة اإلجرائية ،فرص النمو ،المكافأة التنظيمية)

وأن الدعم  ،علي الترسيخ الوظيفي، و أن الخصائص الوظيفية والدعم التنظيمي المدرك يؤثران علي الرسوخ الوظيفيال يؤثران 

ة اإلجرائية ويتوسط جزئياً العالقة بين العدال ،التنظيمي المدرك يتوسط جزئيا العالقة بين المكافآت التنظيمية و الرسوخ الوظيفي

وأن الدعم التنظيمي  ،والتدريب و الرسوخ الوظيفي ،عالقة بين فرص النمو و الرسوخ الوظيفي وال يتوسط ال ،و الرسوخ الوظيفي

و أن العالقة بين الرسوخ الوظيفي ونوايا ترك العمل  ،المدرك ال يتوسط العالقة بين الخصائص الوظيفية و الرسوخ الوظيفي

 سلبية.

هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين الرسوخ الوظيفي  ( (Halbesleben & Wheeler,2008هالبسلبن و ويلردراسة 

قد أسفرت و وتحديد أثر كل من الرسوخ الوظيفي واالرتباط الوظيفي على األداء الوظيفي ونوايا ترك العمل ؛ ،واالرتباط الوظيفي

 الوظيفي على نوايا ترك العمل وجود أثر معنوي لكل من الرسوخ الوظيفي واالرتباط الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

وأداء الدور الرسمي،  وأوصت الدراسة إلى ضرورة توفير العوامل التي تساعد على رسوخ العاملين وتعمل على ارتباطهم 

 بالعمل.
 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 4

  :نهجية الدراسةم. 0.4

 الدراسة. لمالءمة هذا المنهج ألهداف التحليلي؛ استخدام الباحث المنهج الوصفيَّ 

  :مجتمع الدراسة وعينتها. 2.4

- 7.4.بالمحافظات الجنوبية لفلسطين من كل الجنسين للعام الدراسي االونروا تمثل مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس 

( معلماً ومعلمة، حسب إحصائيات تم الحصول عليها من )شــؤون الموظفين بالوكالة، 3732م، والبالغ عددهم )..7.

( معلماً من معلمي المدارس، وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، وفيما 963ت العينة الفعلية من )(.وتكون..7.

قام  حيث ،( بما يسهم في تكوين تصور دقيق لتوزيع عينة الدراسة وتكوينها4يلي توصيف دقيق لعينة الدراسة باستخدام جدول )

 تيفن ثامبسون التالية:الباحث بتحديد حجم العينة عبر معادلة س

 

   

 (4.36( وتساوي )7.32الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة )Z :   ،: حجم المجتمع      Nحيث أن:

Q( 7.72: نسبة الخطأ وتساوي)، P: ( 7.27نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي)  ،(.34: 748.)بشماتي 
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 دراسة حسب )جنس المعلم، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة((: توزيع أفراد العينة لفئات ال3جدول )

 المتغيرات الفئات التكرار النسبة%

 ذكر .43 %.2
 الجنس

 أنثى 488 84%

 بكالوريوس 34. 84.3%
 المؤهل العلمي

 دراسات عليا 84 4.4%.

 أقل من خمسة سنوات 42 %...4

 نواتمن خمسة إلى أقل من عشر س 492 %96.6 سنوات الخدمة 

 عشر سنوات فأكثر 443 %..24

 المجموع الكلي  363 100.0%

 

 الدراسة أداة. 3.4

تكونت ، ودور القيادة الكمومية في تعزيز الرسوخ الوظيفيلتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة، للتعرف على 

 أقسام وهما على النحو التالي: ثالثةاالستبانة بصورتها النهائية من 

 ( فقرات.9المعلومات الشخصية، ويتكون من ) األول:القسم 

 ( فقـرة وهـي علـى النحـو التالي:92محـاور مكونـة مـن ) 8ويتكون مـن  القيادة الكمومية، القسم الثاني:

 ( فقرات.2ويتكون من ) النظرة الكمومية،المحور األول: 

 ( فقرات.2، ويتكون من )التفكير الكمومي الثاني:المحور 

 ( فقرات.2، ويتكون من )الشعور الكمومير الثالث: المحو

 ( فقرات.2المحور الرابع: المعرفة الكمومية، ويتكون من )

 ( فقرات.2المحور الخامس: التمثيل الكمومي، ويتكون من )

 ( فقرات.2المحور السادس: الثقة الكمومية، ويتكون من )

 ات.( فقر2المحور السابع: الكينونة الكمومي، ويتكون من )

 ( فقـرة وهـي علـى النحـو التالي:42محـاور مكونـة مـن ) 9ويتكون مـن الرسوخ الوظيفي  :القسم الثالث

 ( فقرات.2ويتكون من ) ،المالءمةالمحور األول: 

 ( فقرات.2من ) الروابط، ويتكونالمحور الثاني: 

 ( فقرات.2ويتكون من ) التضحية،المحور الثالث: 

 مد في الدراسة(: المحك المعت4جدول )

درجة 

 الموافقة

غير موافق 

 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 مرتفعة جًدا مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جًدا المحك
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 7..8أكبر من  8.43إلى  9.87 9.93إلى  67.. 23..إلى  4.47 4.47أقل من  طول الخلية

 %48أكبر من  %49.3إلى  %64 %68.3إلى  %.2 %24.3إلى  %96 %96أقل من  الوزن النسبي

 (86: 774.، المصدر: )أبو صالح

 اإلطار العملي للدراسة:. 4.4

تم التحقق من صدق االستبانة باستخدام صدق المحكمين، حيث قام الباحث بعرض فقرات االستبانة وعددها صدق أداة الدراسة : 

بتعديالتهم ومالحظاتهم، وفي ضوئها حافظت االستبانة  ( محكمين من ذوي االختصاص والخبرة، وتم األخذ 8(  فقرة على )27)

على أبعادها وأعداد فقراتها وماهية هذه الفقرات، حيث وصلت أداة الدراسة إلى صورتها النهائية، تم إجراء االتساق الداخلي  

درجة االت االستبانة والبحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مج

عند  دالة ،الكلية للمجال نفسه والتي أوضحت أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال والدرجة الكلية للمجال

 ويبين مدى ارتباط كل ،تم إجراء الصدق البنائي ،( وبذلك يعتبر كل مجال صادقاً لما وضع لقياسهα ≤ 0.05مستوى معنوية )

( أن جميع معامالت االرتباط  في جميع مجاالت 9ويبين جدول ) ،مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة مجال من

( وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه حيث α ≤ 0.05االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )

وهذا يدل على أن المقياس يتمتع  ،7.72( والقيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من7.367 – ..7.6تراوحت قيم معامل االرتباط بين )

 بمعامل صدق عالي.

( أن قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية مرتفعة حيث تتراوح 9يتبين من النتائج الموضحة في جدول ) ثبات االستبانة:

االستبانة، كذلك تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل (، وهذا يدل على الوثوق بهذه 7.373 – 7.236بين )

( 7.383 – 7.634( أن جميع قيم ألفا مرتفعة حيث تتراوح بين )9(، يتضح من جدول )Gronbach Alphaكرونباخ الفا )

 والتي تطمئن الباحث للوثوق باالستبانة لتطبيقها على العينة الكلية.

 طريقة التجزئة النصفية، معامل كرونباخ الفا ،االرتباط(: معامل 5جدول )

 األبعاد استبانة
عدد 

 الفقرات

 اختبار الثبات اختبار الصدق

معامل االرتباط 

® 

قيمة 

Sig 

 طريقة التجزئة النصفية
معامل كرونباخ 

 الفا
االرتباط قبل 

 ®التعديل 

معامل 

 الثبات

القيادة 

 الكمومية

النظرة 

 الكمومية  

2* .622** .000 .447 .596 .698 

التفكير 

 الكمومي

2* .875** .000 .765 .850 .902 

الشعور 

 الكمومي

2* .893** .000 .825 .873 .839 

المعرفة 

 الكمومية

2* .865** .777 .673 .785 .824 

التمثيل 

 الكمومي

2* .639** .777 .735 .825 .910 

 903. 852. 826. 777. **875. *2 الثقة الكمومية
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة: . 5.4

بهدف اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وذلك بالطرق اإلحصائية  ؛SPSSسوب حسب برنامج تمت معالجة البيانات باستخدام الحا

التالية: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية بهدف إيجاد استجابات عينة الدراسة على فقرات االستبانة 

كشف عن صدق االتساق الداخلي لألداة، كما استخدم لدراسة ومعامل االرتباط بيرسون: استخدم لل الكلية؛ومجاالتها ودرجتها 

؛ Multiple Regressionالعالقة بين متغيرات الدراسة ثم معادلة كرونباخ ألفا؛ إليجاد ثبات األداة، واختبار االنحدار المتعدد 

 األثر.لدراسة عالقة 

 

 عرض النتائج ومناقشتها:. 5

ي المدارس بأبعادها ف ما واقع تطبيق القيادة الكموميةينص السؤال األول على: "  وتفسيُرها:النتائُج المتعلقةُ بالسؤاِل األول  .0.5

لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن  بالمحافظات الجنوبية لفلسطين؟"،

 " بأبعادها ودرجتها الكلية، والجدول التالي يبين هذه النتيجة:  ميةالقيادة الكموالنسبي الستجابات أفراد العينة على استبانة " 

 ية" ودرجتها الكلالقيادة الكمومية(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ألبعاد استبانة "6جدول )
 

 األبعاد م
عدد 

 الفقرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

 النسبي%
 الترتيب

الحكم على 

 الدرجة

78.8292 40652. 3.9415 2 النظرة الكمومية   1

6829 

  مرتفعة 7

83.6531 52204. 4.1827 2 التفكير الكمومي 2

1653 

  مرتفعة 1

82.0379 50586. 4.1019 2 الشعور الكمومي 3

4038 

  مرتفعة 4

4 

 

81.2032 43559. 4.0602 2 المعرفة الكمومية

5203 

  مرتفعة 5

79.2086 62646. 3.9604 2 التمثيل الكمومي 5

7209 

  مرتفعة 6

82.3956 63337. 4.1198 2 الثقة الكمومية 6

6396 

  مرتفعة 3

82.8075 48692. 4.1404 2 الكينونة الكمومي 7

8808 

  مرتفعة 2

 42912. 4.0724 35 الدرجة الكلية لالستبانة

 

44.8883

.488 

 مرتفعة -

 

على وزن نسبي  وحصلت(، 4.0724) الكموميةعاد القيادة أبالمتوسط الحسابي لجميع ق أن يتضح من الجدول الساب

ل القيادة الكمومية بشكوهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على أبعاد  أي بدرجة مرتفعة، (44.88%)

 كبير،بشكل  الكموميةادة بالقي يهتمونمديري المدارس  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن عام

الكينونة 

 الكمومي

2* .916** .777 .806 .893 .841 

الرسوخ 

 الوظيفي

 949. 909. 867. 000. **960. *2 المالءمة

 826. 804. 727. 000. **955. *2 الروابط

 876. 809. 738. 000. **943. *2 التضحية
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، كما أنهم يملكون القدرة على التفكير بشكل مغاير عن الشكل التقليدي والعالقات اإلنسانية الطيبة بينهم وبين المعلمين معهم 

 وإيجاد حلول إبداعية للمشاكل والتحديات.

ن هذا لإلجابة ع"ما مستوى الرسوخ الوظيفي؟"على: الثانيينص السؤال النتائُج المتعلقةُ بالسؤاِل الثاني وتفسيُرها:  .2.5

السؤال، قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على استبانة " 

 " بأبعادها ودرجتها الكلية، والجدول التالي يبين هذه النتيجة:  الرسوخ الوظيفي

 كلية" ودرجتها الالرسوخ الوظيفيلنسبي والترتيب ألبعاد استبانة "ا المعياري والوزنالنحراف (: المتوسط الحسابي وا7جدول )
 

 المجاالت م

عدد 

الفقرا

 ت

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

النسبي

% 

 الحكم على الدرجة الترتيب

88.346 32890. 4.4173 2 المالءمة 1

88347 

  مرتفعة جًدا .

92.726 34748. 4.6363 2 الروابط 2

28726 

  مرتفعة جًدا 4

85.550 38976. 4.2775 2 التضحية 3

1355 

  مرتفعة جًدا 9

 32024. 4.4437 05 الدرجة الكلية لالستبانة

 

44.488

89284 

 مرتفعة جًدا -

 

ن ت على وزمن وجهة نظر المعلمين، حصل الرسوخ الوظيفييتضح من الجدول السابق أن تقدير عينة الدراسة لدرجة توفر 

االنسجام ، والجهود المتكاملة بين الطاقم التدريسي هذه النتيجة إلى الباحث( أي بدرجة مرتفعة، ويعزو %44.48نسبي )

 المشــاركة فــي العمــلوبالمدرسة،  همومرونة العالقة بين المعلمين، وارتباط والتوافق بيـن قيم وأهداف المعلمين والمدرسة

 بيئة داعمة للتعلم والتطور المستمر. خلقمــع زمــالء العمــل، والجماعــي والتفاعــل 

 ينص السؤال الثالث على: هل يوجد عالقة ارتباطية بين تطبيق القيادة الكموميةالنتائُج المتعلقةُ بالسؤاِل الثالث وتفسيُرها:   .3.5

د ضية األولى: " توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنوينبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية: الفر؟"، وتعزيز الرسوخ الوظيفي

خدام هذه الفرضية تم است "، والختبارالوظيفي الرسوخ( بين تطبيق أبعاد القيادة الكمومية وتعزيز α ≤ 0.05مستوى الداللِة )

 اختبار "معامل بيرسون لالرتباط"، والجدول التالي

 يوضح ذلك.

 قيادة الكمومية والرسوخ الوظيفي(: معامل االرتباط بين أبعاد ال8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 معامل بيرسون الفرضية

القيمة 

االحتمالية 

(sig.) 

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 الكمومية وتعزيز الرسوخ الوظيفي. بُعد النظرةبين 

.468** 

 
.000 

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 بُعد التفكير الكمومي وتعزيز الرسوخ الوظيفي.بين 

.598** 

 
.000 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             411 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، وهي أقل من 7.77.( تساوي )sig(، وأن القيمة االحتمالية )0.627يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط يساوي )

الرسوخ و أبعاد القيادة الكموميةبين (، وهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية 7.72مستوى الداللة )

انغرا زهم  سيساهم بشكل كبير في واالستماع لصوت المعلمين تبني سلوكيات القيادة الكموميةأن ذلك ب الباحثالوظيفي. ويعزو 

 وتسهيل تداول المعلومات، ونمذجة واحترامهم،ومقترحاتهم  بآرائهماإليجابية، واالهتمام ويعزز العديد من السلوكيات  في العمل،

مارساتهم والتفكير المستمر في الفوضى والتعقيد، وخلق جو إيجابي التصرفات، واستخدام أساليب وطرق جديدة في عملياتهم وم

 اإلثارة ودعم اإلبداع، وتشجيع التنظيم الذاتي وهذا من شأنه أن يعزز مستوي الرسوخ الوظيفي. اآلخرين، وخلقمن الثقة، ودعم 
 

رسوخ ما أثر تطبيق القيادة الكمومية في تعزيز ال" ينص السؤال الرابع على: النتائُج المتعلقةُ بالسؤاِل الرابع وتفسيُرها:  .4.5

 αيوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللِة )وينبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية: الفرضية الثانية: " "، ؟الوظيفي

 الوظيفي. الرسوختطبيق أبعاد القيادة الكمومية وتعزيز بين ( 0.05 ≥

لكمومي، االتفكير الكمومي، الشعور  الكمومية،النظرة لمتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة )تم استخدام نموذج االنحدار ا

إيجاد معادلة (، والرسوخ الوظيفي( على المتغير التابع )الكمومي، الثقة الكمومية، الكينونة الكمومي الكمومية، التمثيل المعرفة

 .تربط بينهما

زيز أثر تطبيق القيادة الكمومية في تع"تحليل االنحدار المتعدد للكشف عن لى المتغير التابع (: أثر المتغيرات المستقلة ع3جدول )

 الرسوخ الوظيفي"

 .Sigالقيمة االحتمالية Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة

 000. 21.541 2.664 المقدار الثابت

 000. 9.013 666. النظرة الكمومية  

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 بين بُعد الشعور الكمومي وتعزيز الرسوخ الوظيفي.

.579** 

 
.000 

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 وتعزيز الرسوخ الوظيفي. بين بُعد المعرفة الكمومية

. 

.542** 

 

.000 

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 بين بُعد التمثيل الكمومي وتعزيز الرسوخ الوظيفي.

. 

.509** 

 

.000 

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 وظيفي.بين بُعد الثقة الكمومية وتعزيز الرسوخ ال

.408** 

 
.000 

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 بين بُعد الكينونة الكمومي وتعزيز الرسوخ الوظيفي.

.567** 

 
.000 

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللِة )

 بين القيادة الكمومية والرسوخ الوظيفي

.627** 

 
.000 
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 000. 7.751 358. موميالتفكير الك

 016. 2.421 098. الشعور الكمومي

 000. 10.987 747. المعرفة الكمومية

 000. 12.107 668. التمثيل الكمومي

 000. 7.446 323. الثقة الكمومية

 000. 5.823 446. الكينونة الكمومي

 6071.معامل التحديد الُمعدَّل=  7841.معامل االرتباط = 

 1.111القيمة االحتمالية =  F  =82.344ر قيمة االختبا

 

(، 82.344المحسوبة بلغت ) ""F(، وأن قيمة االختبار7847.أن معامل االرتباط يساوي )يتبين من النتائج السابق ما يلي:

ة  دة الكموميمما يعني أن النموذج المقدر للعالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد القيا (7.777كما أن القيمة االحتمالية تساوي )

( من التغير في %60.7(، وهذا يعني أن )6077.)معامل التحديد الُمعدَّل يساوي و ،و الرسوخ الوظيفي مناسب وجيد للتنبؤ

( قد ترجع إلى عوامل أخرى % 93.9تم تفسيرها من خالل العالقة الخطية، والنسبة المتبقية ) ،الرسوخ الوظيفيدرجة توفر 

تفكير النظرة الكمومية، ال" هي: )الرسوخ الوظيفي  وبذلك يتضح أن المتغيرات المؤثرة في " ،يالرسوخ الوظيفتؤثر في 

 (.الكمومي، المعرفة الكمومية، التمثيل الكمومي، الثقة الكمومية، الكينونة الكمومي

المعرفة ) 0.747+ ( الكمومي التفكير) 0.358+ الكمومية(النظرة ) 6667.+ 2.664= الرسوخ الوظيفي  التأثير:معادلة 

 .)الكينونة الكمومي( 0.446+  (الثقة الكمومية) 0.323)التمثيل الكمومي( +  6687.+  (الكمومية

 (.،6667.( بمقدار )الرسوخ الوظيفيبمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع ) الكمومية(النظرة أي عند زيادة )

       ،(3587.( بمقدار )الرسوخ الوظيفي( بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع )موميالتفكير الكوعند زيادة )

      (،7 747.( بمقدار )الرسوخ الوظيفي( بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع )المعرفة الكموميةعند زيادة ) و

و     (،7 668.ى زيادة المتغير التابع )الرسوخ الوظيفي( بمقدار )عند زيادة )التمثيل الكمومي( بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلو

               (،7 323.عند زيادة )الثقة الكمومية( بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع )الرسوخ الوظيفي( بمقدار )

 (،7 446.لوظيفي( بمقدار )و عند زيادة )الكينونة الكمومي( بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع )الرسوخ ا

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس يشاركون المستهدفين في بناء تصوراتهم، ويلتزمون بتبني ممارسات 

يومية للتغيير وطرح أفكاًرا مبتكرة في معالجة مشكالت المدرسة، كما يؤمنون بوجود العالقات الجيدة بين المعنيين لتحقيق 

 .الموارد البيئة المحيطة بالمدرسة بطريقة جيدةواستثمار نتائج جيدة، 
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 :ملخص النتائج. 5.5

( أي بدرجة %44.88من وجهة نظر المعلمين، حصلت على وزن نسبي ) القيادة الكموميةأن تقدير عينة الدراسة لدرجة توفر  -4

لمرتبة األولى، " في ا التفكير الكمومي بُعد "مرتفعة، وكان ترتيب أبعاد االستبانة حسب أوزانها النسبية على النحو التالي: جاء 

" في المرتبة الثانية، حيث حصل على  الكينونة الكمومي "( وبدرجة مرتفعة، يليه بُعد %49.62حيث حصل على وزن نسبي )

 ( وبدرجة مرتفعة، %47..4وزن نسبي )

الشعور  "يليه بُعد  ( وبدرجة مرتفعة،%93..4)" في المرتبة الثانية، حيث حصل على وزن نسبي  الثقة الكمومية "يليه بُعد 

" في  المعرفة الكمومية "( وبدرجة مرتفعة، يليه بُعد %79..4" في المرتبة الثانية، حيث حصل على وزن نسبي ) الكمومي

لثانية، حيث " في المرتبة ا التمثيل الكمومي "يليه بُعد  ( وبدرجة مرتفعة،%7..44المرتبة الثانية، حيث حصل على وزن نسبي )

في المرتبة الثالثة، حيث حصل على وزن  النظرة الكمومية " ( وبدرجة مرتفعة، وأخيًرا بُعد "%7..83حصل على وزن نسبي )

 .( وبدرجة مرتفعة%78.82نسبي )

أي ( %44.48من وجهة نظر المعلمين، حصلت على وزن نسبي ) الرسوخ الوظيفيأن تقدير عينة الدراسة لدرجة توفر  -.

مرتبة " في ال الروابط ، وكان ترتيب أبعاد االستبانة حسب أوزانها النسبية على النحو التالي: جاء بُعد "مرتفعة جًداجة بدر

" في المرتبة الثانية، حيث حصل  المالءمة "، يليه بُعد مرتفعة جًدا( وبدرجة %.8..3األولى، حيث حصل على وزن نسبي )

" في المرتبة الثالثة، حيث حصل على وزن نسبي  التضحية ، وأخيًرا بُعد "ة جًدامرتفع( وبدرجة %44.98على وزن نسبي )

 .مرتفعة جًدا( وبدرجة 85.55%)

بين تطبيق القيادة الكمومية وتعزيز الرسوخ أظهرت نتائج الفرضية الرئيسية األولى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  -9

الل التعمق في الدراسة توصنا إلى وجود عالقة طردية موجبة بين كل من (،ومن خ0.627الوظيفي، حيث بلغ معامل االرتباط )

 النظرة الكمومية، التفكير الكمومي، الشعور الكمومي، المعرفة الكمومية، التمثيل الكمومي، الثقة الكمومية، الكينونة الكمومي

(، ثم يليه بُعد 0.598بلغ معامل االرتباط )حيث التفكير الكمومي مع الرسوخ الوظيفي وأقوى عالقة ارتباط كانت لصالح بُعد 

(، ثم يليه بُعد 567 .0بلغ معامل االرتباط )الكينونة الكمومي (، ثم يليه بُعد 0.579بلغ معامل االرتباط )الشعور الكمومي 

(، ثم يليه بُعد 509 .0بلغ معامل االرتباط )التمثيل الكمومي (، ثم يليه بُعد 542 .0بلغ معامل االرتباط )المعرفة الكمومية 

 (.0.408بلغ معامل االرتباط ) الثقة الكمومية(، وأخيرا بُعد 468 .0بلغ معامل االرتباط )النظرة الكمومية 

ألبعاد ( α ≤ 0.05)أظهــــرت نتــــائج الفرضــــية الرئيســــية الثانيــــة وجــــود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -8

 الرسوخ الوظيفي.من التباين الكلي في  %60.7على تعزيز الرسوخ الوظيفي، حيث فسرت هذه األبعاد  القيادة الكمومية

 التوصيات:. 6.5

  إليها توصي الدراسة بالتالي: تم التوصلبناًء على النتائج التي  

األهداف  تحقيق علىعمل فعالة قادرة  فرقيساهم في تكوين  مماتعزيز الروابط بين المعلمين وتقوية الروابط بين الزمالء  -

 والقيام بالعمل علي أكمل وجه.

خلق بيئة داعمة الكتساب التعلم المستمر والخبرات لرفع مستوى المعلمين، وتخصيص رزمة من المحفزات للمعلّمين ذوي  -

 األداء المتّميز من أجل تعزيز الرسوخ الوظيفي لديهم.
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 .العمل على تحسين األوضاع االقتصادية للمعلّمين -

 على البقاء في العمل والتمسك به.المعلمين ير اإلمكانيات واألدوات وزيادة الحوافز والرواتب مما يشجع توف -

 تنمية المديرين على التعامل مع المواقف الغامضة، حيث يتالءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الوظيفية. -

 العمل.األهداف في توفير الدورات التدريبة لتطوير مهارات العاملين واستغاللها لتحقيق  -

التكنولوجية  التطورات موجة مواكبة على وضع استراتيجيات ديناميكية لمواجهة التغيرات الممكن حدوثها، وقادرة -

 المتسارعة.

 

 المراجع. 6

 المراجع بالعربية .0.6

عمان: دار يافا ،4ية بين األصالة والحداثة، طمفاهيم ورؤى في اإلدارة والقيادة التربو (.749.أبو العال، ليلى محمد حسني. )

 العلمية للنشر والتوزيع.

(. الطرق اإلحصائيَّة، عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع أحمد، محمد جاد حسين والعاني، وجيهة 774.أبو صالح، محمد )

انوية في مصر وسلطنة عمان: (. خصائص القيادة المدرسية العالمية ودرجة تحققها لمديري المدارس الث742.ثابت. )

 .78.-62(، 2).دراسة مقارنة، مجلة اإلدارة التربوية، 

(. أثر العدالة التنظيمية على الرسوخ الوظيفي: دراسة تطبيقية على العاملين بمستشفيات جامعة 744.أمين، أحمد عبد الحميد، )

 .82-42(،4)87المنصورة، مجلة البحوث التجارية، 

تأثير االبداع التقني في براعة ادارة الموارد البشرية من خالل االنغراز  (..74.. )عبد هللاحمد، أثير جبار، دعاء محمد، م

 .39. – 62. ،(4.2)8.الوظيفي، مجلة االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

 -84(، 8)87رة، (. أثـر الرسوخ الوظيفي في دعم سمعة المنظمة: دراسة ميدانية، المجلة العربية لإلدا7.7.الزيادي، بسنت. )

38. 

(. العالقة بين االنطمار الوظيفي ونية ترك العمل من خالل الدور الوسيط التفاعلي لليقظة 7.7.سالمه، رشا أبوسيف النصر. )

 .4.4-33(،.)8العقلية: دراسة ميدانية. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية،

(. أثر القيادة األبوية في تحقيق الرسوخ 7.4.يم محمد، وعواد، عمرو محمد أحمد. )السيد، سارة هندي، محمد، عنايات إبراه

كلية  -الوظيفي: دراسة ميدانية على الشركة المصرية لالتصاالت المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس 

 .486 -448(،4التجارة، )

ـان العمــل كوسيط بين منــاخ العمــل األخــالقـي والــرســـوخ التنظيمي (. الــروحــانيــة في مکـ7.4.تامر ابراهيم. ) عشري،

 .46. -62. ،(.)84)بالتطبيق على العاملين بقطاع التعليم بجامعة المنصورة(. المجلة العربية لإلدارة،

ات ة العربية السعودية، دراس(. تصور مقترح لتحقيق القيادة اإلبداعية لدى القيادات الجامعية بالمملك742.عيد، هالة فوزي. )

 . 8.6-948(، 64) 3عربية في التربية وعلم النفس، 
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(. دراسة العالقة بين الرسوخ الوظيفي )التنظيمي والمجتمعي( والنية للبقاء في المنظمة دراسة 744.فراج، هبه أحمد محمد. )

 ..8-4 ،(.)43 ميدانية. مجلة البحوث المالية والتجارية،

، السعودية: دار الملك فهد 4(. القيادة األخالقية من منظور إسالمي دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، ط 746.)الكبير، أحمد. 

 للطباعة.

درجة ممارسة مدير مكاتب التربية والتعليم بمكة المكرمة للقيادة التشاركية وعالقتها  (.748.المحمادي، خالد محمد عيد. )

 ين، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.بالروح المعنوية من وجهة نظر المشرف
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   الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده المتمثلة في تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، 

لمكرمة، الجتماعية بمنطقة مكة اوالتحفيز، واالتصال الفعال في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية ا

عن العالقة بين تمكين القيادات  كما هدفت الى الكشف والتعرف على مستوى تمكين القيادات النسائية، والتميز التنظيمي فيها،

 النسائية والتميز التنظيمي والتي تعزى لمتغيرات )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي(.

 وتم عمل حصر شامللجمع البيانات،  يةداةً رئيسخدمت االستبانة كأالدراسة المنهَج الوصفي التحليلي، واست   ههذ اعتمدتو 

( استجابة، 001( لـ )SPSS( قائدة، وقد عولجت البيانات إحصائي ًا باستخدام برنامج )041) نعددهلمجتمع الدراسة والبالغ 

دور لتمكين القيادات النسائية في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد نتائج، منها: وجود لعدد من الوتوصلت الدراسة 

(، وأن مستوى تمكين القيادات النسائية 10111البشرية والتنمية االجتماعية  بمنطقة مكة المكرمة عند مستوى داللة إحصائية )

جود عالقة بين متغيرات الدراسة تبًعا ( على التوالي، وو%104,( و)%07,,والتميز التنظيمي مرتفع بوزن نسبي قدره )

لمتغير العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وعلى ضوء ذلك كانت أبرز توصيات الدراسة: المتابعة في تمكين 

في  مرةالوزارة؛ تماشيًا مع المتغيرات المست واستراتيجياتالقيادات النسائية في الوزارة، والتطوير المستمر للهيكل التنظيمي 

 البيئة المحيطة.

تمكين القيادات النسائية، التميز التنظيمي، وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، منطقة مكة  الكلمات المفتاحية:

 المكرمة. 
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The Role of Empowering Female Leaders in Achieving Organizational Excellence 

(A Field Study on Female Leaders in the Ministry of Human Resources and Social 

Development in Makkah Province) 

 

Abstract 

This study aimed to identify the role of empowering female leaders in its dimensions represented 

in delegating authority, training, work teams, motivation and effective communication in 

achieving organizational excellence in the Ministry of Human Resources and Social Development 

in Makkah Al Mukarramah province. In addition, the study aimed to identify the level of 

empowering female leaders and organizational excellence in the Ministry, and reveal the 

relationship between empowering female leaders and organizational excellence, which is 

attributed to the variables of (age, educational qualification, years of experience, and job title). 

The study relied on the descriptive analytical approach. The questionnaire was used as a main tool 

for data collection. As well as, a comprehensive inventory of the study population was made, 

which numbered (140) female leaders. The data was statistically processed using the SPSS 

Software for (115) responses. The study reached a number of results, including: There is a role for 

empowering female leaders in achieving organizational excellence in the Ministry of Human 

Resources and Social Development in Makkah province at the level of statistical significance 

(0.000). The level of empowering female leaders and organizational excellence is high with a 

relative weight of (77.8%) and (75.4%) respectively. As well as, there is a relationship between 

the variables of the study according to the variable of age, educational qualification and number 

of years of experience. In light of this, the most important recommendations of the study are: 

Follow up in empowering female leaders in the ministry, in addition to the continuous development 

of the organizational structure and strategies of the ministry, in line with the continuous changes 

in the surrounding environment. 

Keywords: Empowering Female Leaders, Organizational Excellence, Ministry of Human 

Resources and Social Development, Makkah Al Mukarramah Province. 
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 . مقدمة الدراسة:0

ء المملكة مكانة متقدمة  تشهد المملكة العربية السعودية طفرةً تنمويةً في جميع المجاالت، مدفوعةً برؤية ثاقبة تهدف إلى تبوُّ

ور ص دول العالم، ويعد تمكين المرأة أحد أهم مالمح هذه الرؤية بصفتها شريًكا إستراتيجي ًا في مسيرة التنمية، ومن أبرز بين

تمكين المرأة السعودية إيصال ها إلى المناصب القيادية، وتعزيز  دورها كصانعة قرار بتوفير بيئة عمل ممكنة ومحفزة تساعدها 

ؤاه.  على صقل مواهبها، وإطالق قدراتها المكنونة؛ لت سِهم في تحقيق ر 

قيود البيروقراطية، واستثمار ما لديهن من طاقات ويعد تمكين القيادات النسائية من أفضل األساليب اإلدارية لتحريرهن من ال

وإمكانات، بمنحهن الثقة والصالحيات، وإشراكهن في عمليات بناء المنظمة، وزيادة دافعيتهن نحو اإلنجاز والعمل بروح الفريق، 

ِرها الرتقاء بأدائها ووتسليحهن بالمهارات والمعارف، وتدعيم ذلك باالتصاالت المفتوحة؛ ما ينعكس إيجابًا على المنظمة في ا تطوُّ

نهن من للوصول الى قيادات نسائية (، إذ يفسح التمكين  المجاَل 0101)مخلوف،  تتمتع بالجدارات والمهارات القيادية التي تمك 

 قيادة منظماتهن نحو التميز المنشود.

تنظيمي؛ ا بمدى قدرتها على تحقيق التميز الوقد أضحى بقاء المنظمات وتقدم ها في ظل بيئة تتسم بالمنافسة وعدم االستقرار مرهونً 

الذي يشير إلى القدرة المتفوقة للمنظمة على تحقيق أفضل الممارسات في أداء مهامها، وحل مشكالتها، وجودة منتجاتها وخدماتها، 

لداعمة القيادة اواستغالل اإلمكانيات والفرص الحاسمة لتحقيق األهداف وفق إستراتيجية فعالة ورؤية مشتركة تتناغم فيها 

اإلمكانيات اإلبداعية في ظل هيكل تنظيمي مرن يستجيب لمختلف التغيرات بما يكفل لها تحقيق التميز المستدام  والعاملون ذوو

 (.0102على منافسيها )العلي، 

مية لخلق يعية والتنظيوانطالقًا من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على القيام بدورها في تفعيل األطر التشر

، جاءت هذه الدراسة 0101بيئة عمل جاذبة ومنتجة تعزز فاعليةَ سوق العمل السعودي وتنافسيتَه بما يتناغم مع رؤية المملكة 

بهدف التعرف على دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( 

 قيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.في تح

 مشكلة الدراسة:. 0.0

الرامية إلى تحسين أداء المنظمات الحكومية،  0101يشكل التميز التنظيمي خارطة الطريق نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 

لمنافسة باالستثمار في رأس المال البشري، وتوفير بيئة حاضنة لالبتكار، وتطبيق أفضل واالرتقاء بجودة خدماتها، وتمكينها من ا

نة لتسيير الموارد  الممارسات، وتعزيز قدرة المنظمة على مواجهة التغيرات والتحديات، ولن يتحقق ذلك دون قيادة مؤهلة وممكَّ

 والجهود نحو تحقيق التميز المطلوب.

القيادي للمرأة السعودية في اآلونة األخيرة وبلوِغها أعلى المناصب القيادية في مختلف القطاعات وعلى الرغم من توسِع الدور 

نظيَر كفاءتها وتفانيها في أداء المهام المسندة إليها، إال أنه ما زالت تواجهها تحدياٌت تعيق قدرتها على النهوض بأعباء منصبها؛ 

 دات النسائية متوسط ولم يصل إلى ما هو مطلوب؛إذ كشفت بعض  الدراسات أن مستوى تمكين القيا
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؛  0107الدغرير،  ؛ 0100نتيجةَ قصوِر الصالحيات الممنوحة لهن، ومحدوديِة مشاركتهن في اتخاذ القرارات )أورقنجي،  

 تظهر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:ذلك (. وبناء على  0101الرشيد، 

بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز ما دور تمكين القيادات النسائية 

 التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؟ 

 تساؤالت الدراسة: 2.1.

 لى اإلجابة عنها، وهي:ينبثق من التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية التي تسعى الدراسة إ

ما مستوى تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في  -0 

 بمنطقة مكة المكرمة؟ رد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة الموا

 ية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؟ما مستوى التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنم -0

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية  -0 

 االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تعزى إلى متغيرات )العمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي(؟

 أهمية الدراسة:. 3.1 

 األهمية النظرية:. 0.3.0

تستمد الدراسة أهميتَها النظرية من أهمية الموضوع الذي تتناوله؛ إذ تتفق هذه الدراسة مع خطط التنمية وتوجهات رؤية المملكة 

دعم ذي من شأنه أن ياألمر الالتي تهدف إلى تمكين القيادات النسائية، وتفعيل دورهن المحوري في مواقع اتخاذ القرار،  0101

تنافسية. تحقيقها لضمان ديمومتها وتفوقِها في الساحة ال تحقيق التميز التنظيمي الذي يعد من أبرز الغايات التي تسعى المنظمات إلى

 يةالتي تقيس دور تمكين القيادات النسائ –على حد علم الباحثتين–تكمن األهمية النظرية في كونها من قالئل الدراسات كذلك و

ل الباحثتان في تحقيق التميز التنظيمي، ومن ثَم تأم تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال(بأبعاده )

في أن تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية، وبخاصة السعودية، وأن تكون مرِجًعا للباحثين والباحثات، ونقطةَ انطالق 

 قبلية أخرى.إلجراء دراسات مست

 األهمية التطبيقية: . 2.3.0

تظهر األهمية التطبيقية للدراسة الحالية فيما تقدمه من نتائج وتوصيات تسهم في توجيه أنظار صانعي القرار والقيادات العليا في 

 دات النسائية، ودورهالمنظمات الحكومية عموًما، ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية خصوًصا إلى أهمية تمكين القيا

في تحقيق التميز التنظيمي، ومن المؤمل أن تقود نتائج الدراسة الحالية إلى تحسين أداء القيادات النسائية بالتعرف على الواقع 

الفعلي لمستوى تمكينهن، واالستفادة من ذلك في توسيع نطاق تمكينهن بما يتيح لهن ممارسة دورهن القيادي باقتدار، وبالتعرف 

ي مصاف ف ى مستوى التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية؛ لتجويد أدائها وتطويره بما يجعلها عل

 الوزارات السعودية.
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 أهداف الدراسة:. 4.1 

فرق وتهدف الدراسة إلى هدف رئيس؛ وهو: التعرف على دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، 

العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة 

 المكرمة، ويتفرع من هذا الهدف أهداف أخرى، وهي:

تصال والتحفيز، واالالتعرف على مستوى تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل،  -0 

 الفعال( في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة. 

 التعرف على مستوى التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة. -0

ة مي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكعن العالقة بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظي الكشف -0

 المكرمة والتي تعزى لمتغيرات )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(.

 حدود الدراسة: 5.1. 

طة، ويض السلاقتصرت الدراسة الحالية على التعرف على دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تف الحدود الموضوعية:

والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية 

 االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

ة قة مكأجريت هذه الدراسة على القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنط الحدود البشرية:

 المكرمة.

 ط بقت هذه الدراسة على وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة. الحدود المكانية:

 م.0100 - هـ0444 الحدود الزمنية:
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 نموذج الدراسة: 6.1.

 

  ( نموذج متغيرات الدراسة، المصدر من إعداد الباحثتين0شكل )

 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 2.

 مفهوم تمكين القيادات النسائية:

أصبح مفهوم تمكين المرأة من أكثر المفاهيم استخداًما في برامج المنظمات الحكومية وغير الحكومية وسياساتها؛ نتيجةَ االهتمام 

لتشارك وت سِهم في تنمية مجتمعها، وتمارَس الدولي والمحلي بتحسين أوضاع المرأة وتوسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها 

من الثقة والصالحيات للمرأة في اتخاذ  ا(. وي عرف تمكين القيادات النسائية بأنه "منح مزيدً 0102قحطاني، ) حق االختيار

مل كامل حالقرارات وحل المشكالت وتطوير بيئة العمل والعاملين بعد تلقيها القدر الكافي من التدريب والتطوير على ان تت

 (.2، ص0107المسؤولية عن النتائج" )الشريف، 

: ممارسة القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتعرف الباحثتان تمكين القيادات النسائية إجرائي ًّا بأنه

ية،   لمهامهن القيادية، واتخاذ القرارات المتصلة بإنجازها بحر 

 المتغير التابع                                  المتغير المستقل                     

 

 

 

 

 

 

                       

 صية والوظيفيةالمتغيرات الشخ                                 

 

 

  

مكين القيادات ت

 النسائية

 .تفويض السلطة -1

 التدريب. -2

 فرق العمل. -3

 .التحفيز-4

 االتصال الفعال-5

، سنوات الخبرةو، المؤهل العلميو، العمر

 .المسمى الوظيفيو

 

 التميز التنظيمي
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وصناعة قراراتها عبر توسيع نطاق سلطاتهن ومسؤولياتهن، وتحفيزهن، وإثراء معارفهن لوزارة اومشاركتهن في إدارة 

 ومهاراتهن، وعملهن ضمن فرق عمل ليصبحن بذلك قائدات فاعالت ينهضن بوزارتهن ويحققن أهدافها.

 أهمية تمكين القيادات النسائية:

تمرارها ناجحةً وفاعلة في ظل التحديات المعاصرة، وتظهر أهمية يؤدي التمكين دوًرا رئيًسا وحاسًما في بقاء المنظمات واس

 تمكين القيادات النسائية في اآلتي:

 تمكين المرأة القيادية من أداء دورها التنموي المناط بها، وهذا يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. -0

 القرار واتخاذه. تفعيل الدور القيادي للمرأة، وزيادة مشاركتها في مواقع صنع  -0

 االستثمار األمثل للطاقات البشرية النسائية، واالستفادة من خبراتهن ومواهبهن اإلبداعية. -0

 مرونة وسرعة اتخاذ القرارات في القطاعات النسائية.تيسير العمل اإلداري و -4

 لى المنظمة. ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لدى هذه القيادات، وهذا يزيد والَءهن وانتماَءهن إ -1

االرتقاء بمستوى أداء القطاعات النسائية وإنتاجيتها بما يحقق أهدافها اإلستراتيجية، ويواكب تطلعات مستفيديها ويلبي  -2

 (.0112)أبو خضير واألحمدي،  احتياجاتهم

 أبعاد التمكين:

 حيات في المستوى اإلداري األعلى( بأنه " منح  الرئيِس الذي يمتلك الصال74، ص0100تعرفه جواد )تفويض السلطة:  -0

المرؤوسيَن في المستوى األدنى حقَّ إصدار األوامر واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الرئيس المباشر في حدود الى 

 الصالحيات الممنوحة لهم".

ف التي تمكنهم من ( بأنه "عملية إكساب العاملين بالمعلومات والمعار040، ص  0107)   يعرفه العربي وآخرونالتدريب:  -2

 ، وزيادة كفاءتهم الحالية والمستقبلية".عملهم أداء 

يتمتع جميع أعضاء الفريق بدافعية عالية لألداء بحيث "إنجاز العمل على شكل فرق عمل موحدة الهدف،  فرق العمل: -3

 (.000 ، ص0107والرقابة الذاتية" )العطوي ومرعي، 

تشجعه على تحمل تقوم ب( بأنه "الشعور اإليجابي لدى الموظف بأن منظمته 002 ، ص,010يعرفه الحربي )التحفيز: -4

 على اإلحساس بإنجازه".مساعدته ر جهوده، ويالمسؤولية الشخصية، وتقد  

( بأنه "العملية التي تهدف إلى نقل المعلومات وتبادلها، التي بموجبها تتوحد المفاهيم 0117يعرفه العميان ) االتصال الفعال:-5

 (.040 ، ص0112)المعاني وأخو ارشيدة، " القراراتتنفذ ذ وت تخَ 
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 مفهوم التميز التنظيمي: 

كتابَهما  Peters and watermanبرز مفهوم التميز التنظيمي في مطلع ثمانينيات القرن العشرين بعد أن نشر األمريكيان 

أهم الدروس المستفادة من تجارب أفضل  م(؛ إذ نقال فيه0270( عام )Search of Excellence In)البحث عن التميز(؛ )

(. ويعرف التميز التنظيمي بأنه "األسلوب اإلداري الذي يمثل حالةَ 0102الشركات األميركية المتميزة ذلك الوقت )بالحمر، 

 .(04 ، ص0102المجاالت" )الدغمي،  من المنظمات التي تنافسها في كافةتفوِق المنظمة، وتفرِدها في أدائها بشكل أفضل 

قدرة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على التفوق في أدائها، وبلوِغ  وتعرف الباحثتان التميز التنظيمي إجرائي ًّا بأنه:

اها، وذلك بتطبيق مجموعة من المعايير تشمل  أهدافها بصورٍة فعالة تميزها عن مثيالتها، وت لب ي تطلعاِت جميِع المعنيين وتتعد 

 دة، وتميَز الموارد البشرية، وتميَز اإلستراتيجية والهيكل التنظيمي.تميَز القيا

 أهمية التميز التنظيمي:

 اتفق الكتاب على أن التميز التنظيمي يعد معياًرا لنجاح المنظمة وتفوقها على منافسيها، وتظهر أهميته فيما يأتي: 

 ات والتحديات التي قد تواجهها. أن المنظمات محتاجةٌ إلى وسائَل وطرٍق تتعرف بها على العقب -0

 أن المنظمات محتاجة إلى وسائل لجمع المعلومات؛ لتتمكن من اتخاذ القرارات السليمة. -0 

 أن المنظمة محتاجة إلى تطوير مواردها البشرية باستمرار؛ ليتمكنوا من جعل المنظمة أكثَر تميًزا في األداء.  -0

هارات الالزمة لصن اع القرار، والتمعن في حساسية الدور الذي يؤدونه، وأهميتِه في أن المنظمات محتاجةٌ إلى توفر الم – 4

 (.0107؛ )األخضر، }(0111عن )زايد،  0101الهطالية، {تحقيق التميز للمنظمات 

 معايير التميز التنظيمي:

يمية لى االستفادة من الفرص التنظ"مدى قدرة القائد على توفير الفرص التطويرية والتنموية للعاملين، وعتميز القيادة:  -0

عن  01، ص 0101 عالونة، {وخوِض التحديات لمساعدة المنظمة على مواجهة العمليات المتغيرة واألزمات المتعددة" 

(2006 ،{ (Goldsmith & Hesselbein. 

فاعلها كخطة موحدة شاملة : "درجة تميز الخطوات التي تتخذها المنظمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وتتميز اإلستراتيجية -2

، 2002عن )   2،ص 0102بالحمر، {ومتكاملة تربط مزايا المنظمة بقدراتها اإلستراتيجية على مواجهة التحديات البيئية" 

Kandula){. 

في  ن"مجموعة من السلوكيات والمهارات والقدرات المعرفية العالية التي يتمتع بها األفراد العاملوتميز الموارد البشرية:  -3

ا عن  المنظمات، تمكنهم من تقديِم أفضل األعمال متفوقةً على المعايير التنظيمية الموضوعة، والتميزِ  ما يقدمه اآلخرون كم ً

 (.77، ص0100ونوًعا" )خلف وآخرون، 
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عمال "درجة قدرة اإلطار الهيكلي على ربط أجزاء التنظيم، وتحديد العالقات بين وحدات األتميز الهيكل التنظيمي:  -4

واإلدارات واألقسام المختلفة، والتعاون المتوقع بينها، وتوضيح خطوط السلطة والمسؤولية بشكل يساعد على أداء األنشطة 

 .}(0101عن )الضالعين،  000، ص0107العوامره، {المختلفة لتحقيق األهداف المطلوبة" 

 الدراسات السابقة: .2.2 

 ( 2122دراسة الصالل والتويجري) :درجة ممارسة القيادات النسائية للتمكين اإلداري في اإلدارة العامة للتعليم  بعنوان"

 .بمنطقة القصيم"

ف على درجة ممارسة القيادات النسائية للتمكين اإلداري بأبعاده: )تفويض السلطة، واالتصال   هدفت الدراسة إلى التَّعرُّ

ال، واالستقاللية، والتطوير والتدريب، والتحفيز(،  ف على الـم عيقات التي تحدُّ ممارسةَ القياداِت النسائية التمكيالفعَّ َن والتَّعرُّ

اإلداري في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم من وجهة نظر المشرفات التربويات، واستخدمتِ الباحثة المنهج الوصفي 

ن مجتمع الدراسة من  ت اإلدارة العامة لتعليم القصيم بمختلف مكاتبها جميع مشرفاالمسحي واالستبانة أداةً للدراسة، وتكوَّ

( مشرفة تربوية، وأشارت الدراسة إلى عدد من 012( مشرفة،  وشملت العينة العشوائية )412التعليمية، البالغ عددهن )

 ممارسةَ لتي تحدُّ أن الـمعيقات ا، والنتائج، أهمها: أن ممارسة القيادات النسائية ألبعاد التمكين اإلداري متحق قة بدرجة كبيرة

القيادات النسائية ألبعاد التمكين اإلداري في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم من وجهة نظر المشرفات التربويات 

 م تحقِّقةٌ بدرجة متوسطة. 

  ( 2121دراسة مخلوف )"بعنوان: "التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية في جامعة جازان دراسة ميدانية. 

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة توفر أبعاد التمكين اإلداري )تفويض السلطة، والعمل الجماعي، والتدريب، والتحفيز،  

واالتصال الفعال( لدى القيادات النسائية في جامعة جازان، واستخدمت الباحثة المنهَج الوصفي، واالستبانةَ أداة للدراسة، 

( قائدة، وشملت العينة 040ت النسائية في كليات جامعة جازان، البالغ عددهن )وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادا

 -إلى حد كبير-( قائدة، وأشارت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن القيادات النسائية في جامعة جازان تمتلك ,1العشوائية )

ال، في حين مهاراِت التمكين اإلداري المتصلة بأربعة أبعاد فقط؛ هي: العمل الجماعي، وا لتدريب، والتحفيز، واالتصال الفع 

ال تمتلك مهارات تفويض السلطة؛ ألن جامعة جازان تتبع النظام المركزي في اإلدارة الذي ال يسمح لهن باتخاذ القرارات 

ليا في الجامعة.   دون الرجوع إلى اإلدارة الع 

 ( 2120دراسة الحروب )التميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في بعنوان: "القدرات الديناميكية وعالقتها ب

 محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس".

هدفت الدراسة إلى التعرف على القدرات الديناميكية وعالقتها بالتميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، واالستبانة أداةً للدارسة،  العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة فــي محافظـة العاصمة عمان، البالغ 

 إلى عدد من النتائج، ( مفردة، وأشارت الدراسة 004( عضَو هيئة تدريس، وبلغت عينة الدراسة )0227عـددهم )
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أهمها: أن مستوى القدرات الديناميكية والتميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس مرتفع، ووجود عالقة ارتباطية بين متوسطات استجابة أعضاء هيئة التدريس لمستوى القدرات 

 التميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة.الديناميكية ومستوى 

بعنوان: "معايير التميز المؤسسي لإلدارات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي بالمحافظات  (2121دراسة بركة )•   

 الجنوبية لفلسطين وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر عامليها".

العالقة بين درجة توفر معايير التميز المؤسسي ومستوى األداء الوظيفي في اإلدارات هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة 

العامة في وزارة التربية والتعليم العالي في المحافظات الجنوبية لفلسطين من وجهة نظر عامليها، واستخدمت الدراسة المنهج 

ن جميع العاملين في اإلدارات العامة في وزارة التربية الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة م

للت 0,1والتعليم العالي في المحافظات الجنوبية لفلسطين، البالغ عددهم ) عت االستبانة على المجتمع كلِّه، وح  زِّ ( موظفًا، وو 

 اإلدارات العامة في الوزارة كانت ( استبانة، وأشارت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أن درجة توفر معايير التميز المؤسسي في004)

متوسطة، وأن مستوى األداء الوظيفي للعاملين في اإلدارات العامة في الوزارة جاء بدرجة كبيرة، ووجود عالقة ارتباطية وتأثير 

 إيجابي معنوي بين درجة توفر معايير التميز المؤسسي في اإلدارات العامة في الوزارة ومستوى األداء الوظيفي. 

 عليق على الدراسات السابقة:الت

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها موضوع دور تمكين القيادات النسائية في تحقيق التميز التنظيمي في 

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وهو مجتمع لم يدرس سابقًا في سياق هذا الموضوع، إضافة 

 إلى قلة الدراسات السابقة التي تجمع بين متغيرات الدراسة الحالية؛ تمكين القيادات النسائية، والتميز التنظيمي.

 

 منهجية الدراسة واجراءاتها:3. 

 منهجية الدراسة: .0.3

وره في تحقيق سائية وداعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي الذي يقدم وصفًا كافيًا لمعرفة واقع تمكين القيادات الن 

التميز التنظيمي، ومن ثم تحليل البيانات المكتسبة من الدراسة الميدانية وتفسيرها إليجاد العالقة بين متغيرات الدراسة، 

 واستخراج النتائج، ووضع التوصيات المناسبة.

 مجتمع الدراسة وعينتها: 2.3.

ن مجتمع الدراسة من جميع القيادات النسائية في وز  ارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، البالغ تكو 

عت االستبانة إلكتروني ًا على 041عددهن ) زِّ ( قائدة، واستخدمت الباحثتين أسلوب المسح الشامل لصغر حجم المجتمع، إذ و 

ا، واست بعد منها )000جميع أفراد المجتمع، وبلغ عدد الردود ) لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي، فخضعت ( استبانات؛ 7( رد ً

 ( من حجم المجتمع.%70( استبانة، تشك ل )001للتحليل )
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 أداة الدراسة: 3.3.

مت باالستعانة بدراسة كلٍّ من )مخلوف،   مِّ  و)العطوي ( ،0101اختيرت االستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة الدراسة، وص 

 (.0102و)بالحمر،  ( ،0107و)العوامرة،  ( ،0102و)المطيري،  ( ،0102و)األحمري،  ( ،0107، ومرعي

 وتكونت استبانة الدراسة في صورتها النهائية من جزأين رئيَسْين؛ هما: 

 يحتوي على البيانات الشخصية والوظيفية لمجتمع الدراسة؛ وهي: )العمر، والمؤهل العلمي، وعدد  :األول الجزء

 سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي(.

 يتعلق بمتغيري الدراسة، وهما: لجزء الثاني:ا 

: المتغير المستقل: تمكين القيادات النسائية  ( أبعاد تتمثل في:1( عبارة، ويشمل ),0، المكون من )أوالًّ

 :( عبارات.1خ صصت له ) بُعد تفويض السلطة 

 :( عبارات.2خ صصت له ) بُعد التدريب 

 :( عبارات.1خ صصت له ) بُعد فرق العمل 

  ( عبارات.2خ صصت له ) التحفيز:بُعد 

  :( عبارات.1خ صصت له )بُعد االتصال الفعال 

 ( عبارات.01المكون من ) ثانيًّا: المتغير التابع: التميز التنظيمي

( لقياس استجابات مجتمع الدراسة، وللتعرف على مدى الموافقة على Likert Scaleاست خِدم مقياس ليكرت الخماسي ) 

 وتتضح درجات المقياس في الجدول اآلتي: عبارات االستبانة،

 ( درجات مقياس ليكرت الخماسي0الجدول رقم )

 

 (0100المصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى كتاب )القحطاني وآخرون، 

 صدق أداة الدراسة وثباتها:4.3.  

 قِّق من الصدق الظاهري ألداة هذه الدراسة بعرضها على )صدق الظاهري: ال ( محكمين من ذوي االختصاص 1ت ح 

 والخبرة، وأ ِخذ بآرائهم ومقترحاتهم.

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفئة

 0 0 0 4 1 الدرجة
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  :قِّق من صدق المحتوى بحساب صدق االتساق البنائي والداخلي ألداة الدراسة عبر حساب معامل صدق المحتوى ت ح 

( لقياس العالقة بين كل ب عد والدرجة الكلية ألداة الدراسة، وهو ما يعرف Pearson Correlationاالرتباط بيرسون )

بصدق االتساق البنائي، وعبر قياس العالقة بين العبارات والبعد الذي تنتمي إليه، وي عرف هذا بصدق االتساق الداخلي عند 

 (.α≤1.11مستوى داللة )

  لقياس صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة( قيم معامل ارتباط بيرسون 2الجدول رقم )

 العالقة
تفويض 

 السلطة
 التدريب

فرق 

 العمل
 التحفيز

االتصال 

 الفعال

التميز 

 التنظيمي

 0 تفويض السلطة

0 

0 

0 

0 

0 

 10220** التدريب 

 10,00** 102,4** فرق العمل 

 10,11** 10,10** 10110** التحفيز

 ,1071** 10717** 10,20** 10210** االتصال الفعال

 10721** 10711** 10,27** ,1027** 10120** التميز التنظيمي

 102,1** 10240** ,1021** 10712** 10700** ,1027** الدرجة الكلية

 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

 (.α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

ي ظهر الجدول السابق وجود عالقة إيجابية طردية وقوية بين أبعاد تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مع الدرجة الكلية لألداة، وأن محتوى كل ب عد له عالقة بهدف الدراسة؛ فقد 

(، وهذا يؤكد على α≤ 1.11(، وهي دالة إحصائي ًا عند مستوى داللة )102,1و ,1027ل االرتباط الكلية بين )تراوحت قيم معام

 أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق المحتوى.

 والجدول اآلتي يقيس صدق االتساق الداخلي بين عبارات متغير تمكين القيادات النسائية والبعد الذي تنتمي إليه: 

 تمكين القيادات النسائية ( قيم معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي لعبارات3رقم ) الجدول

 االتصال الفعال التحفيز فرق العمل  التدريب تفويض السلطة العبارة

0 **10727 **107,1 **10,10 **10,07 **107,4 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             434  

 ISSN: 2706-6495 

 
0 **10720 **1021, **10700 **10,42 **10211 

0 **10704 **10712 **10717 **10700 **10200 

4 **10,40 **10217 **10700 **10702 **10202 

1 **10,10 **10210 **10701 **107,0 **10702 

2 - **10,71 - **10717 - 

 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

لجدول السابق أن جميع قيم معامل االرتباط بين عبارات أبعاد تمكين القيادات النسائية دالة إحصائي ًا عند مستوى يتضح من ا

(، وهذا يؤكد صالحية 10202 -10,07(، وهي قيم مرتفعة ذات ارتباط إيجابي طردي قوي؛ فقد تراوحت بين )α≤1.11داللة )

 باط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي لعبارات متغير التميز التنظيمي:العبارات للقياس. ويظهر الجدول اآلتي قيم ارت

 ( قيم معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي لعبارات التميز التنظيمي4الجدول رقم )

 عبارات متغير التميز التنظيمي

0 0 0 4 1 

**10721 **10702 **10770 **10741 **10727 

2 , 7 2 01 

**107,0 **107,0 **102,0 **107,4 **10210 

 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامل االرتباط لعبارات متغير التميز التنظيمي دالة إحصائي ًا عند مستوى داللة 

(1.11≥α( فقد تراوحت القيم بين ،)؛ وهي قيم مرتفعة ذات ارتباط إيجابي طردي قوي، وهذا يؤكد صالحيةَ 10210 -102,0)

 العبارات للقياس، وبهذا تعد االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

 :ثبات أداة الدراسة 

، ويتضح في الجدول اآلتي قيم معامل (Cronbach’s Alpha)اخت بِر ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ 

 ألفا كرونباخ لكل متغيرات الدراسة وأبعادها:
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 ( قيم معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 5الجدول رقم )

  

 (    SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )

(، وبلغت قيمة معامل ثبات 10227 -10720ظهر الجدول السابق أن قيم معامل ثبات متغيرات الدراسة مرتفعة تتراوح ما بين )ي  

 (، وهي كبيرة وقريبة من الواحد الصحيح، وهذا يشير إلى أن االستبانة تتمتع بثبات تام وعاٍل.102,7المقياس الكلي )

 ية والوظيفية:اإلحصاءات الوصفية للبيانات الشخص5.3. 

 ( خصائص البيانات الشخصية والوظيفية لمجتمع الدراسة 6الجدول رقم )

 ألفا كرونباخ عدد العبارات الدراسة وأبعادهامتغيرات 

 107,1 1 ب عد تفويض السلطة

 ,1020 2 ب عد التدريب

 10720 1 ق العمل ب عد فر

 10721 2 ب عد التحفيز

 10202 1 ب عد االتصال الفعال

 10227 ,0 المتغير المستقل ككل/ تمكين القيادات النسائية

 ,1021 01 المتغير التابع/ التميز التنظيمي

 17930 33 المقياس ككل

 النسبة المئوية % التكرار الفئة البيانات الشخصية والوظيفية

 العمر 

 %01, 7 سنة 01أقل من 

 %0202 04 سنة 41إلى أقل من  01من 

 %,470 12 سنة 11إلى أقل من  41من 

 %0407 ,0 سنة 21إلى أقل من  11من 

 %101 1 سنة فأكثر 21

 %011 005 المجموع

 المؤهل العلمي

 %0407 ,0 ثانوية عامة 

 %100 2 دبلوم

 %2202 71 جامعي
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 (SPSSدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )المص

 يتضح من الجدول السابق النتائج اآلتية: 

  :(، %,.47سنة، بنسبٍة بلغت ) 11إلى أقل من  41أن ما يقارب نصف مجتمع الدراسة أعمارهن من  متغير العمر

والنضج الفكري، والقدرة على تحمل أعباء  وهذا مؤشر جيد؛ إذ إن هذه الفئة تمثل متوسط العمر، وتمتاز بالرشد

 .(%,سنة، بنسبة ) 01المنصب القيادي، والفئة األقل تكراًرا َمن هم أقل من 

  :(، في حين أن %2202أن أكثر من نصف أفراد المجتمع يحملن الدرجة الجامعية بنسبٍة قدرها )متغير المؤهل العلمي

نسبة الحاصالت على الشهادة الجامعية مؤشًرا جيًدا للمستوى ( فقط منهن يحملن مؤهل الدبلوم، وتشكل 100%)

ويظهر مدى حرص الوزارة على استقطاب ذوات المؤهالت العلمية العالية لتلبية متطلبات  النسائية،المعرفي للقيادات 

 العمل القيادي بفعالية.

  :إلى أقل من  01ن العملية ما بين ( من أفراد مجتمع الدراسة تراوحت خبرته%0700أن )متغير عدد سنوات الخبرة

سنة، وبالنظر إلى الفئات الباقية ونسبها نالحظ  01إلى أقل من  01( منهن تراوحت خبرتهن ما بين %00سنة، و) 01

أن أغلب أفراد مجتمع الدراسة يمتلكن مخزونًا من الخبرات المتراكمة التي تساعد على قيادة دفة الوزارة نحو ساللم 

 التفوق.

 %0101 00 دراسات عليا  

 %011 005 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 %,010 07 سنوات 1أقل من 

 %,010 07 سنوات 01إلى أقل من  1من 

 %0700 44 سنة 01ى أقل من إل 01من 

 %00.1 01 سنة 01إلى أقل من  01من 

 %0,04 01 سنة وأكثر 01

 %011 005 المجموع

 المسمى الوظيفي

مديرة عامة، مساعدة مدير 

 عام
1 400% 

  %202 00 مشرفة فرع

 %202 00 مديرة فرع

 %201, 77 مديرة إدارة / قسم / وحدة

 %011 005 المجموع
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  :( منهن %400( من أفراد مجتمع الدراسة هن مديرات إدارة/ قسم/ وحدة، و)%201,أن )متغير المسمى الوظيفي

 يشغلن منصب مديرة عامة أو مساعدة مدير عام.

 

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومناقشتها: 4.

ي ات النسائية في تحقيق التميز التنظيمي فلإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومناقشتها، التي تهدف إلى معرفة دور تمكين القياد

معت عن طريق األداِة الرئيسة  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ست حلَّل البيانات التي ج 

 )االستبانة(، واألساليِب اإلحصائية المناسبة لطبيعة كل تساؤل، وهي:

 القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل،  التساؤل الفرعي األول: ما مستوى تمكين

 بمنطقة مكة المكرمة؟رد البشرية والتنمية االجتماعية والتحفيز، واالتصال الفعال( في وزارة الموا

تِّبت األهمية الستجابات  سبِت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ور  لدراسة أفراد مجتمع الإلجابة عن هذا التساؤل ح 

 لتمكين القيادات النسائية بأبعاده على النحو اآلتي: 

: بُعد تفويض السلطة  في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة: أوالًّ

ع ب عد قة مكة المكرمة لواقي ظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنط

 تفويض السلطة عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات الممثلة له:

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع بُعد تفويض السلطة3الجدول رقم )

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 

1 

حمل القيادات النسائية نتائج قراراتهن وفقًا تت

 للصالحيات المفوضة لهن
 0 مرتفعة 10,10 4000

 

0 

تفوض للقيادات النسائية سلطات وصالحيات كافية 

 إلنجاز مهامهن الوظيفية
 0 مرتفعة ,1021 4002

0 
يتاح للقيادات النسائية اتخاذ القرارات المتعلقة بأداء 

 مهامهن باستقاللية
 0 مرتفعة 10220 4004

 

0 

تشارك القيادات النسائية في رسم السياسات والخطط 

 للوزارة االستراتيجية
 4 مرتفعة 10222 4000

 

4 

يوجد تحديد واضح لصالحيات القيادات النسائية لقيادة 

 فروعهن وأقسامهن وإداراتهن في الوزارة
 1 مرتفعة 10212 ,002

 (%0276مرتفعة ) 17345 4703 إجمالي واقع بُعد تفويض السلطة
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

يوضح الجدول السابق استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 ( %7002(، وبوزن نسبي قدره )4000دره )ب عد تفويض السلطة، والتي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي ق

 ثانيًّا: بُعد التدريب في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:

يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع ب عد 

 ساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات الممثلة له: التدريب عبر ح

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع بُعد التدريب0الجدول رقم )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج ) 

يوضح الجدول السابق استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 ( %700,(، وبوزن نسبي قدره )0020التدريب، التي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )ب عد 

 ثالثًّا: بُعد فرق العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:

عد تماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع ب  يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االج

 فرق العمل عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات الممثلة له:

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 

0 
 0 مرتفعة 00101 ,002 اتشجع الوزارة تبادل الخبرات فيما بين القيادات جميعه

 

4 

تشجع الوزارة القيادات النسائية على المشاركة في 

 المؤتمرات المحلية لتنمية قدراتهن اإلدارية والمهنية
 0 مرتفعة 00117 0021

 

0 

ت عقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء القيادات 

 النسائية في الوزارة
 0 مرتفعة 00001 0021

 

0 

 تدريبية تراعي احتياجات القيادات تتبنى الوزارة برامج

 النسائية 
 4 مرتفعة 00011 0020

 

2 

يوجد في الوزارة فرص تطويرية تدريبية متساوية 

 للجنسين )رجااًل ونساء(
 1 مرتفعة 00122 0072

 

1 

تشجع الوزارة القيادات النسائية على المشاركة في 

 المؤتمرات الدولية لتنمية قدراتهن اإلدارية والمهنية
 2 مرتفعة 00007 0070

 (%3072مرتفعة ) 17951 3790 إجمالي واقع بُعد التدريب
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 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع بُعد فرق العمل 9الجدول رقم )    

 (SPSSد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )المصدر: من إعدا  

يوضح الجدول السابق استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 ( %707,(، وبوزن نسبي قدره )0024ب عد فرق العمل، التي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

 بعًّا: بُعد التحفيز في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:را

يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع ب عد 

 يارية للعبارات الممثلة له:التحفيز عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع بُعد التحفيز01الجدول رقم )

 

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 تبةالر

0 
تستطيع فرق العمل النسائية داخل الوزارة تنفيذ ما 

 تتخذه من قرارات
 0 مرتفعة 10710 4012

 

0 

تشجع الوزارة القيادات النسائية على العمل الجماعي 

 داخل فرق عمل مختلفة 
 0 مرتفعة 10200 4010

 

4 

تتوفر أجواء من التعاون والمساعدة بين زميالت 

 العمل داخل الوزارة
 0 مرتفعة 10227 0020

 

0 

تتمتع فرق العمل النسائية في الوزارة بالحرية الكاملة 

 في تنفيذ مهامها
 4 مرتفعة 10210 ,007

 1 مرتفعة 00011 0070 تركز الوزارة على أداء الفريق بداًل من األداء الفردي 1

 (%3070مرتفعة ) 17360 3794 إجمالي واقع بُعد فرق العمل 

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

0 
تعمل الوزارة على نشر ثقافة تقبل المرأة المؤهلة 

 كقائدة إدارية
 0 مرتفعة 1.204 4.00

0 
لوزارة الجهود المبذولة من قبل القيادات تقدر ا

 النسائية 
 0 مرتفعة 10721 4.17

2 
تحفز الوزارة القيادات النسائية على تحمل المسؤولية 

 تجاه عملهن 
 0 مرتفعة 0.110 0.71
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

لقيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع يوضح الجدول السابق استجابات ا

 ( %004,(، وبوزن نسبي قدره ),002ب عد التحفيز، التي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

ا: بُعد االتصال الفعال في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة  مكة المكرمة: خامسًّ

يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع ب عد 

 االتصال الفعال عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات الممثلة له:

 نحراف المعياري لواقع بُعد االتصال الفعال( المتوسط الحسابي واال00الجدول رقم )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

بات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع يوضح الجدول السابق استجا

 ( %107,(، وبوزن نسبي قدره )00,2ب عد االتصال الفعال، التي حققت مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

 4 متوسطة 0.074 0012 تكافئ الوزارة القيادات النسائية المتميزة معنوي ًا  1

 1 متوسطة 0.001 0.01 نسائية المتميزة مادي ًا تكافئ الوزارة القيادات ال 4

 2 متوسطة 0.001 0.00  يقوم نظام الترقية في الوزارة على العدالة  0

 (%3374مرتفعة ) 17916 3763 إجمالي واقع بُعد التحفيز

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

1 

تحرص الوزارة على تفعيل قنوات االتصال بين 

القيادات النسائية والقيادات الرجالية في المستويات 

 العليا داخل التنظيم اإلداري

 0 مرتفعة 102,0 0072

0 
ر قنوات اتصال فعالة لتبادل المعلومات بين تتوف

 مختلف المستويات اإلدارية داخل الوزارة
 0 مرتفعة 00110 0071

4 
تسهل الوزارة للقيادات النسائية الحصول على 

 المعلومات المطلوبة بسرعة ويسر
 0 مرتفعة 00114 00,2

 4 مرتفعة 00022 00,2 تتميز التعليمات في الوزارة بالوضوح التام 0

0 
تمتلك الوزارة نظام معلومات فعال يساعد القيادات 

 النسائية على اتخاذ القرارات المالئمة
 1 مرتفعة ,0000 4,.0

 (%3570مرتفعة ) 17956 3739 إجمالي واقع بُعد االتصال الفعال
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ا: واقع مستوى تمكين القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة: سادسًّ

يظهر الجدول اآلتي استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 لة له:لممثمستوى تمكين القيادات النسائية في الوزارة عبر حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد ا

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع مستوى تمكين القيادات النسائية02الجدول رقم )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )   

تجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع يوضح الجدول السابق اس

 (.%07,,(، وبوزن نسبي قدره )0072مستوى تمكين القيادات النسائية، الذي حقق مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

 رة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؟التساؤل الفرعي الثاني: ما مستوى التميز التنظيمي في وزا 

تِّبت األهمية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة  ِسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ور  لإلجابة عن هذا التساؤل ح 

 لمستوى التميز التنظيمي على النحو اآلتي: 

 نحراف المعياري لواقع مستوى التميز التنظيمي ( المتوسط الحسابي واال03الجدول رقم )

 

 األبعاد ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 0 مرتفعة 10,41 4000 ب عد تفويض السلطة 0

 0 مرتفعة 10,20 0024 ب عد فرق العمل  0

 0 مرتفعة 10211 0020 بب عد التدري 0

 4 مرتفعة 10212 00,2 ب عد االتصال الفعال 1

 1 مرتفعة 10212 ,002 ب عد التحفيز 4

 (%3370مرتفعة ) 17362 3709 إجمالي واقع مستوى تمكين القيادات النسائية

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 األهمية
 الرتبة

 0 مرتفعة 10221 ,007 ربشكل مستم استراتيجيتهاتتابع الوزارة تنفيذ  2

 0 مرتفعة 10222 ,007 الوزارة بالتطوير المستمر  استراتيجيةتتسم  1

7 
ون المهارة والمعرفة الالزمة ألداء يمتلك العامل

 مهامهم الوظيفية
 0 مرتفعة 10247 0071
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 (SPSSرنامج )المصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات ب 

يوضح الجدول السابق استجابات القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لواقع 

 ( %104,(، وبوزن نسبي قدره ),,00مستوى التميز التنظيمي، الذي حقق مستًوى مرتفًعا بمتوسط حسابي قدره )

د عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة التساؤل الفرعي الثالث: هل توج

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تعزى إلى متغيرات )العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات 

 الخبرة، والمسمى الوظيفي(؟

(؛ للكشف عن العالقة ذات One Way A novaتبار التباين األحادي "أنوفا" )اخ ة عن هذا التساؤل استخدمت الباحثتينلإلجاب

الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة 

 سمى الوظيفي، وتظهر النتائج في الجدول اآلتي:المكرمة تبًعا لمتغيرات العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والم

( اختبار "أنوفا" للكشف عن العالقة ذات الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي 04الجدول رقم )

لمي، وعدد سنوات في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبعًّا لمتغيرات العمر، والمؤهل الع

 الخبرة، والمسمى الوظيفي

 

 

0 
تتسم إجراءات العمل في الوزارة بالتحديث الدوري 

 بهدف التحسين المستمر
 4 مرتفعة 102,7 00,2

 1 مرتفعة 00007 00,7 تتميز رؤية الوزارة بالوضوح 0

0 
عايير متمثل القيادة العليا قدوة للعاملين في تطبيق 

 التميز التنظيمي
 2 مرتفعة 0.102 ,,00

01 
يظهر الهيكل التنظيمي للوزارة العالقات التنظيمية 

 )السلطة، والمسؤولية( بوضوح
 , مرتفعة 00101 ,,00

2 
تمتلك الوزارة هيكاًل تنظيمي ًا مرنًا يستجيب للتغيرات 

 في البيئة المحيطة
 7 مرتفعة 00101 00,1

 4 
الوزارة واحتياجات جميع  استراتيجيةيوجد تالؤم بين 

 المستفيدين
 2 مرتفعة 00144 00,4

 , 
تمتلك الوزارة نظاًما الستقطاب الكوادر البشرية 

 المتميزة
 01 مرتفعة 00170 0021

 (%3574مرتفعة ) 17069 3733 إجمالي واقع مستوى التميز التنظيمي
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

( على 40200( و)20,21(، و)20120( للعمر والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة بلغت )Fالجدول السابق أن قيمة ) يوضح

≤ 1.11( على التوالي، وهي قيم دالة إحصائي ًا ألنها أقل من )10110( و)10111(، و)10111التوالي، بدالالت إحصائية قدرها )

α( في حين بلغت قيمة ،)F (، وهي قيمة غير دالة إحصائي ًا ألنها 10110(، بداللة إحصائية قدرها )00227)( للمسمى الوظيفي

(، وبهذا نستنتج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة α≤ 1.11أكبر من )

ت العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وعدم الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغيرا

وجود عالقة  بين استجابات العينة فيها تبًعا لمتغير المسمى الوظيفي. وترى الباحثتان أن هذه النتيجة قد تعود إلى حرص 

العمل نحو التميز والوزارة على تمكين جميع القيادات النسائية باختالف مستوياتهن القيادية، وجعِل جميع القيادات تتوجه 

 القيادي المثمر.

وللكشف عن مصادر العالقات ذات الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية 

تان باحثوالتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغيرات العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة استخدمت ال

(، وتتضح مصادر العالقات في الجداول Post Hoc Comparisons- Scheffe Testاختباَر المقارنات البعدية "شيفيه" )

 اآلتية:

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات
df 

متوسط 

 المربعات
F Sig. القرار اإلحصائي 

 العمر

 00110 0 010217 بين المجموعات

 10140 000 210170 داخل المجموعات يوجد فروق 10111 20120

 - 004 10,41, التباين الكلي

 علميالمؤهل ال

 00241 0 010201 بين المجموعات

 10102 000 120711 داخل المجموعات يوجد فروق 10111 20,21

 - 004 10,41, التباين الكلي

عدد سنوات 

 الخبرة

 00142 4 010021 بين المجموعات

 10111 001 210141 داخل المجموعات يوجد فروق 10110 40200

 - 004 10,41, التباين الكلي

المسمى 

 الوظيفي

 00172 0 40,17 بين المجموعات

 10124 000 210270 داخل المجموعات ال يوجد فروق 10110 0.227

 - 004 10,41, التباين الكلي
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 ( اختبار "شيفيه" للكشف عن مصادر العالقات تبعًّا لمتغير العمر05الجدول رقم )

 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

ة بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة ( عن مصادر العالقات ذات الداللة اإلحصائي01يكشف الجدول رقم )

إلى أقل من  01سنة( و)من  01الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير العمر بين فئتي )أقل من 

سنة(، وقد يعزى هذا إلى  01من سنة( لصالح فئة )أقل  11إلى أقل من  41سنة( و)من  01سنة(، وكذلك بين فئتي )أقل من  41

 حرص الوزارة على ضخ الدماء الشابة في قياداتها وتمكينها؛ للخروج بأفكار متجددة ومتطورة تواكب تطلعات الوزارة.

 ( اختبار "شيفيه" للكشف عن مصادر العالقات تبعًّا لمتغير المؤهل العلمي06الجدول رقم )

 العمر

 سنة 01أقل من 
 41إلى أقل من  01

 سنة

 11إلى أقل من  41

 سنة

 21إلى أقل من  11

 سنة

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

 10012 10,71- 10110 000,2*- 10100 10202*-   سنة 01أقل من 

إلى أقل من  01

 سنة 41
*17906 17122   -10020 10440 10000 10247 

إلى أقل من  41

 سنة 11
*07039 17110 10020 10440   10024 10021 

إلى أقل من  11

 سنة 21
-10202 10012 -10000 10247 -10024 10021   

 المؤهل العلمي

 دراسات عليا جامعي دبلوم ثانوية عامة أو أقل

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

 10110 00000*- 10117 ,1027*- 10221 10070-   ثانوية عامة 

 10122 10201- 10410 10111-   10221 10070 دبلوم

 10001 10401-   10410 10111 17110 17603* جامعي
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 (   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

وزارة  تنظيمي في( عن مصادر العالقات ذات الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز ال02يكشف الجدول رقم )

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير المؤهل العلمي بين فئتي )ثانوية عامة( و)جامعي(، 

وكذلك بين فئتي )ثانوية عامة( و)دراسات عليا( لصالح فئة )ثانوية عامة(، وقد يعزى هذا إلى حرص الوزارة على االستثمار 

مخضرمة ممن ترقين وفقًا لألقدمية؛ ألنهن أكثر دراية بطبيعة عمل الوزارة، وأكثر قدرة على اكتشاف المشكالت في كوادرها ال

 وإيجاد الحلول الجذرية التي تسهم في دفع عجلة تميز الوزارة.

 ( اختبار "شيفيه" للكشف عن مصادر العالقات تبعًّا لمتغير عدد سنوات الخبرة03الجدول رقم )

 

 

   10001 10401 10122 10201 17112 07003* عليا دراسات  

عدد 

سنوا

ت 

 خبرةال

 سنوات 1أقل من 
 01إلى أقل من  1

 سنوات

 01إلى أقل من  01

 سنوات

 01إلى أقل من  01

 سنوات
 سنة وأكثر 01

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

فرق 

المتوسطا

 ت

Sig. 

أقل 

 1من 

 سنوات

  -10,27 
1011

0 
-*10221 

1014

0 
-*0010, 

1011

1 
-10,42 

1011

0 

إلى  1

أقل 

من 

01 

 سنوات

10,27 
1011

0 
  10010 

1022

0 
-10012 

1021

2 
10102 

0.11

1 

01 

إلى 

أقل 

من 

*17665 
1714

2 
-10010 

1022

0 
  -10020 

1020

2 
-10170 

1022

2 
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 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )  

 (α≤1.10** االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )

زارة ز التنظيمي في و( عن مصادر العالقات ذات الداللة اإلحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتمي,0يكشف الجدول رقم )

سنوات( و)من  1الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير عدد سنوات الخبرة بين فئتي )أقل من 

 1سنوات( لصالح فئة )أقل من  01إلى أقل من  01سنوات( و)من  1سنوات(، وبين فئتي )أقل من  01إلى أقل من  01

ا إلى أن الوزارة ترى أن تمكين القيادات األقل خبرة يساعد في إثراء مهاراتهن القيادية، ويمنحهن الثقة سنوات(، وقد يعزى هذ

 وإثبات قدراتهن، وهذا يحفزهن على تقديم مستويات أداء متفوقة تعزز تميَز الوزارة.

 دريب، وفرق العمل، تساؤل الدراسة الرئيس: ما دور تمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والت

والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة 

 مكة المكرمة؟ 

( للتعرف على دور تمكين One Way A novaلإلجابة عن هذا التساؤل الرئيس است خدم اختبار التباين األحادي "أنوفا" )

ائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في القيادات النس

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ويتضح ذلك في الجدول اآلتي:

 لنسائية في تحقيق التميز التنظيمي( اختبار "أنوفا" للتعرف على دور تمكين القيادات ا00الجدول رقم )

01 

 سنوات

01 

إلى 

أقل 

من 

01 

 سنوات

*07123 
1711

5 
10012 

1021

2 
10020 

1020

2 
  100,7 

107,

2 

01 

سنة 

 وأكثر

10,42 
1011

0 
-10102 

0.11

1 
10170 

1022

2 
-100,7 

107,

2 
  

 القرار اإلحصائي .DF F Sig المتغيرات

 يوجد دور 10111 ,,0204 ,0
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 ( SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين استناًدا إلى مخرجات برنامج )

 (α≤1.10مستوى )** االرتباط دال إحصائي ًا عند 

(، وهي قيمة دالة 10111(، بداللة إحصائية قدرها ),,0204( للمتغيرات بلغت )Fيتضح من الجدول السابق أن قيمة )

(، وبهذا نستنتج وجود دور لتمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، والتدريب، α≤ 1.11إحصائي ًا؛ ألنها أقل من )

االتصال الفعال( في تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة وفرق العمل، والتحفيز، و

 مكة المكرمة.

 نتائج الدراسة: 1.4.

 توصلت الباحثتان في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل فيما يأتي:

ي لتدريب، وفرق العمل، والتحفيز، واالتصال الفعال( فوجود دور لتمكين القيادات النسائية بأبعاده )تفويض السلطة، وا  .0

 تحقيق التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عند مستوى داللة إحصائية

(10111.) 

وسط ة المكرمة مرتفع بمتأن واقع تمكين القيادات النسائية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مك  .0

 (.%07,,(، وبوزن نسبي قدره )0072حسابي قدره )

أن مستوى التميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مرتفع بمتوسط   .0

 (.%104,(، وبوزن نسبي قدره ),,00حسابي قدره )

قيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين ال  .4

 سنة(. 01االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير العمر لصالح فئة َمن هم )أقل من 

ة يوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنم  .1

 االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير المؤهل العلمي لصالح فئة َمن مؤهلهم )ثانوية عامة أو أقل(. 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية   .2

 سنوات(. 1عدد سنوات الخبرة لصالح فئة َمن خبرتهم )أقل من االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير 

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية   .,

 والتنمية االجتماعية   بمنطقة مكة المكرمة تبًعا لمتغير المسمى الوظيفي.

تمكين القيادات النسائية على تحقيق التميز 

 التنظيمي 

7, 

004 
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وقوية بين تمكين القيادات النسائية والتميز التنظيمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية وجود عالقة إيجابية طردية   .7

 االجتماعية   بمنطقة مكة المكرمة.

 توصيات الدراسة:  2.4.

المتابعة في تمكين القيادات النسائية في الوزارة؛ لما له من دور كبير وإيجابي في رفع مستوى األداء، وتطوير  .0

 خدمات مميزة ومبتكرة. العمل، وتقديم

 تعزيز جوانب تفويض السلطة للقيادات النسائية، ومنحهن الثقة في قراراتهن. .0

االستمرار في دعِم تدريِب القيادات النسائية وتنميِة قدراتهن ومهاراتهن بعقد عدد من اللقاءات والدورات مع  .0

 ة إلى تخصيص ميزانية للتدريب.مدربين متميزين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف واألفكار، إضاف

حث القيادات النسائية على استمرارية العمل الجماعي، ونشر روح التعاون وتبادل المهارات والمعرفة فيما بينهن؛  .4

 لجعلهن قادرات على مواجهة األزمات.

على  تشجيعهنلدعم بقية المنسوبات و أساليبها؛ معنوي، وتنوعالماديٍّ وللتحفيز الوضع سياسات ولوائح محددة  .1

 تطبيق المبادرات واألفكار الجديدة.

 استمرار االتصال الفعال بين القيادات والمنسوبات؛ فجودة القرارات ت بنى على جودة االتصال. .2

 الوزارة؛ تماشيًا مع المتغيرات المستمرة في البيئة المحيطة. واستراتيجياتهالتطوير المستمر للهيكل التنظيمي  .,

 :مقترحات الدراسة 3.4.

 دراسة مقارنة واقع التميز التنظيمي بين المنظمات العامة والخاصة. 1 .  

 . دراسة واقع تمكين القيادات النسائية في الوزارات األخرى.          2 

 . دراسة أثر تمكين القيادات النسائية في تحقيق الميزة التنافسية في جامعة الملك عبد العزيز.          3 

 

 المراجع 

(. دور مؤسسات التنمية اإلدارية في تمكين القيادات النسائية في مواجهة تحديات 0112ضير، ايمان؛ االحمدي، حنان. )أبو خ -

(، ص 42. ع )مجلة اإلدارة العامةالقيادة: دراسة ميدانية على المشاركات في الحلقات التطبيقية المقدمة بمعهد االدارة العامة. 

 .177-,10ص 

رياض. الالتمكين اإلداري لدى القيادات التربوية في مكاتب التربية والتعليم بمنطقة  (. واقع0102. )عبد هللا االحمري، أمل -

 .20-01(، ص ص 02) ع (،7مج ) .الحديثةرابطة التربية  مجلة

، هادكتوررسالة  دور القيادة التحويلية في تحقيق التميز التنظيمي بالمؤسسة االقتصادية.(. 0107األخضر، صياحي. ) -

 الجزائر: جامعة محمد بوضياف.
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من  0101(. تمكين القيادات النسائية في اإلدارة العامة للتعليم بمدينة الطائف في ضوء رؤية 0100أورقنجي، جيهان خليل. ) -

 .0221-,020(، ص ص 004ع ) مجلة كلية التربية.وجهة نظرهن. 

دراسة تطبيقية على  :لتميز التنظيمي في المنظمات العامةمستوى تطبيق ممكنات ا (.0102بالحمر، آالء عبد الرحمن. ) -

 . رسالة ماجستير، جدة: جامعة الملك عبد العزيز.مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة من وجهة نظر اإلداريين

حافظات معايير التميز المؤسسي لإلدارات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي بالم (.0101بركة، احمد سعيد. ) -

 . رسالة ماجستير، فلسطين: الجامعة اإلسالمية.الجنوبية لفلسطين وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر عامليها

داد مجلة كلية بغ(. أثر التمكين اإلداري على الرضا الوظيفي لدى العاملين في هيئة التعليم التقني. 0100صفاء. ) جواد، -

 (.00، ع )االقتصادية الجامعة

مجلة واقع التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية األهلية بمنطقة مكة المكرمة.  (.,010حربي، متعب عليثة. )ال -

 .0,0 – 002ص ص  (،0(، ع )01مج )  .العلوم التربوية

الديناميكية وعالقتها بالتميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في  . القدرات(0100الحروب، روان يوسف. ) -

 األوسط.جامعة الشرق  األردن:. رسالة ماجستير، محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

(. تأثير التميز التنظيمي على 0100عقيل. ) رزاق، هدىفاضل؛  عيدي، كرارالس نعيم؛محمد  الخفاجي، فاضل؛ خلف، وسن -

(، ص 01. ع )مجلة البحوث والدراسات النفطيةممارسات االستدامة الموجهة نحو االبداع دراسة تطبيقية في مصفى ذي قار. 

 .22-70ص 

جه القيادات النسائية في الجامعات السعودية (. التمكين اإلداري وعالقته بالتحديات التي توا0107الدغرير، وفاء محمد. ) -

 .01 – 07(، ص ص 7(، ع ),. مج )المجلة الدولية التربوية المتخصصةالناشئة. 

 رسالة ماجستير، األردن: جامعة ال البيت.التمكين اإلداري في التميز المؤسسي.  (.0102الدغمي، هيفاء راشد. ) -

داري لدى القيادات النسائية بجامعة الملك سعود وعالقته بتطبيق مباد  إدارة (. التمكين اإل0101الرشيد، سارة توفيق. ) -

 .000-74(، ص ص00(، ع )4مج )مجلة العلوم التربوية والنفسية.  الجودة.

القيادات النسائية بإدارات التعليم في المملكة العربية السعودية:  تمكين (.04-00 ، نوفمبر0107علي. )الشريف، نهى  -

كة الممل جازان، جازان، جامعة ،المستدامملتقى القيادات النسائية الدور والتنمية  .ورقة[عرض وصبيا ]تعليم جازان إداراتي 

 .السعوديةالعربية 

درجة ممارسة القيادات النسائية للتمكين اإلداري في اإلدارة العامة للتعليم  .(0100) أمالك؛ التويجري، هيلة.الصالل،  -

 .470-400ص (، ص00) ع اإلنسانية.العلوم التربوية والدراسات  مجلة القصيم.بمنطقة 
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(. التمكين كمدخل لالرتقاء بدور القيادات الجامعية 0107عودة. )خضري، هناء  طلعت؛عبد الحميد،  أحمد؛العربي، هبة  - 

 .0,4-002(، ص ص 0,2(، ع )0. مج )مجلة التربيةالنسائية: تصور مقترح. 

أثر التمكين اإلداري على اإلبداع من وجهة نظر القيادات النسائية في  (.0107عي، فواز كائنان. )لعطوي، رويدا محمد؛ مرا -

 .010- 001(، ص ص 0(، ع )4. مج )واالعمال لالقتصادالمجلة الدولية . 0101التعليم العالي السعودي كأحد مداخل تحقيق رؤية 

ارد البشرية في تحقيق التميز التنظيمي في المؤسسات العامة دور مرونة إدارة المو (.0101عالونة، احمد عبد هللا. ) -

 رسالة ماجستير، األردن: جامعة اليرموك. األردنية.

(. متطلبات تحقيق التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائف من وجهة نظر قادتها. 0102العلي، علي محمد. ) -

 .120-110(، ص ص 2ع )(، 1. مج )المجلة التربوية الدولية المختصة

الدور الوسيط  -أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المنظمي  (.0107العوامره، بادي عبد هللا. )-

 . رسالة دكتوراه، األردن: جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.لسلوك المواطنة: دراسة تطبيقية في مجموعة المناصير

. مجلة كلية الخدمة االجتماعية االكاديميات السعوديات نحو قضية تمكين المرأة (. اتجاهات0102قحطاني، ايمان. ) -

 .040-001(، ص ص0. ع )للدراسات والبحوث االجتماعية

. )الطبعة منهج البحث في العلوم السلوكية(. 0100القحطاني، سالم؛ العامري، أحمد؛ آل مذهب، معدي؛ العمر، بدران. ) -

 ياض: كلية إدارة األعمال جامعة الملك سعود.الرابعة(. الر

مجلة التربية (. التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية في جامعة جازان دراسة ميدانية. 0101مخلوف، أسماء محمد. ) -

 .012-007(، ص ص 077. ع )جامعة االزهر

داري وآثاره في ابداع العاملين في الجامعات (. التمكين اإل0112المعاني، ايمن عودة؛ أخو ارشيدة، عبد الحكيم عقلة. ) -

 .012-004(. ص ص0(، ع )1، مج )المجلة األردنية في إدارة االعمالاألردنية: دراسة ميدانية تحليلية. 

درجة توافر عناصر التمكين اإلداري للقيادات النسائية في كلية  (.0102إبراهيم. ) عبد هللا؛ الجارودي، ماجدة المطيري، نوف -

 .21 -,2ص ص  (،01ع ) (،1مج ) .. المجلة التربوية الدولية المتخصصةبية بجامعة الملك سعودالتر

أمكانية تطبيق إدارة التميز في مدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان في م(. 0101الهطالية، امل صريد سالم. ) -

 جامعة السلطان قابوس.رسالة ماجستير، سلطنة عمان:  ضوء معايير النموذج األوربي للتميز.
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 عن حكم مشاركتها في ظل التطور التكنولوجي تمييز حكم تجنيد المرأة للتواجد المباشر في الحرب

The Distinction between the Judgment on Direct Recruitment of Women in War and the 

Judgment on their Participation in Light of the Technological Development   
 

  إعداد:

 إسراء محمد إبراهيم دبيغ الباحثة/

 باحثة في مرحلة الدكتوراه، البرنامج المشترك بين جامعات القدس والنجاح والخليل، فلسطين

 israadabeg0@gmail.comEmail:  

 

 الدكتور: محمد مطلق محمد عساف

 جامعة القدس، فلسطين، الفقه وأصوله، ورئيس قسم االقتصاد والتمويل اإلسالمي دكتوراهمنسق برنامج 

m.assaf@staff.alquds.eduEmail:  

 م2022هـ / 1444

 :البحث ملخص

المباشر في الحرب، وتمييزه عن حكم مشاركتها في يتناول هذا البحث بيان موقف الفقه اإلسالمي من حكم تجنيد المرأة للتواجد 

ظل التطور التكنولوجي، وقد بدأ البحث ببيان حقيقة الجهاد لغة واصطالحا، والمقصود بالتجنيد وعالقته بالمرأة، ثم تم بحث 

 ب.في الحرواألحكام والضوابط المتعلقة بجهاد النساء، وبيان حكم التجنيد النسائي في الحرب، وضوابط مشاركة النساء 

وبعد ذلك تم االنتقال إلى موضوع مشاركة المرأة في وسائل القتال الحديثة، فتم بيان حكم مشاركة المرأة في الحروب في ظل 

 التطور التكنولوجي، ثم موقف القانون الدولي اإلنساني من مشاركة المرأة في الحروب مقارنة بالفقه اإلسالمي.

وكان من أهم النتائج أن األصل هو عدم جواز تجنيد النساء، إذا كان ذلك يفرض عليهن التواجد المباشر مع الرجال أثناء القتال؛ 

وذلك لما يترتب على هذا التجنيد من مفاسد بسبب المواجهة والقتال الفعلي المباشر في النزاعات المسلحة، أما التجنيد النسائي في 

وجي، فقد أصبح مختلفًا عن السابق، وطرائقه مغايرة؛ وهذ ما ييسر على المرأة المسلمة المعاصرة، أن تنخرط ظل التطور التكنول

في سلك الجندية ومواصلة مسيرتها الجهادية ضمن الشروط والضوابط الشرعية التي حددها العلماء، ومنها: المحافظة على اللباس 

 ج بإذن الولي وإذن اإلمام.الشرعي، وعدم مخالطة الرجال، وأن يكون الخرو

 

 العالقات الدولية، أحكام الحرب، الجهاد، فقه المرأة. :الكلمات المفتاحية
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The Distinction between the Judgment on Direct Recruitment of Women in War and the 

Judgment on their Participation in Light of the Technological Development  

  

Abstract:  

This study tackles the manifest of the Islamic Fiqh concerning the judgment on the direct presence 

of women in wars distinguishing it from their participation in light of the current technological 

development. It also, starts by exploring the reality of jihad (fighting for the sake of God) 

linguistically and epistemologically. Furthermore, it clarifies the intended meaning of recruitment 

and its relationship with women that the judgments and restrictions of women’s jihad has been 

discussed. Furthermore, the judgment of the feminist recruitment in wars and its restrictions has 

been elaborated.  

Then, the researcher moves to talk about women’s participation using modern combat methods, 

so there is a manifest of women’s participation in wars in light of the technological development. 

Also, it clarifies the position of the International Humanitarian Law  (IHL) concerning women’s 

participation in wars compared to the position of the Islamic Fiqh.  

Results have shown that it is not allowed to recruit women if that required direct combat with men 

in wars because it leads to their corruption due to face-to- face combat and real fighting in armed 

disputes.  

Concerning recruiting women in light of the technological development; it has become completely 

different following different methods. Furthermore, it  eases the mission of the contemporary 

Muslim women to enroll in the military according to the Islamic Jihad stipulations defined by 

religious men including keeping the religious outfit, not mingling with men and having the 

permission of the Wali and the Imam (the Islamic leader) before getting out.  

Keywords: International relations, War rules, Jihad, Women Fiqh. 
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   :المقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فهو المهتد ومن 

عبده ورسوله، صلى هللا عليه وسلم وعلى آله ومن تبعه بإحسان  ايضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدً 

 إلى يوم الدين، وبعد:

فقد أسهمت المرأة المسلمة بشكل فاعل ومؤثر إبان قيام الدولة اإلسالمية في شتى مجاالت الحياة، فقد كانت تشارك الرجال في 

زوات الرسول صلى هللا عليه وسلم، رافقت الجيوش العمل التجاري والعلمي واالجتماعي، وحتى السياسي والعسكري، ففي غ

اإلسالمية بعض النساء، وقدمن كل ما يستطعن من مساعدة وعون، كشحذ همم الرجال، والتطبيب، والمؤازرة، والرعاية ونقل 

ونصرة السالح، وإعداد الطعام والشراب، وحراسة األسرى، وغيرها من األعمال المساندة، وذلك دفاعا عن بيضة اإلسالم، 

 للمسلمين.

فاإلسالم لم يحرم المرأة رغبة مشاركتها في الجهاد عندما تاقت نفسها إليه، فمنحت حق المشاركة ضمن ضوابط وأحكام شرعية 

ال لبس فيها وال غموض، مراعية طبيعة المرأة، وفطرتها التي خلقها هللا عليها، أما مسألة تولي المرأة للمهام العسكرية التي 

ها األنثوية، وبنيتها الجسدية، فكانت محل جدال ونقاش بين أهل العلم، ومن هنا تبرز رغبة الباحثة في الكتابة في تصادم طبيعت

 موضوع تجنيد النساء في وقت الحروب، ومشاركتهن الرجال في القتال من منظور فقهي.
 

 :وأسئلته مشكلة البحث

 ،المباشر في الحرب، وتمييزه عن حكم مشاركتها في ظل التطور التكنولوجيحكم تجنيد المرأة للتواجد لبيان  هذه الدراسة جاءت

 دى مشروعية تجنيد النساء للحرب؟هو: ما مالذي ستجيب عنه الدراسة  مركزيالسؤال وال

 ود بالتجنيد وما عالقته بالمرأة؟تفرع عن هذا السؤال عدد من األسئلة أهمها: ما المقصوقد 

 حات الحروب؟م خروج المرأة إلى ساوما حك

 وما الفرق بين المشاركة المباشرة للمرأة في القتال، ومشاركتها بالوسائل الحديثة التي ال تستلزم التواجد المباشر؟

 ؟بالحرو وما موقف القانون الدولي اإلنساني من مشاركة المرأة في
 

 البحث:  هميةأ

للمرأة المشاركة في أعمال جهادية ال تحتاج إلى مواجهة مباشرة مع إن المتغيرات الدولية، والتطورات التكنولوجية التي أتاحت 

عدم وجود دراسة ، وخاصة مع لشريعة اإلسالمية من هذه المسألةالعدو، كانت دافعا للبحث ومساهمة علمية للوصول إلى موقف ا

 علمية مستقلة، تغطي هذه الجزئية بالرغم من أهميتها.
 

 أهداف البحث:

 بشكل عام. في السلك العسكريومشاركتها المرأة  تجنيددف هذا البحث إلى بيان حكم يه -

في ظل التطور التكنولوجي الذي مكنها من المشاركة تحت مظلة األحكام الشرعية من غير اختالط بيان حكم مشاركتها  -

 أو أي تكلف سلوكي يخرجها عن طبيعتها الفطرية، وحدود مواهبها األنثوية. ،بالرجال

 توفير بحث علمي يعالج هذه المسألة يستفيد منه طلبة العلم، نظرا لقلة األبحاث المستقلة في هذا الموضوع. -
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 جية البحث:منه

 على المنهج الوصفي واالستقرائي والتحليلي من خالل اآلتي: في مرحلة الكتابة تم االعتماد 

 من حيث عرض المسائل:  -1

 .الهم وأدلتهم من مصادرها األصليةأقو ذكر أقوال العلماء في كل مسألة، ونقل •

 .مرتبة من الكتاب والسنة والمصادر األخرى، مع بيان وجه الداللة األدلة لكل قول عرض •

 .مع ذكر سبب الترجيح القول الذي تقويه األدلة ترجيح •

 من حيث التوثيق:  -2

 قائمة على االستنتاج. مع وجود مواضع المصادر األصلية والمعاصرة،االعتماد على  •

 بيان أرقام اآليات، وعزوها لسورها. •

 نة النبوية مع بيان الحكم عليها.تخريج األحاديث من مصادرها من كتب الس  •

 المعاني االصطالحية من مصادرها ومراجعها المناسبة.، والمعاني اللّغوية من كتب اللّغة توثيق  •

 

 الدراسات السابقة:

)جهاد المرأة في اإلسالم(، يوسف حمدان أحمد أبو جامع، بحث مقدم استكماال لمتطلبات الحصول على درجة   -

وء على األحكام ، وهدف الباحث إلى تسليط الض2002سنة غزة، كلية الشريعة والقانون، -الماجستير، الجامعة اإلسالمية

 في القتال. المتعلقة بالمرأة

)أحكام جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية وصوره المعاصرة(، عالية أحمد صالح ضيف هللا، بحث مقدم استكماال  -

، وبينت هذه الدراسة حكم 2002سنة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، الجامعة األردنية، كلية الشريعة، 

ستشهادية، والرد على من منع المرأة من المشاركة في الجهاد اشتراك المرأة في الجهاد، وحكم قيام المرأة بالعمليات اال

 القتالي وقصر الجواز على حالة الضرورة.

وقد تميز هذا البحث عن الدراسات السابقة، في الحديث عن حكم الشريعة اإلسالمية ورأي القانون الدولي اإلنساني في مسألة 

 تي تشهد تطورا تكنولوجيا في األعمال الجهادية. تولي النساء أعمال الجندية في ظل الظروف الحالية ال
 

   هيكلية البحث:

 تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة على النحو اآلتي:

 وتم فيها بيان أهمية الموضوع، ومشكلته ومنهجه والدراسات السابقة. المقدمة:

 المبحث األول: الجهاد والمرأة.

 واصطالحا.المطلب األول: الجهاد لغة 

 المطلب الثاني: التجنيد وعالقته بالمرأة.

 المبحث الثاني: األحكام والضوابط المتعلقة بجهاد النساء.

 المطلب األول: الجهاد الكفائي والجهاد العيني.

 المطلب الثاني: حكم تجنيد النساء للحرب.
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 المطلب الثالث: ضوابط مشاركة النساء في الحروب.

 والقتال الحديث. المبحث الثالث: المرأة

 المطلب األول: حكم التجنيد الذي يفرض على النساء التواجد أثناء القتال 

 : حكم مشاركة المرأة في الحروب في ظل التطور التكنولوجي.المطلب الثاني

 .في الحروبالمطلب الثاني: موقف القانون الدولي اإلنساني من مشاركة المرأة 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:

 

 الجهاد والمرأة: المبحث األول

 المطلب األول: تعريف الجهاد لغة واصطالًحا

من الفعل َجهََد، والجهد بضم الجيم: الوسع والطاقة والمشقة، والجهد بفتح الجيم المبالغة والغاية ومنه قوله تعالى:  الجهاد لغة:

َعه وبالغ في االجتهاد، وجاهد ُمَجاهدةً وجهاًدا أي: بََذَل ُوس   أي: بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها، 1"وأقسموا باهلل جهد أيمانهم"

 2.أي: قاتله فيقال: جاهد العدو

 :فقت من أوجه أخرىأما تعريف الجهاد في االصطالح الشرعي، فقد تمايزت أقوال الفقهاء فيه من أوجه، وات

 3.طاقة بالقتال في سبيل هللا عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك"قال الحنفية: "هو بذل الوسع وال

وقال المالكية: "الجهاد هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد إلعالء كلمة هللا تعالى أو حضوره المسلم له القتال أو دخوله المسلم 

 4.أرضه الكافر له للقتال"

 5.القتال في سبيل هللا مأخوذ من المجاهدة وهي المقاتلة في سبيل هللا" وقال الشافعية: "الجهاد أي

 6وقال الحنابلة: "هو قتال الكفار خاصة".

والمتأمل للتعريفات السابقة يجد أنها تدور حول معاني بذل الوسع، وبلوغ المشقة في قتال ومدافعة األعداء، إذا اعتدوا على 

 إليه فقهاء الحنفية وهو: "بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل هللاما ذهب  ختار هووالتعريف المالمسلمين، أو لم يقبلوا باإلسالم، 

جهاد بيّن أن الفقد الحظ أن هذا التعريف جامع شامل، أو المبالغة في ذلك"، حيث ي عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك

 أشار إلى وسائل هذا الجهاد من نفس أو مال أو عدد أو غير ذلك. ، ومن ثمتعالى في اإلسالم ال يكون إال في سبيل هللا

 

                                                           
 (.35سورة النور، اآلية ) 1

 .155، ص5بيروت، د ت، ج -، دار صادر1، مادة )جهد(، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  2

 .87، ص7، جم1822 بيروت،، دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، عالء الدين، 3

 .107، ص5، دار الفكر للطباعة، بيروت، د ت، جشرح مختصر خليل الخرشيالخرشي، محمد بن عبد هللا،  4

 .120، ص2، دار الفكر، بيروت، د ت، جحاشية إعانة الطالبينالدمياطي، أبو بكر ابن السيد محمد شطا،  5

 .117، ص1م، ج1881عالم الكتب، بيروت، ، شرح منتهى اإلراداتالبهوتي، منصور بن يونس،  6
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 المطلب الثاني: التجنيد وعالقته بالمرأة

 1.التجنيد هو: انضمام بعض أفراد الدولة، للخدمة العسكرية في الجيش، سواء كوظيفة اختيارية أو بحكم التجنيد اإلجباري

ويحق للمرأة المسلمة أن تتطوع بالجندية في المؤسسات العسكرية، وأن تشارك الرجال في األعمال الجهادية ضمن الضوابط 

ة لعقيدة التوحيد، ودفاًعا عن اإلسالم مشرفة لنساء مجاهدات، جاهدن حمايوالشروط الشرعية، والتاريخ اإلسالمي حافل بنماذج 

مثلة في الصبر والثبات والشجاعة، محتسبات هذه الطريق في سبيل هللا، ومن تلكم الباسالت، والمسلمين، وضربن في ذلك أروع األ

"يا رسول هللا هذه أم سليم معها أم سليم رضي هللا عنها، فتذكر لنا الرواية أنها اتخذت يوم حنين خنجًرا فرآها أبو طلحة فقال: 

ته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، فجعل رسول هللا يضحك، خنجًرا، فقال لها رسول هللا ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذ

. 2قالت: يا رسول هللا اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا أم سليم إن هللا كفى وأحسن"

النبي صلى هللا عليه وسلم، وقيامهن بكافة وغيرها من الروايات الصحيحة الشاهدة على انخراط النساء في مجال الجيش زمن 

األعمال واألدوار المساندة للمجاهدين كالتمريض واإلسعاف، وتقديم الخدمات التموينية كإمداد المجاهدين بالماء والزاد والمال 

ر معه من األنصا ، فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة3والمعدات

قالت: "غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وورد عن أم عطية األنصارية أنها 4إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى"

 .5سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى"

على اللسان في شحذ همم الرجال، وإثارة حماسهم، وتشجيعهم على  يعتمد امهن بالدور اإلعالمي، الذيقي ومن جهادهن أيًضا

فتذكر لنا الروايات أن النسوة في معركة اليرموك، كان لهن فضل عظيم في تثبيت أقدام المجاهدين في ميدان  تال في سبيل هللا؛الق

دمات واألدوار المساندة للمقاتلين في الحروب، ، وغير ذلك من الخ6القتال ودعوتهم إلى القتال بعد كل هزيمة كانوا يمنون بها

 في المبحث الثاني. ح في صفوف الرجال؟ هذا ما سيتمولكن هل للمرأة المسلمة أن تلتحق بالجيش مقاتلة بحمل السال
 

 األحكام والضوابط المتعلقة بجهاد النساء: المبحث الثاني

 ي والجهاد العينيئالمطلب األول: الجهاد الكفا

ى كل علالقيام به الكفائي هو الذي إذا أقامه البعض سقط اإلثم عن باقي أفراد األمة، أما الجهاد العيني فهو الذي يتعين الجهاد 

 يام البعض به ال يسقط التكليف عن اآلخرين.ف، وقمك

 

                                                           
 .1/2/2022، تاريح المشاهدة /https://www.marefa.orgالخدمة العسكرية، موقع معرفة،  1

 .225ص ، 2ج ،2101الحديث البواب، رقم  ي، تحقيق: علالصحيحين البخاري ومسلمالجمع بين  الحميدي، 2

، 10، ع20مجلس النشر العلمي، مج -، جامعة الكويتجهاد المرأة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةالقضاة، أحمد مصطفى علي،  3

 .175، 172، 171م، ص2003تاريخ النشر 

م، كتاب: 1833بيروت، تاريخ النشر -ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث مسلم،صحيح مسلم، أبو الحسين النيسابوري،  4

 .225، ص5، ج1210الجهاد والسير، باب: غزوة النساء مع الرجال، رقم الحديث

 .227، ص5، ج1212، رقم الحديث النساء الغازيات ، كتاب: الجهاد والسير، باب:صحيح مسلممسلم،  5

 .175، صأحكام جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية وصوره المعاصرة، عالية، أحمد صالح 6
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https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%259%8A%D8%A9/simplified


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             457  

 ISSN: 2706-6495 

 
 أوال: الجهاد الكفائي على النساء:

 الفقهاء في اتفاقهم هذا على ما يلي:واستند ائي على النساء، على عدم وجوب الجهاد الكف 1الفقهاء اتفق

 أوال: األدلة من القرآن الكريم:

لِبُوا ِمائَتَي   - ُروَن َصابُِروَن يَغ  ِمنِيَن َعلَى ال قِتَاِل إِن  يَُكن  ِمن ُكم  ِعش  ِض ال ُمؤ  لِبُوا أَ "يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ َحرِّ ل فًا ِن َوإِن  يَُكن  ِمن ُكم  ِمائَة  يَغ 

م  اَل يَف قَهُونَ يَن َكفَُروا بِأَ ِمَن الَّذِ   2."نَّهُم  قَو 

ينصرف  3دل قوله تعالى لنبيه عليه الصالة والسالم "حرض المؤمنين"، على أن األمر بقتال من أدبر من المشركين وجه الداللة:

نص كن داخالت في الخطاب ألتى ب فلو -ما لم يقم دليل على انصرافه للرجال والنساء على سبيل التغليبللرجال دون النساء، 

 4.يخصهن

- " ِ َضى َواَل َعلَى الَِّذيَن اَل يَِجُدوَن َما يُن فِقُوَن َحَرج  إَِذا نََصُحوا هلِلَّ َعفَاِء َواَل َعلَى ال َمر   َوَرُسولِِه َما َعلَى لَي َس َعلَى الضُّ

" ُ َغفُور  َرِحيم  ِسنِيَن ِمن  َسبِيٍل َوهللاَّ  5.ال ُمح 

بينت اآلية الكريمة األعذار التي ال حرج على من قعد فيها عن القتال، وذكر منها الضعف، وروي عن ابن عباس  الداللة:وجه 

، فالنساء مرفوع 6، "يعني الزمنى والمشايخ والعجزة وقيل هم الصبيان والنساء")الضعفاء(رضي هللا عنه أنه قال في تفسير كلمة 

تكوينهن الفطري، ومن المعلوم أن الجهاد يحتاج إلى قوة جسدية ومهارات حركية ال تتناسب مع عنهن وجوب الجهاد لعلة في 

طبيعة المرأة، كما أن الوظائف العسكرية قد تتعارض مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي، فالمرأة جبلت على الرقة وال تتحمل 

 مشاهد القتل والدمار.

 ثانيا: األدلة من السنة النبوية:

ائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها أنها قالت: "يا رسول هللا نرى الجهاد أفضل العمل أفال نجاهد قال ال لكن أفضل عن ع -

 7.الجهاد حج مبرور"

                                                           
 .211، ص2، جمغني المحتاج، الشربيني .173، ص2، جالشرح الكبير للدردير الدردير، .82، ص7ج ،بدائع الصنائع، الكاساني 1

 .118، ص مراتب اإلجماعابن حزم،  .511، ص10، جالمغني ،ابن قدامة

 (.13سورة األنفال، اآلية ) 2

 . 30، ص12، مؤسسة الرسالة، ج1، طالقرآنجامع البيان في تأويل الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري،  3

 .112، ص2هـ، ج1585بيروت،  -، دار المعرفةاألمالشافعي، محمد بن إدريس،  4

 (.81سورة التوبة، اآلية ) 5

 .22، ص2م، ج1887، دار طيبة، تاريخ النشر 2، طالبغويتفسير البغوي، الحسين بن مسعود،  6

، دار ابن 3،ط2152،كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير، رقم الحديث صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  7

 .21، ص5م، ج1885دمشق، تاريخ النشر  -كثير، دار اليمامة
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دل الحديث الشريف على أن النساء ال جهاد عليهن، لما فيه من التعب والمشقة، وال يعني ذلك أن الجهاد محرم  وجه الداللة:

الباري: "ويحتمل أن يكون المراد بقوله ال في جواب قولهن أال نخرج فنجاهد معك أي ليس ذلك واجبا عليكن عليهن، قال في فتح 

 1.كما وجب على الرجال ولم يرد بذلك تحريمه عليهن فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى"

: ) يا أم سلمة إنه لم يكتب هللا أخرج معك إلى الغزو قالسول : يا رعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قالت أم سلمة -

 2.على النساء الجهاد ( قالت أداوي الجرحى وأعالج العين وأسقي الماء قال : ) فنعم إذا (

 دل الحديث الشريف داللة صريحة على أن الجهاد لم يفرض على النساء. وجه الداللة:

جل )وال أيغزوا الرجال ونحن ال نغزوا ولنا نصف الميراث فأنزل هللا عز وعن مجاهد أن أم سلمة قالت يا رسول هللا  -

 5.4 (ة ونزلت )إن المسلمين والمسلماتاآلي 3(تتمنوا ما فضل هللا به

دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء، فعندما تاقت أم سلمة نفسها للشهادة، تمنت لو فُرض الجهاد على النساء،  وجه الداللة:

 فنزلت اآلية التي ترشد النساء إلى عدم تمني ذلك.

 ثانيا: الجهاد العيني على النساء:

 ذهب الفقهاء إلى أن الجهاد يتعين على المرأة المسلمة في حالتين:

ال ، فق6في حالة هجوم األعداء على بالد المسلمين، فعلى المرأة أن تخرج لمقاومة الغزاة، ودون الحاجة إلى إذن وليها األولى:

، واستدل الفقهاء على 7"مرأة بغير إذن زوجهاصاحب الهداية: "فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج ال

ِ َذلُِكم  َخي ر  لَُكم  إِن  ُكن  ذلك بقوله تعالى: " َوالُِكم  َوأَن فُِسُكم  فِي َسِبيِل هللاَّ لَُمونَ ان فُِروا ِخفَافًا َوثِقَااًل َوَجاِهُدوا بِأَم  ، والنفير العام ال "8تُم  تَع 

 يحصل إال بالجميع من الرجال والنساء، فيصير الجهاد على المرأة فرض عين.

                                                           
 .73، ص2هـ، ج1578بيروت،  -، دار المعرفةلباريفتح اابن حجر، أحمد بن علي العسقالني،  1

هذا الحديث قال فيه صاحب المجمع: ألنس حديث في الصحيح وغيره و. 231، ص1، ج720، رقم الحديثالمعجم الكبير، الطبراني 2

مجمع  ،الهيثمي، نور الدين بغير سياقه، رواه الطبراني عن شيخه جعفر بن سليمان بن حاجب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. انظر:

 .312، ص3هـ، ج1212بيروت،  -، دار الفكرالزوائد

 (.22سورة النساء، اآلية ) 3

 (.53سورة األحزاب، اآلية ) 4

م، رقم 1881المنورة، تاريخ النشر المدينة -، مكتبة اإليمان1، طهمسند إسحاق بن راهوي، اهيم، إسحاق بن إبرهاهوير 5

 .التخريج قال المحقق: صحيح على شرط مسلم.105، ص2،ج31الحديث

. الشيرازي، إبراهيم 2، ص2ج حاشية العدوي، العدوي، .125، ص2ج ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين،  6

 .228ص، 2بيروت، د ت، ج-، د ط، دار الفكرالمهذببن علي بن يوسف، 

 .153، ص2، د ط، المكتبة اإلسالمية، د ت، جالهداية شرح البدايةالمرغياني، علي بن أبي بكر،  7

 (.21سورة التوبة، اآلية ) 8
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في حالة تعيين اإلمام المرأة للجهاد، فوجب عليها طاعته ولو لم يأذن لها الولي أو الزوج، قال في حاشية الدسوقي: "كل  الثانية:

من عينه اإلمام للجهاد فإنه يتعين عليه ولو كان صبيا مطيقا للقتال أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا ويخرجون ولو منعهم الولي 

 قهاء على ذلك بما يلي: ، واستدل الف1أو الزوج"

ِض أََرِضيتُ  يَا قوله تعالى: " - َر  ِ اثَّاقَل تُم  إِلَى األ  ن يَا ِمَن م  بِال َحيَاِة الدُّ أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكم  إَِذا قِيَل لَُكُم ان فُِروا فِي َسِبيِل هللاَّ

ن يَا فِي  ِخَرِة فََما َمتَاُع ال َحيَاِة الدُّ ِخَرِة إاِلَّ قَلِيل  اآل   استنفرهم.نفير القوم مع اإلمام إذا  ، فدلت اآلية الكريمة على لزوم"2اآل 

، أي: إذا دعاكم اإلمام إلى جهاٍد لقتال الكفار، فأطيعوه "3"إذا استنفرتم فانفرواقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -

 4 .واخرجوا معه

 المطلب الثاني: حكم تجنيد النساء للحرب

 من خالل استقراء أقوال الفقهاء الواردة في هذه المسألة، تبين أنه ال خالف بين العلماء في جواز خروج المرأة إلى ساحات القتال

، أما 5ابن رشد: "ال خالف في جواز خروج النساء في الغزو مع الجيش المأمون ليخدمن الغزاة"لخدمة الجيش ومساندته، قال 

رة القتال مع الرجال، فيختلف حكمها باختالف الظروف واألحوال، فذهب الفقهاء إلى عدم جواز ذلك مسألة تجنيد النساء لمباش

عند عدم الحاجة، فقال صاحب شرح السير الكبير: "فأما إذا لم يكن النفير عاما فال ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال، وال يعجبني 

 ، واستدلوا على ذلك بما يلي:6أن يباشرن القتال"

فى غزوة خيبر  -صلى هللا عليه وسلم-جدته أم أبيه: "أنها خرجت مع رسول هللا  حشرج بن زياد عن يى زياد حدثنرو -

إذن فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: "مع من خرجتن وب -صلى هللا عليه وسلم-سادس ست نسوة فبلغ رسول هللا 

 نسقيوسبيل هللا ومعنا دواء الجرحى ونناول السهام  فير ونعين به من خرجتن ". فقلنا: يا رسول هللا خرجنا نغزل الشع

حتى إذا فتح هللا عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت: « قمن » السويق فقال 

 7. تمرا"

                                                           
 .173، ص2بيروت، د ت، ج -، تحقيق: محمد عليش، دار الفكرحاشية الدسوقيالدسوقي، محمد عرفة،  1

 (.52سورة التوبة، اآلية ) 2

، 2775، رقم الحديثعبد الباقي، كتاب: الجهاد، باب: الخروج في النفير ، تحقيق، محمدسنن ابن ماجهيزيد،  ابن ماجة، محمد بن 3

 . 821، ص2األلباني: صحيح، انظر: القزويني، سنن ابن ماجه، جال . ق821، ص2ج

 .510ص ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، دقيق العيد ابن 4

 .310، ص17ج ،البيان والتحصيل ابن رشد، 5

 .200، ص1871، د ط، الشركة الشرقية لإلعالنات، شرح السير الكبيرالسرخسي، محمد بن أحمد،  6

 -، دار الكتاب العربي2751كتاب: الجهاد، باب: في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، رقم الحديث، سنن أبي داود، ستانيالسج 7

 يف.. التخريج: قال األلباني: ضع21، ص5بيروت، ج
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ت ولقد رأيت عائشة بن :قال ،عليه وسلمعن أنس رضي هللا عنه قال: "لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى هللا  - 

أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب وقال غيره تنقالن القرب على متونهما ثم تفرغانه 

 1.في أفواه القوم ثم ترجعان فتمآلنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم"

دلت الروايات السابقة على أن المرأة ال يشرع لها مباشرة قتال األعداء، إال إذا وجدت الحاجة التي تدفعها إلى ذلك،  :وجه الداللة

سلم المشاهد، ويسقين المقاتلة ويداوين الجراح ولم يشهدن مع النبي صلى هللا عليه و فروي عن الزهري أنه قال: " كان النساء

 2.أسمع بامرأة قاتلت معه"

للمرأة المسلمة مباشرة القتال مع الرجال إذا اضطرت إلى ذلك، وقد نقلت كتب السيرة العديد من الروايات التي تدل ويجوز 

 على ذلك منها: 

سلم يقول ما التفت "سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و: 3روي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال بحق أم سليط -

 4وأنا أراها تقاتل دوني".يمينا وال شماال يوم أحد إال 

رضي هللا عنها في حرب اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وجرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحة وقطعت  5اشتركت أم عمارة -

 6.يدها، وقتل ولدها خبيب

رضي هللا عنها معركة الخندق، وقتلت رجال من المشركين، وبذلك كانت أول امرأة  7شهدت صفية بنت عبد المطلب -

 8.ت مشركا في سبيل هللامسلمة قتل

رضي هللا عنها أنها اتخذت يوم حنين خنجًرا، فرآها أبو طلحة فقال: "يا رسول هللا هذه أم سليم معها  9روي عن أم سليم -

خنجًرا، فقال لها رسول هللا ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، فجعل رسول هللا 

زموا بك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا أم سليم إن يضحك، قالت: يا رسول هللا اقتل من بعدنا من الطلقاء انه

 10.هللا كفى وأحسن"

                                                           
 .33، ص5ج 2220 : الجهاد والسير، باب: غزو النساء، رقم الحديث، كتابالبخاريصحيح البخاري،  1

 .72، ص1، جفتح الباريابن حجر،  2

، 1ط ،اإلصابة في تمييز الصحابةهي أم قيس بنت عبيد، كناها عمر بابنها سليط بن أبي سليط بن أبي الحارثة، انظر: ابن حجر،  3

 . 221، ص2.ج1212بيروت،  -تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل

 .20، ص1، جفتح الباريابن حجر،  4

 .120، ص2، جاإلصابة في تمييز الصحابةهي نسيبة بنت كعب األنصارية، انظر: ابن حجر،  5

 .120، ص2المرجع السابق، ج 6

عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ووالدة الزبير بن العوام، انظر: المرجع هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية،  7

 .725، ص7ج السابق،

 .722، ص7المرجع السابق، ج 8

 .222، ص2هي: بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب األنصارية، انظر: المرجع السابق، ج 9

 .225، ص2، ج2101 الحديث، رقم الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمالحميدي،  10
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ي المطلب ذكرها فالتي سيتم  مراعاة عدد من الشروط والضوابطن مما سبق أن مشاركة النساء للرجال في القتال تحتاج إلى يتبي

 الثالث.

 المطلب الثالث: ضوابط مشاركة النساء في الحروب

 1 :التاليةفي األحوال التي يجوز للمرأة المشاركة فيها في القتال البد من مراعاة الضوابط الشرعية 

الجهاد  ، ألنقته، سواء أكان الزوج أو الوالدليس للمرأة المسلمة أن تتطوع بالقتال بدون إذن وليها وموافالشرط األول: إذن الولي: 

في حقها مباح أما طاعة وليها واجبة، والمباح ال يزاحم الواجب وال يتقدم عليه، قال الكاساني: "وال يباح للعبد أن يخرج إال بإذن 

، 2مواله وال المرأة إال بإذن زوجها ألن خدمة المولى والقيام بحقوق الزوجية كل ذلك فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية"

بإذنه ألنه أعلم  ال يجوز الخروج إلى الغزو إالمن ينوب عنه، قال في الكافي: "و شترط عليها طلب إذن ولي اإلمام أوكما وي

الطرقات ومكامن العدو و كثرتهم و قلتهم فيجب الرجوع إلى رأيه إال أن يعرض ما يمنع من استئذانه من مفاجأة بمصالح الحرب و

 3.ة يخاف فوتها بانتظار رأيه فيجوز من غير إذنه"عدو يخاف الضرر بتأخير حربه أو فرص

إن خروج النساء إلى ساحات القتال مقيد بوجود الحاجة، وحصول المصلحة للمسلمين،  الشرط الثاني: وجود الحاجة لمشاركتها:

ر وغيالطعام  ى، وعالج الجرحى، وإعدادلألحاديث النبوية الدالة على أن النساء كن يخرجن لمصلحة المجاهدين كسقي العطش

(، جرحىساء فيسقين الماء ويداوين السلم يغزو بالنالنبي صلى هللا عليه وكان ) ذلك من األعمال المساندة، وبهذا يقول اإلمام النووي

فيه خروج النساء في الغزو واالنتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها 

 "4.ال يكون فيه مس بشرة إال في موضع الحاجةلغيرهم 

يشترط في خروج المرأة إلى ساحات القتال أن تأمن على نفسها، فإذا خيفت الفتنة  الشرط الثالث: أن ال يكون في خروجها مفسدة:

وجها ت في خر، ُحرم عليها الخروج، ولو أرادلعدو بهاوالمفسدة كأن تخرج في جيش غير آمن فتتعرض لألذى كالسبي أو ظفر ا

مصلحة المجاهدين كتقديم الدعم والعون، ألن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يقول صاحب المغني: "يكره دخول النساء 

الشواب أرض العدو ألنهن لسن من أهل القتال وقلما ينتفع بهن فيه الستيالء الخور والجبن عليهن وال يؤمن ظفر العدو بهن 

 5.منهن"فيستحلون ما حرم هللا 

 الشرط الرابع: أن يكون خروجها وفق األحكام الشرعية:

إذا دعت الحاجة إلى خروج المرأة المسلمة إلى ساحات الحرب، فيلزمها أن تحافظ على سترها فال تخرج متبرجة، وأن تلتزم 

 إثارة الفتن. ال، وأن تبتعد عن أماكن الشبهة وبآداب وتعاليم اإلسالم في التعامل مع الرج

 

                                                           

 .115ص أحكام جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية،ضيف هللا، 1 

 .82، ص7ج بدائع الصنائع،الكاساني،  2

 .152، ص2، د ط، د ت، جالكافيابن قدامة، عبد هللا بن قدامة المقدسي،  3

 .128، ص12، جشرح النووي على مسلمالنووي،  4

 .522، ص10، ج1203بيروت، تاريخ النشر -، دار الفكر1، طالمغنيابن قدامة، عبد هللا بن أحمد، 5 
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 ثالمرأة والقتال الحدي: المبحث الثالث

   الذي يفرض على النساء التواجد أثناء القتال المطلب األول: حكم التجنيد

 سب معمن صور تكريم الشريعة اإلسالمية للمرأة المسلمة، حمايتها من التعرض لألذى أو من االنخراط في مجاالت ال تتنا

في مجال ال يتفق مع طبيعتها التي جلبها هللا تعالى عليها، يعد امتهانا لها وانتقاصا من ن إقحام المرأة تكوينها الجسدي والنفسي، أل

 حقها.

رحمه هللا: "أما ما  1وقد ذهب عدد من العلماء المعاصرين، إلى أنه ال يشرع للمرأة أن تعمل في سلك الجندية، فقال الشيخ ابن باز

يكون وسيلة إلفساد وتذويب أخالق الجيوش  أنقاتل كالرجل فهو ال يتعدى يدعى هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السالح وت

 .2باسم الترفيه عن الجنود"

رحمه هللا: "وأما تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول  3وقال الشيخ األلباني

خلقن ا الصالح، وتكليف للنساء بما لم ينعية، ومخالفة صريحة لما كان عليه سلفاإلسالمية اليوم، فهو بدعة عصرية، وقرمطة شيو

 .4يليق بهن إذا وقعن في األسر بيد العدو" له، وتعريض لهن لما ال

 أخالق لفساد وذلك حاضرة؛ال األعصار في سيما الجواز عدم هو ونحوها، والجيوش الجندية في النساء مشاركةفاألصل في 

 االختالط عن فضالً  والخط، السوء عنهن يدفعون الذين للمحارم النساء والفتقاد هللا، رحم من إال الزمان هذا في والنساء الرجال

 .5الجنود وأولئك الجيوش لتلك لفاتنا واللباس الفاحش

  يلي: مال وذلك ؛الحروب في النسائي العنصر تجنيد منع على يدل فهذا

 فيه والتجنيد الرجال، مزاحمة عن واالبتعاد الستر من منهن للمطلوب مغايرة العسكري، العمل ميدان إلى النساء خروج في :أواًل 

 وفسادها. األمة وانحطاط الفتنة إثارة في كبيرا سببا يكون أن شأنه من وهذا عورتها، من شيء ينكشف وقد الرجال مخالطة

 طبيعته من نأل ؛العسكري التجنيد إلى المرأة بانضمام يسمح ال والعاطفي، والنفسي لجسديا بأبعاده األنثوي التكوين إن ثانيا:

  والرقة، والنعومة الضعف على جبلت التي المرأة لفطرة مصادم وهذا والقوة، الخشونة

                                                           
رئيسا للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء التي هـ، كان 1553هو: العالمة عبد العزيز بن عبد هللا ال باز، ولد في ذي الحجة سنة  1

انظر: موقع صيد الفوائد، تاريخ المشاهدة،  .التأسيسي لرابطة العالم اإلسالميورئيسا وعضوا للمجلس .أصدرت هذه الفتاوى

1/2/2022.http://www.saaid.net/Warathah/1/binbaz.htm  

 .501، ص1، جالبحوث اإلسالمية الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، مجلة 2

هـ، في مدينة 1555أحد أبرز العلماء المسلمين في هذا العصر، ولد عام  –رحمه هللا  –العالمة الشيخ محمد ناصر الدين األلباني  3

اإلمام األلباني،  محدث العصر إسالم أون الين، ، انظر: موقعـه1220توفي العالمة األلباني عام  –حينئذ –أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا 

  https://islamonline.net.1/2/2022تاريخ المشاهدة 

 .328، ص7م، ج1881 سادس، مكتبة المعارف،، المجلد ال1ط سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباني، 4

، تاريخ المشاهدة 2/1/2003المسيميري، رياض بن محمد، حكم مشاركة النساء في الجندية، موقع المشكاة، تاريخ النشر  5

1/2/2022، http://www.almeshkat.net  

http://www.ajrsp.com/
http://www.saaid.net/Warathah/1/binbaz.htm


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             463  

 ISSN: 2706-6495 

 
ن دة الجيوش، فإياوقالوظائف الخطيرة ال تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي، وبخاصة ما يتعلق بالحروب " السباعي: يقول

 .1"ذلك يقتضي من قوة األعصاب، وتغليب العقل على العاطفة، والشجاعة في خوض المعارك، ورؤية الدماء

 عليها. واعتدي األسر، في وقعت إذا اإلنسانية، بحقوقها المساسو ،المرأة كرامة امتهان ثالثا:

 نفسيا ةالناشئ األجيال وإعداد بيتها، رعاية وهي بها، هللا أناطها التي األساسية وظيفتها لتؤدي بالمرأة؛ الشريعة اعتناء رابعا:

 األمة. في والحضاري اإلسالمي دورها ألداء وفكريا

 من احدةو تعرض إلى اإلدارية والتحقيقات اإلحصائيات أشارت فقد الغرب، في النساء تجنيد على المرة التجارب حصاد خامسا:

 الرجالو الجيش في المجندات بين المعاملة في مساواة وجود عدم أن كما بالخدمة، قيامها أثناء االعتداء إلى مجندات أربع لك بين

 عنصرال انضمام بسبب الخطيرة اآلثار أثبتت التي والدراسات اإلحصائيات من ذلك وغير المرأة(، )حقوق انتقاص إلى يؤدي

  .2العسكري للتجنيد النسائي

 التكنولوجي التطور ظل في الحروب في المرأة مشاركة حكم الثاني: المطلب

 لرجالا ومشاركتها المسلحة، النزاعات أثناء التواجد النساء على يفرض الذي هو العلماء عند المحرم التجنيد أن سبق مما تبين

  الذكر. سالفة لألسباب وذلك مباشرة األعداء قتال في

 تيجةن مغايرة، صورا يحمل المعاصر القتال فإن مباشرة، بعده ومن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمن في القتال كان ولئن

 :3ومنها العسكرية، األهداف ضد تستخدم حديثة، قتال وسائل أفرز الذي التكنولوجي التطور

 تختار أن تستطيع ،تشغيلها حال وفي بعد، على من اإلنسان فيها يتحكم آلية سالح منظومات وهي التحكم: ذاتية األسلحة -

 .األسلحة هذه وتشمل البشري، لعنصرا من تدخل أي إلى الحاجة دون األهداف،

 أو ريةب مركبة أو مسيرة، طائرة شكل على تكون قد عالية، بتقنيات مزودة أسلحة عن عبارة وهي القاتلة: بوتاتوالر -

 القتال. ساحات في تواجدهم إلى الحاجة دون بعد، عن وتوجيهها بإدارتها للمقاتلين تسمح غواصة، حتى

 ادرفتب األهداف، من معين نوع كشف طريق عن أو االستشعار خالل من عملها ويكون األوتوماتيكية: األسلحة منظومات -

 مستقل. بشكل النار بإطالق

 فيروسات، استخدام بواسطة حاسوبي، نظام أو حاسوب، على هجوم شن عمليات عن عبارة وهي برانية:يالس الهجمات -1

 مجموعةل البيانات تشفير أو تعطيل، أو نقل أو جمع بهدف آخر، كمبيوتر طريق عن الشخص بها يتحكم معينة برامج أو

 العسكرية. والمنشآت األساسية، والبنى كالصناعات، األهداف، من متنوعة

                                                           
 .52، ص1م، ج1888بيروت، تاريخ النشر -، دار الوراق7، طالمرأة بين الفقه والقانونالسباعي،  1

، 21، مجلة البحوث األمنية، مج أحكام مشاركة المرأة في الحرب والمهام األمنيةبتسام بنت بالقاسم بن عايض ال سمير، القرني، ا 2

 .183 -182، ص 2012، تاريخ النشر 31ع 

، تاريخ 23ع، الجامعة اإلسالمية، : دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانيناصر، محمد عبد الرضا، وسائل القتال الحديثة 3

 .202إلى  202، من ص2012النشر 
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 منو الجهادية، مسيرتها صلةموا المسلمة، المرأة على سهلت معينة بخصائص امتازت قد الحديثة القتال وسائل أن يعني وهذا

 أهمها:

 الهندسية المجاالت بعض في المتخصصة أو العالية، العقلية والقدرة الكفاءة صاحبة المعاصرة فالمرأة االستخدام: سهولة -0

 تمرنال يكفي اوإنم بدنية، قوة إلى تحتاج تعد لم بحيث ويسر، بسهولة فيها والتحكم استخدامها تستطيع اإللكترونية، أو

  استخدامها. على

 الخاصية: هذه على ويترتب بعد عن األهداف صوب وتوجيهها الحرب آالت إدارة أي بعد: عن التحكم -2

 االعتداء. من وشرفها عرضها ويصون الرجال، ومخالطة الفتنة من يحفظها وهذا القتال، ساحات عن المرأة غياب -

 وعطف رقة من أنثوية خصائص من عليه فطرت ما ضياع دون الجهادية، األعمال في المشاركة على المرأة قدرة -

 المؤلمة. وتبعاتها الحروب مشقات رؤية من تطيق ال ما تحمل تكليفها ودون ورحمة،

 فإنه يختلف من واقعة إلى واقعة إذا تغير الزمان أو المكان، يد النسائي مبنيا على المصالح والمفاسدحكم بتحريم التجنوإذا كان ال

 .1را لتغير المصلحة والمفسدةالحال؛ نظ أو

تفاء التي نص عليها الفقهاء في فتاويهم، وعند ان يد النسائي، لم توجد فيها المفاسدوالواقع المعاصر قد أحدث صورا جديدة للتجن

فإنه  ؛العلة ينتفي الحكم المتعلق بها بعينه، استنادا على القاعدة األصولية "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، وبناء على ذلك

ناسب األعمال الجهادية التي تت في المؤسسة العسكرية للدولة، وممارسة تى رأت من نفسها القدرة، أن تنخرطيباح للمرأة المسلمة م

 .  ةمع طبيعتها األنثوية ضمن الضوابط والشروط الشرعي

عمل المرأة في المجال العسكري ال يُعد تشبها بالرجال، بشرط أن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، وأال تختلط بالرجال "مجرد ف

 2 لنساء، مع الحذر من الخلوة المحرمة، والتبرج"االختالط المعهود اآلن، وأال تلبس ثيابا يختص بها الرجال دون ا

كما وينبغي عند انضمام العناصر النسائية إلى صفوف الجندية، قيامهن باإلعداد والتدريب الجيد في الكليات المتخصصة، 

وا " عمال بقوله تعالى ؛إعداد القوة، وإتمام الجهاد على أكمل وجه ، إلتماموتعلم العلوم العسكرية لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن َوأَِعدُّ

ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهمُ  ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َشْيٍء فِي  قُوَّ َّللاَّ

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم   .3اَل تُْظلَُموَن"َسبِيِل َّللاَّ

                                                           
 .110هج، ص1227، دار ابن الجوزي، تاريخ النشر 3، طمعالم أصول الفقهالجيزاني، محمد بن حسين،  1

 .1/2/2022، تاريخ المشاهدة 15/1/2002موقع إسالم ويب، حكم عمل المرأة في المجال العسكري، تاريخ النشر  2

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/42987/  

 (.10سورة األنفال، اآلية ) 3

http://www.ajrsp.com/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/42987/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             465  

 ISSN: 2706-6495 

 
 : موقف القانون الدولي اإلنساني من مشاركة المرأة في الحروبالمطلب الثالث

م 1828لم يرد في القانون الدولي اإلنساني ما يمنع تجنيد النسائي في السلك العسكري، فعندما ذكرت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

يمكن اعتبارهم مقاتلين في النزاعات المسلحة لم تعمد إلى أي تمييز بين في الفقرة )أ( من المادة الرابعة، األشخاص الذي 

 .1كل ما يُمكن أن يُطبق على من يحارب في النزاعات المسلحة الدولية يسري تطبيقه على النساء المحارباتالرجال والنساء، ف

ولكن ما إن وقعن باألسر فإن لهن مجموعة من القواعد  وتحظى النساء المقاتالت بالحماية العامة شأنهن شأن الرجال،

 التفصيلية، نصت على معاملتهن معاملة خاصة باعتبار جنسهن، ومن بين هذه المبادئ التي أكدت عليها اتفاقية جنيف الثالثة:

 .2لجنسهن" ( من المادة الرابعة عشر: "يجب أن تعامل النساء األسيرات بكل االعتبار الواجب5ما جاء في الفقرة ) -

( في الفقرتين الثانية والثالثة منها: "ال يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، وال يعاملن أثناء تنفيذ 22وأكدت المادة ) -

 .3العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء الالئي يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة"

 ل(: "توضع األسيرات الالئي يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوك102) وجاء في المادة -

 .4"نساء اإلشراف المباشر عليهن إلى

نه يث إالتجنيد النسائي في الحرب، ح يتبين مما سبق أن القانون الدولي اإلنساني لم يتفق مع الشريعة اإلسالمية في مسألة

ل في القتال مباشرة، وفي حال وقوعهن في قبضة األعداء، هناك مجموعة من القوانين التي تضمن أتاح لهن مشاركة الرجا

فاألصل عدم جواز مشاركتها المباشرة في القتال من غير حاجة وال  ،لهن الحماية الخاصة، أما في الشريعة اإلسالمية

 قتل.ضرورة، صيانة لها من الوقوع في أسر األعداء، وتجنيبها االبتذال وال
 

 :الخاتمة

 يمكن تلخيص أهم النتائج والتوصيات على النحو اآلتي:

 أوال: النتائج:

ب ما يترتل؛ وذلك أثناء القتال المباشر مع الرجال التواجد النساء، إذا كان يفرض عليهن تجنيدهو عدم جواز األصل  -

 المباشر في النزاعات المسلحة.  الفعلي المواجهة والقتال على هذا التجنيد من مفاسد بسبب

يحق للمرأة المسلمة أن تتطوع للجندية في المؤسسات العسكرية، وأن تشارك الرجال في األعمال الجهادية المتالئمة مع  -

 طبيعتها األنثوية.

لى األعداء عيتعين على المرأة مباشرة القتال في الحرب عند حاالت الضرورة، كحالة الدفاع عن نفسها، أو حالة هجوم  -

 بالد المسلمين.

                                                           
 .  https://www.pji.pna.ps.1828( من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 2المادة ) 1

 .(12المرجع السابق، المادة ) 2

 (.22المرجع السابق، المادة ) 3

 (.102المرجع السابق، المادة ) 4
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إذا دعت الحاجة إلى خروج النساء إلى ساحات القتال، فعليهن االلتزام بكافة الضوابط الشرعية التي حددها العلماء،  - 

 الخروج بإذن الولي وإذن اإلمام.أن يكون منها: المحافظة على اللباس الشرعي، وعدم مخالطة الرجال، وو

لى المرأة ع ؛ وهذ ما ييسر، وطرائقه مغايرةا عن السابقتطور التكنولوجي قد أصبح مختلفً إن التجنيد النسائي في ظل ال -

 المسلمة المعاصرة، االنخراط في سلك الجندية ومواصلة مسيرتها الجهادية ضمن الشروط الشرعية. 

القانون الدولي  أجازرب؛ حيث مسألة التجنيد النسائي في الح لم يتوافق القانون الدولي اإلنساني مع الشريعة اإلسالمية في -

 . نيدفي أصل مسألة التج أو اعتبار لجنسهن ن تمييز، شأنهن شأن الرجال، دوابتداء اإلنساني للنساء االنضمام للجندية

 التوصيات:ثانيًا: 

ثر كوضوابط مشاركتهن في المجاالت المختلفة، والتي ت ،تناول الموضوعات الفقهية التي تتعلق بأحكام النساءضرورة  -

 حولها الخالفات، لتحرير محل النزاع فيها، وبيان الضوابط الشرعية في الجواز، وعلة المنع في عدم الجواز.

وخاصة من يمتلكن الكفاءة والقدرة العقلية العالية، على استخدام األسلحة الحديثة في  ،تخصيص مراكز لتدريب النساء -

 القتال قبل التحاقهن بالسلك العسكري.

 

 المراجع:و المصادر قائمة

 لقرآن الكريم.ا -

 .، مكتبة المعارف1، طسلسلة األحاديث الصحيحة (.م1881) .ناصر الدينمحمد أللباني، ا -

 .دمشق -، دار ابن كثير، دار اليمامةصحيح البخاري م(.1885) .محمد بن إسماعيلبخاري، ال -

 .تاريخ النشر، دار طيبة، 2، طتفسير البغوي (.م1887) .لبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعودا -

 .ر، عالم الكتب، بيروت، سنة النششرح منتهى اإلرادات (.م1881) .البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس -

 .، دار ابن الجوزي، تاريخ النشر3، طمعالم أصول الفقههـ(. 1227) .الجيزاني، محمد بن حسين بن حسن -

 . بيروت -ي، دار الجيلوالبجا ، تحقيق1، طاإلصابة في تمييز الصحابةهـ(. 1212) .العسقالني جر،ابن ح -

 .بيروت، تاريخ النشر -، د ط، دار المعرفةفتح الباري ـ(.ه1578) .العسقالني حجر،ابن  -

 .بيروت -ط، دار الكتب العلمية، د مراتب اإلجماع ت(.)د. الظاهري،حزم، علي بن أحمد ابن  -

، تحقيق: علي حسين البواب، رقم الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (.م2002) .الحميدي، محمد بن فتوح -

 .بيروت -لبنان -ن حزم، دار اب1، ط2101الحديث

 .، دار الفكر للطباعة، بيروتشرح مختصر خليل الخرشي ت(.د.) .الخرشي، محمد بن عبد هللا -

 .، د ط، موقع يعسوبالشرح الكبير للدردير ت(.د.) الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، -

 .بيروت -لفكرمحمد عليش، دار اتحقيق:  ت(.د.) ،حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد عرفة،  -
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، تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.م2003) .ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح - 

 .، مؤسسة الرسالة1، طومدثر سندس

 .، دار الفكر، بيروتحاشية إعانة الطالبين ت(..د) .اطي، أبي بكر ابن السيد محمد شطاالدمي -

 .المدينة المنورة -ان، مكتبة اإليم1، طمسند إسحاق بن راهوية (.م1881) .اهوية، إسحاق بن إبراهيمابن ر -

 .لبنان -بيروت -، دار الغرب اإلسالمي2، طالبيان والتحصيل (.م1822) .ابن رشد، محمد بن أحمد -

 .لعلم للمالييندار ا ، د ط،عالماأل (.م2002) .بن محمود الزركلي، خير الدين -

 .بيروت -، دار الوراق7، طالمرأة بين الفقه والقانون (.م1888) .السباعي، مصطفى بن حسني -

 بيروت. -، د ط، دار الكتاب العربيسنن أبي داودالسجستاني، أبو داود سليمان بن األشعث،  -

 .تإلعالناط، الشركة الشرقية ل، د شرح السير الكبير(. 1871) .سرخسي، محمد بن أحمدال -

 .بيروت -لمعرفة، دار ااألم (.ـه1585) .سمحمد بن إدري الشافعي، -

 .بيروت -، د ط، دار الفكرمغني المحتاج ت(.)د. .الشربيني، محمد الخطب -

 .بيروت-، د ط، دار الفكرالمهذب ت(.)د. .الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف -

 . الموصل -علوم والحكم، مكتبة ال2، طالمعجم الكبير (.م1825) .أحمد طبراني، سليمان بنال -

 .بيروت، تاريخ النشر -الفكر ، دارمجمع الزوائد (.ـه1212) .هيثمي، نور الدين علي بن أبي بكرال -

 . ، مؤسسة الرسالة1، طجامع البيان في تأويل القران (.م2000) .طبري، محمد بن جريرال -

 .بيروت -الفكر ، د ط، دارتار على الدر المختارحرد الم (.م2000) .، محمد أمينابن عابدين -

 -، كلية الدراسات العلياأحكام جهاد المرأة في الشريعة اإلسالمية وصوره المعاصرة (.م2002) .عالية، أحمد صالح -

 .ردنيةمعة األالجا

 .بيروت، تاريخ النشر -، د ط، دار الفكرحاشية العدويـ(. ه1212) .العدوي، علي الصعيدي -

 .بيروت -الفكر ، دار1، طالمغني (.ـه1203) .د هللا بن احمد بن قدامة المقدسيابن قدامة، عب -

 .، د طالكافي في فقه اإلمام حنبل ت(.د.) .دامة، عبد هللا بن قدامة المقدسيابن ق -

مجلة  ،أحكام مشاركة المرأة في الحرب والمهام األمنية (.2012) .سام بنت بالقاسم بن عايض آل سميرالقرني، ابت -

 .31، ع 21ألمنية، مج البحوث ا

 بيروت. -، د ط، دار الفكر، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجه، زويني، محمد بن يزيدالق -

مجلس النشر  -، جامعة الكويتجهاد المرأة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية (.م2003) .القضاة، أحمد مصطفى علي -

 .10، ع20العلمي، مج

 .لكتاب العربي، بيروت، دار ابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (.م1822) .الكاساني، عالء الدين -
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 .، د ط، المكتبة اإلسالميةالهداية شرح البداية ت(.د.) .علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، ينانيمرغال - 

 .بيروت -إحياء التراثعبد الباقي، دار  ، ت: محمدصحيح مسلم (.م1833) .النيسابوري بو الحسينمسلم، أ -
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 الفضول الذهني بين دوافع االستكشاف وأهداف التعلم المستقبلي 

Intellectual Curiosity between Motives for Exploration and Goals of Future Learning 
 

 الدكتورة/ فاطمة مطر حالولإعداد 

 المتحدة العربية اإلمارات التربوية، دارةاإل في دكتوراه

Email: alkhateri1991@gmail.com  

 

   ملخصال

الستكشاف افي ظل التطورات المتسارعة التي يفرضها العالم المتغاير، كثرت اآلراء والتوصيات لتحسين المناهج لمواكبة عصر 

وإكساب المتعلم بالمهارات الالزمة ومن ضمن تلك األفكار الجديدة توظيف هذه المهارة، ويستحضر المقال التراكمات العلمية 

والمفاهيم األساسية التي تشكل مرجعيات المقاربة النظرية، فهو وإن اختلفت مفاهيمه من الممارسات التي تقلص الجهد، بل قد 

 ياس أثر التعلم.تكون خيار للمعلم لق

ويعرض المقال مقترحات وخيارات معتمدة تسهل عملية تطبيقه وهو حقل خصب تتجلى خصوبته في انفتاحه على مشارب 

 معرفية متعددة.

والمقالة الحالية تحاول تقديم لمحة عامة حول التفسيرات النظرية للفضول وكيف تناولت األبحاث األولية والمستقبلية الفضول  

ومن ثم كسمة شخصية وخصائص باإلمكان تطويرها. كما وقد يقود استعماله حل بعض اإلشكاالت  نه القوة الدافعةبأ الذهني

 وتجاوز العقبات.

ونسعى لعرض أهميته وتطبيقاته الفاعلة في التحول التفاعلي النشط للتعليم والتعلم واالنفتاح على كفاءة القدرات، إن الوعي  

بالسياقات التي يستعمل فيها هذه االستراتيجيات يُمكن المدرس من صياغة أنشطة ذهنية، لما يسمح من فهم عميق وتنشيط عمليات 

 االكتساب المعرفي.

 فهمنا للتساؤل الذي يمكن أن يطرح هنا: ول في هذه الورقة توسيع فهمنا للفضول الذهني من خالل ونحا   

كيف يمكن أن يساعد هذا الخط الجديد من الطرح في فهم اآلليات الكامنة وراء التعلم المرتبط بالفضول الذهني بشكل أفضل؟ 

 ارتياد التعلم المستقبلي؟ في يساعد أن وإلى أي مدى يمكن

 

 االستكشاف، التعلم المستقبلي. عالفضول الذهني، دواف :ةيالكلمات المفتاح
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Intellectual Curiosity between Motives for Exploration and Goals of Future Learning 

 

Abstract 

In light of the accelerating developments imposed by the hidden world, there have been many 

opinions and recommendations to improve the curricula to keep pace with the era of exploration 

and provide the learner with the necessary skills. Among those new ideas is the employment of 

this skill, and the article evokes scientific accumulations and basic concepts that constitute the 

references of the theoretical approach. It is, although its concepts differ from the practices that 

shrink the effort, it may even be an option for the teacher to measure the effect of learning. 

The current article is trying to provide a general overview of theoretical interpretations of curiosity 

and how initial and future research dealt with mental curiosity as the driving force and then as a 

personal feature and characteristics that can be developed. Its use may also lead to solving some 

problems and overcoming obstacles. We seek to present its importance and effective applications 

in the active interactive transformation of education, learning and openness to the efficiency of 

abilities. Awareness of the contexts in which these strategies are used enables the teacher to 

formulate mental activities, because it allows a deep understanding and stimulating cognitive 

acquisition. In this paper, we try to expand our understanding of mental curiosity through our 

understanding of the question that can be raised here: 

How can this new line of offering help understand the mechanisms behind the learning associated 

with mental curiosity better? And to what extent can it help in receiving future learning? 
 

Keywords: Mental curiosity, Exploration motivation, Future learning. 
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   :المقدمة

يم التي بمؤسسات التعلو ، بمدًى من االستعدادات الفطريةمنذ بروزها يربطونها االستكشافالتعلم وكان الباحثون في إشكالية 

 ي.المعرفاإلعداد والوعي الفرد كساب إلتسعى جاهدة 

الحظ من يفي حين الذهني،  ناالتعلم لفضولهذا  الكتساب ندينننا تكون إيجابية للتعلم فإأن الظروف عندما ومما ال شك فيه 

فتجاهله  ميمةذالى ارتباطات وتصنيفات  نظرنايعزى في ، األبحاث حول استراتيجياته في تغافل نسبيأن  القراءة األولية،خالل 

ثره في عملية التعليم قليل نسبيا ألله و االستيعابقد كان ل .وأبحاثه تنطفئ دون تجريب مشوههمنه  الباحثون، فالغرض

(Matthias et al., 2019 .مذمومة،  آفة جعلوهاألطفال، ف أدب في له السلبي التصوير من نسبه هناك أن وجد حين وذلك

بينما اعتبره  بأهميتها. التعريف أو لمفهومه واستراتيجياته إحداث تطور على االغالق من المزيد ضافأ مما

(Torrance,1965بأنه القوة الدافعة الرئيسية لالكتشاف العلمي الذي يجب تْنميته لدى ) حيث  ،األطفال وتوجيهه

  والتفكير. التعلم لعملية دفع قوة أعظم يمثل

األطفال يشاركون في عملية البحث عن المعلومات  بأن، وخصوصيته وقفت عند داللته التي تفسيرات األبحاثتوالت  ومن ثم

المفقودة لديهم باكرا، من خالل االستفسار واالستكشاف وفي الواقع هم قادرون على جمع المعلومات الالزمة الستفساراتهم، 

  (Jirout.JJ,2020) .واالستكشافالصغار يقودهم بالفضول الطبيعي إلى البحث  لهؤالءفالتفكير العلمي 

توظف مصطلح "الفضول الذهني " وبدال من ذلك نجد أنها  لم التي تمرر مفاهيم أقل تحديدا، األبحاث ذات الصلة، بعض كذلك،

 على استراتيجيات معينه لها ارتباط به على سبيل المثال: تركز

 التعلم المعزز. -االستكشاف –التعلم باللعب 

بالنظرة المعاصرة له، وظفته أنه يشكل خاصية البحث عن  أما الدراسات التي تستخدم مصطلح الفضول الذهني، تتمثل

عالوة على  ،(4991المعلومات التي لها قيمة حقيقية لدى األفراد، فالحرمان المعرفي ينشأ عن إدراك وجود فجوة في المعرفة )

 التي يتحقق بواسطتها. ، ذلك تعد فجوة المعلومات من استراتيجيات التعلم النشط

لذي اوحتى تتهيأ فرص النجاح للتعلم النشط، البد من توافر مجتمع تعلم وبيئة مناسبة تكون داعم ومثري لعمليات التعلم تلك، 

تطبيق مشروعات خارج البيئة المدرسية. واالنفتاح على مشكالت البيئات وتكوين ممارسات تعلم فاعلة ونشطة  يتطلب،

 (. 9149)محمود وآخرون،

تخلق إحساس بالحرمان، مما يغرس الرغبة في البحث والتعلم بفجوة المعلومات  االحساس ، فإن أهم عواملهذا اإلطار ووفق

 . (Markey and Loewenstein, 2014بشكل طبيعي 

 .وفي ضوء تلك المعطيات سنحاول دراسة إشكالية توظيف الفضول الذهني باعتباره أحد جوانب االستكشاف والتعلم النشط

يم الرعاية عند تقد، كيف ستبدو هذه الفلسفة عند تطبيقها في التعرف على الطالب أو المستكشفين الصغار :ا أن نتسألولن

 المناسبة لهم وتجويد بيئة التعلم؟

 لعل أهمها: لةئاألسفذلك يدفعنا لطرح العديد من 

 المجهول؟ االفراد هؤالء يستكشف لماذا واالستكشاف؟ التعلم فضول لديهم االفراد هؤالء يجعل الذي ما -

 إلى أي مدى بإمكاننا توظيف شغف الفضول للمعرفة لدى األطفال الصغار لدعم التفكير العلمي والمستقبلي؟ -

 ما آليات الفضول التي يمكن من خاللها دعم التعلم النشط واالستكشاف؟ -

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             472  

 ISSN: 2706-6495 

 

إن الغاية التي نسعى لها، الوقوف على أهمية استثمار تلك االرتباطات للفضول الذهني واالستكشاف الذي يقوم به المتعلم تعد  -

مقاربة للتعلم النشط لما تسمح به من فهم واستحضار ألشكال التعلم واستحضار الممارسات ذات التأثير الفاعلة ألفضل عمليات 

 تقبلي.االكتساب وفق المنظور المس

 

 مدخل مفاهيمي

 من بين المفاهيم األساسية التي سنحاول استعراضها: 

 مفهوم الفضول الذهني: -

يُعرف الفضول على أنه الرغبة في البحث عن معلومات لمعالجة الفجوات المعرفية الناجمة عن عدم اليقين أو نقص في المعرفة 

 )2012Jirout and Klahr, ; Loewenstein, 1994.(أو الغموض 

وقد يتجلى الفضول في كثير من أنواع المعلومات التي تتسم بالغموض وعدم اليقين، وهو مماثل للتفكير النقدي في مجاالت 

  )Saylor and Ganea, 2018; Klahr et al., 2012; Gopnik, 2012(..المشكالتالمعرفة والتعلم النشط وحل 

 مفهوم التعلم المستقبلي: -

 يبذل التلميذ تجعل يسعى أن النشط التعلم أن Mathews' L0 K (Mat,  (2006يرى ماثيو

 غيره.  من المعلومات يتلقى سلبيا يكون أن من بدالً  الصفية األنشطة في جهده كل

 وطرح مجموعات، في العمل ضمن المشاركةو التفاعل على التالميذ يشجع النشط فالتعلم

 حل على القائمة والتدريبات المفاهيم اكتشاف في والمشاركة المتنوعة، األسئلة من العديد

 العميق تحليللل التالميذ يهدف من تدريب بينما المتنوعة. التفكير مهارات باستخدام لهم يسمح مما المشكالت،

 .المشكالت وحل واالستقصاء اإلبداعي التفكير ومهارات المفاهيم اكسابهم األنشطة في ومشاركتهم لألعمال

لمهمة لمقاصد وأهداف التعلم النشط هي اکساب المتعلم خبرات تعليمية جديدة، ويطور الخبرات التي يحصل وإحدى التفسيرات ا

حين  ،النشط عليها داخل الصف وخارجه، كما أن عملية ممارسة اللعب والنشاط في مواقف تعلم تعد معززا لمصادر التعلم

 )9142،كله )الفنديتكون هذه الممارسات والمناشط جزء متكامل مع البرنامج التعليمي 

م باإلرشاد باالكتشاف والمدعو التعلم بأثر االفراد سلوك في تغيير إحداث أنه على مفهومنا للتعلم المستقبليب ونخلص من ذلك-

 لإلنجاز. يمهد سلوكا تصبح مهارات واكتساب

 

 أينشتاين". لوجوده. " ألبرت خاص سبب له الفضول" الخلفية النظرية:

هناك نقاط عرض متفاوتة عندما يتعلق األمر بتصور الفضول الذهني، وقد كانت معظم نتائج البحوث المبدئية تعتمد على 

 وعززته بارتباطات اتصلت بالتطوير المعرفي والبحث واالستكشاف.  التوجه النظري فيما تبدو القراءة الحديثة وقد خصته

 .ومن خالل هذا العرض سنقدم مراجعة في لمحة عامة للنظريات التي بنيت عليه

 لتصنيف الفضول: (Williams, 1957)حين سعى 

 بأنه عنصرا أساسيًا من عناصر اإلدراك وبأنه حافز ومؤثر في التعلم وصنع القرار.-
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 ذلك في الحقبة التالية حيث سعى إلى تقديمه من خالل عدة أبعاد وهي: ،Berlyne (1960) ن ذلك تجاوزواألهم م

( أن الفضول 4992،زعمت( هانتبينما الفضول المعرفي واإلدراكي، حيث ينتمي األول إلى الدافع والرغبة في المعرفة، -

  فضول هو مزيج من اإلدراك والدافع.يشير إلى الدوافع الكامنة في معالجة المعلومات، مؤكدة أن ال

القفزة األولى شملت إضفاء تفسيرات جديدة؛ فكان عنصر االهتمام يتوالى خصوصا بعد اكتشافات جاليليو باستخدام التلسكوب 

، بينما ميزته (Blumenberg, H. 1983)التي عززت أهمية فضول االستكشاف باعتباره كأحد أهداف التعليم األساسية 

 ,Spielberger) فيما بعد ووصفته بأنه هو السلوك االستكشافي، الذي له دوًرا كبيًرا في تعزيز التطور المعرفياالبحاث 

 . وفي ضؤء ذلك يتبادر إلى الذهن تساؤل:1994)

 المجهول؟ االفراد هؤالء يستكشف لماذا واالستكشاف؟ التعلم فضول لديهم االفراد هؤالء يجعل الذي ما

أو  دافع أنه إلى الفضول َعزت حيث مقالتها في Susan Edelman, 1997)تبنتها ) لةاألسئ من الصيغ هذه

 لالستكشاف.  الدافع هو

 ,e.g., Cagle, 1985; Gibson, 1988; Kagan, (1978; Singer & Singer) أما االمر الالفت، ما قام كل من 

1990; Voss & Keller, 1983).   بتزكيته بأنه عامل رئيسي في بناء وصيانة العامل المعرفي الذي يشمل على المحتويات

 والعمليات الالزمة للتعامل بذكاء مع بيئة خارجية وداخلية معقدة. 

لذلك فهو ذو أهمية نظرية وعملية كبيرة لتوضيح المحددات التحفيزية والمعرفية الستكشاف األهداف المستقبلية، ومن جهة 

لوحظ أن االختالفات الفردية في سمات الفضول قد تُظهر عالقته وأثره في التعلم والنجاح األكاديمي. كما أننا يمكن أن  أخرى

الفضول جليا في أنه عنصر مؤثر في سمة "االنفتاح على التجربة" واالهتمام باألفكار الغير تقليدية المتصلة باالستكشاف نفهم 

 .  (Deyoung et al., 2007)وأدوار التعلم النشط 

 فقد أطرها بخصائص منها: (Day.H ,1982) "دي" وتوجد سلسة فريدة من التفسيرات ألهمية الفضول الذهني في دراسة

ائقة الف القدرة مردها والالفت أن الخصوصية لما يعتقد ليس مجتمع، ألي قيمة ثروة والتقدم، ويمثل أساس التَميز أنه يعد-

أ كما اآلخرين. اهوتج ذاتك تجاه أكبر بقيمه تشعر يجعلك ما فيك فهوينشئ الخاصة بقيمته إنما جازات،االن من الكثير تحقيق على

 االفراد. خبرات دائرة وتوسيع المهني التطور من يعزز نه

في هذا الشأن دراسة حول أثر الفضول في عملية التنمية والتطور المعرفي  Litman, J. A. (2008)وقد أجرى البرفسور 

قته باالستكشاف، وقد تم رصده كوسيلة محفزة على البحث واالستكشاف، حيث حاول البرفسور "ليتمان" من جامعة وعال

 املين:عفلوريدا األمريكية فحص الفضول خالل أربع دراسات والتي أسفرت تحليالتها االستكشافية للعوامل الفرعية عن 

o  جديدة.األول ينطوي على المتعة المرتبطة باكتشاف أفكار 

o .بينما ينطوي االخر على قضاء الوقت والجهد للحصول على إجابة أو حلول محدد 

 كذلك تم تقييم االرتباطات بينه وبين أهداف التعلم المختلفة وأشارت النتائج إلى:

 أنه يهتم بتحفيز التأثير اإليجابي للتعلم.  -

 االستكشاف المتنوع واالستكشاف المحدد -

  تعلم شيء جديد تماما - 

 التعلم الموجه نحو اإلتقان. -

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             474  

 ISSN: 2706-6495 

 

 يسهم في الحد من عدم اليقين.  -

 الحصول على المعلومات المفقودة من مجموعة من المعارف. -

 التعلم الموجه نحو األداء. -

 

 المقاربة المعتمدة على االستكشاف 

 :ارتباطات الفضول باالستكشاف 

 وأعتقد أن تلك .المقاربة المعتمدة على االستكشاف إن أهم المقاربات للتعرف على سمة الفضول في البحوث هي

في بحوثها بوصفها أنها خاصية من خواص الموهوبين، وأن الفضول الذهني  Clark, B, (2012)) المقاربة هي ما خصتها

اإلمكان أن ب العالي دالئله كثرة االسئلة الفاحصة لدى الطفل والذي يجب أن يتنبه لها المربي ويتعرف الطرائق واالساليب التي

 ومن جهة أخرى أكدت كالرك في تلك القوائم أن الموهوبين  .يعمل عليها في تطوير تلك المهارة ألقصى مدى

من مهارات التفكير تعد التي  االستفسارات، طرح يؤجج هو ما الفضول لديهم اهتمامات متنوعة وفضول غير عادي، وأن هذا

لذلك  نفيذ.التي قد تولد أفكار هادفة تستحق البحث والتقصي حولها توضع حيز االبداعي التي تحفز استنباط األفكار والت

 الذهني واالستكشاف. الفضول بين الفصل باإلمكان ليس أنه Langevin, R, (1971)) يعتقد

 العلمي، أو ما أسماه بالفضول المتعمق لالستكشاف: أن الفضول Day. H, (1982) "داي" بينما أوضح

غموض ذهني وثغرة معرفية حول قضية ما، أو تعارض مفاهيمي لدى الفرد يستحثه  مصدر عدم اليقين أو ما يكون بسبب وجود 

  ويحفزه للبحث حول ذلك الغموض أو دحض ذلك التعارض.

يقة الصلة وهي وثوالمالحظ أن هذه المزايا تعمل على اكساب الفرد قدرات البحث واالستكشاف بتحفيز المثير وتوجيه االنتباه، 

 باستراتيجيات التفكير اإلبداعي التي تتبنى استراتيجيات االنعتاق من األفكار التقليدية للتمدرس نحو التعلم النشط.

والتطور، وبأن  التنمية على للفضول األثر العميق أنه وجد دراسته في P-Y. Oudeyer, (2018)) وهذا ما أكده

 التعلم واالستكشاف أدى إلى تعلم الروبوت ومن ثم تجسيده في أدوات للعديد من االستخدامات.  عن البحث بصيغة المدفوع الفضول

 

 التعلم المستقبلي وأهدافه 

 التعلم النشط القائم على المشاركة الفاعلة وحلول المشكالت وأدواتيتضمن مفهوم التعلم المستقبلي الخوض في فلسفة تدريس 

واألصالة. وعلى نحو موازي فهو يعد مطلبا لما تفرضه التحديات المتسارعة للتطور التكنولوجي وما قد تحمله من فرص اإلبداع 

والتغيرات السريعة في القرن ولقد أدى التطور التكنولوجي  Redecker et al.,2011).جديدة ال تحصى للتطور البشري )

ووفق ذلك  .(9194.المقبالية)الحادي والعشرين إلى الحاجة إلى السعي لمواءمة التعليم مع هذه التطورات والتغييرات المستمرة

ا م إن التغيير الذي يجب التنبه له بحده هو تنشأت األفراد في هذه الخصوصية المعلوماتية المتسارعة ليتيسر لهم المواكبة بينف

 يتلقونه في مدارسهم والواقع االفتراضي.

 ( وهي:(Yeoman,2018 ولعل من بين تلك المبادئ ما حددها 

 أن يكون الطالب محور عملية التعلم -

 أن تكون أدوار التعليم أصيلة في محاكاة بيئة التعلم. -
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 توظيف حلول المشكالت واستراتيجيات السعي للتفاوض ألجل حلها. -

 النفتاح على الخبرات وتقبل اآلخر.توظيف مهارة ا - 

وبرامج التدريب بما في ذلك مخططي  التعليم يستجيب أن أنه سيتعينRedecker et al. 2011)) وفي ذات السياق أكدت

تبني لالمجتمعية، ومتطلب وظائف المستقبل والتعاون  للتوجهات المتغيرة السياسات التعليمية بفاعلية أكبر، لالحتياجات

نظرة عامة على استراتيجيات ( والذي يعبر عن 4ات تعلم مستقبلية لمدى الحياة وفق ما تضمنه مقترح الشكل المرفق )استراتيجي

 .التعلم المستقبلية لمدى الحياة

 

 

 

إن ما يميز هذا النهج هو إعطاء المتعلم األطر المناسبة ليتمكن من حل المشكالت، واإليجابية فيما يتضمنه ذلك من انعكاس 

لكيفية تفاعل المعلمين عبر هذا التدريب، حيث يتم تشجيع المتعلم على البحث وتعريف المشكلة والتفاوض لحلها في بيئاتهم، 

يق معرفتهم في تطب تمنح الطالب بينما يلتزم المعلم دور الميسر أكثر من كونه تقليديا. في هذه البيئات التفاعلية النشطة التي

حيث سيحتاج الطالب لتوظيف الخيال والمرونة والتنظيم الذاتي؛ كما أنهم سيحتاجون إلى . ظروف غير معروفة ومتطورة

 ويمكن لهذا النمط من التعليم أن يزود المتعلمين بمجموعة واسعة منالفضول وتقدير األفكار ووجهات نظر اآلخرين. 

 ي(.والتفكير اإلبداعي، والتعلم للتعلم والتنظيم الذاتالمهارات، بما في ذلك المهارات اإلدراكية والمعرفية )مثل التفكير النقدي، 

 والتساؤل الذي قد يطرح هو: كيف يمكن لألنظمة التعليمية أن تطور هذه المعارف والمهارات بشكل فعال؟ 

ولتحقيق أهداف التعلم الشخصي والتعاوني، يلزم إجراء تغييرات شاملة والمبادرة بوضع آليات تجعل التعلم المرن والموجه 

 .حقيقة واقعة، وتدعيم االعتراف بالمهارات المكتسبة بصورة غير رسمية مدى الحياة

ي ون عوامل التغيير. وأن يكون لهم أثر إيجابولعل الفرص التي تمنح للطالب الذين هم أفضل استعداد للمستقبل هم من سيكون

 (OECD, 2018على محيطهم، وعلى المستقبل. )
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  المستقبلياالستكشاف وأهداف التعلم 

(. لذلك نلحظ أن بعض االفراد قد Litman,200 8تتفق الدراسات أن البحث العلمي االستكشافي عموًما يمثل الفضول الذهني )

افع أو فضول البحث العلمي. وبين أن هناك نوعان من تكرس الكثير من الوقت والجهد الكتشاف المعرفة وقد يكون وراء ذلك د

 أن هناك أشكااًل من Zigler, and Kreiter, 1974الفضول االدراكي الذي يؤدي إلى زيادة إدراك المحفزات. وبين 

 المعلومات التي تؤثر بقوة على الفضول.

( في هذا السياق أن فهم وتفسير الفضول عزز آثار مهمة على التدخالت التعليمية Caroline B, (2016)بينما توحي استنتاجات 

في الفصل الدراسي، حيث بينت أن ليست القيمة المطلقة للمعلومات هي ما قد يدفع للتعلم، بل واستراتيجيات التعلم لألطفال 

( في نظرية فجوة المعلومات. فهو يشير (Loewenstein, G,1994للغموض والفجوة المعرفية. وذلك قد يتوافق مع ما افترضه 

 إلى أن الفضول هو نتيجة فجوة متصورة بين ما يعرفه المرء وما يريد أن يعرفه. 

وإذا اعتقدنا بصحة تلك المعلومة، فسيبدو أن الفضول يتشكل من ضبابية المعلومات وعدم اليقين، وللبرهان على ذلك فإنه قد يعمل 

تهيئة الذهن للتعلم وجعل الحواس متأهبة الستكشاف المثيرات المعرفية. ويرسم  االستطالع والفضول العلمي على

( إطاًرا آخر حيث يعتقد أنه يتشكل بوجود ترابطا منطقيا بين الحاجة الذهنية الملحة الستكشاف الجديد ومعرفة 9142)الجغيمان،

تمحيص ذهني أو تساؤل حوله، بينما يعد ميزة المبررات. وأكد أن ذلك الترابط يحدث عند رفض قبول مقولة أو ادعاء دون 

للطالب حين يكون مالحظا جيدا لألفكار الجديدة وقابال لإلضافة والتعديل مما يجعل عملية التعلم أكثر فاعلية وإمتاعا، وذلك 

ل إلى اذا، ولم ال، تمياالسهام يحافظ على النشاط الذهني متقدا وإيجابيا. وبوجه عام فإن األسئلة التي تبدأ بماذا لو، وكيف، ولم

ال الذي . لكن السؤتحفيز أنماط جديدة من التفكير. وهذا يؤكد أن فضول البحث العلمي من األدوات المهمة لتعزيز التعلم النشط

 ما آليات الفضول التي يمكن من خاللها دعم التعلم النشط واالستكشاف؟: اإلطاريطرح نفسه في هذا 

 ومن المواضيع التي يمكن أن تطور خالل الفضول أنه: 

 يحفز سلوك البحث عن المعلومات، وذلك يؤدي إلى -

 طرح األسئلة أو العمل بسلوكيات ساعية إلى الحصول على المعلومات، والتي يمكن  - 

 .أن تنشط المعارف السابقة ذات الصلة وتدعم التعلم العميق -

الولد ان بعض الفراشات لها أجنحة مفتوحة والبعض لها أجنحة مغلقة، وقد يكون غير متأكد ومن هذه السلوكيات، عندما يرى 

  .Jirout JJ (2020) من السبب، مما يؤدي إلى مالحظات أكثر حذرا وهناك امكانية لتعلم واالستقصاء

 Demetriou, 2009Jones and -(Howard.(بينما وجود عدم اليقين أو الغموض يؤدي إلى زيادة المشاركة 

يضاف إلى ذلك كله أن مجموعة كبيرة من األبحاث بينت أن الفضول الذهني واستكشافاته يلعب دوراً مهماً في تعزيز التعلم 

وبالتالي تطوير عادات عقلية منتجة، تسهم في تأسيس مسارات تعليم حديثة لتنشئة األجيال المتالك  النشط والتفكير اإلبداعي.

 (.9194،العامريزمة استعدادا لمتطلبات الحياة والمستقبل )المهارات الال

 على المهام  االداء النشط 

وذكر ٔان الفضول هو  مكان السلوك االستكشافي" ( في فصل كتابه"Jum C.NunnallyL.CharlesLemond,1974تناول )

على سبيل المثال )المفاهيم واألفكار والحقائق(. والمتوقع تحفيز االهتمام الفكري أو القضاء النزعة للحصول على معارف جديدة. 

 على ظروف الحرمان.
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وفي هذا قد يبدو لنا أن الفضول المعرفي النوع األول يتم تنشيطه إلى حد كبير عندما يتعرف األفراد على الفرص الكتشاف شيء  

لمعرفي على النحو األمثل عندما يفتقر الناس إلى أجزاء محددة من المعلومات التي يرغبون جديد تماما، بينما يتم تحفيز الفضول ا

وذلك وفقا  الفضول،في دمجها في مجموعة معارف موجودة، وبمجرد تنشيطها يتم العثور على درجة من كل نوع من أنواع 

في شرحه  (Loewenstein, G,1994) حأوض (. بينماLitman,2008)لالختالفات الفردية في السمات الشخصية للفضول 

 ,Posnock )لسيكولوجية الفضول، بأن الفضول ينضوي شغفًا وحب فطري للتعلم والمعرفة، باعتباره رغبة ذات دوافع أصيلة )

R,1991تناولها بالنقاش األكاديميالتفسيرات حول أثر الفضول في تعزيز األداء  . وتوجد سلسة من (Christopher.Powell, 

 في اطروحته ومن مضامين هذا النقاش تساؤل حول: هل يتنبأ الفضول باألداء األكاديمي؟ (2017
  

فذكر أنه حين يتم تحفيز االهتمام والتفكير، بطبيعة الحال سيتم تحفيز الفضول على نحٍو أفضل. وأوضح أنه قد يتم تثبيط الفضول 

شاف لشيء جديد تماما. ومن الفضائل االخرى أن األداء على تلك المبدئي إلى حد كبير عندما يتم تعرف األفراد على فرص االكت

(. ومثال لذلك حين Forestier et al., 2017 المهام واالستشعار النشط للبحث تؤدي إلى أشكال من االستكشاف والتعلم المعرفي

ديثة الحصول عليها، خالل دراسة حتم التقصي حول فكرة أن األطفال يبنون لعبهم بطريقة لها حساسية في استلهام المعلومات أو 

فلقد تالعبوا بغموض المتغيرات السببية المختلفة لصندوق األلعاب للعب  ((Cook et al., 2011أجراها كوك وزمالؤه 

الموسيقى، أظهر البحث كيف سيعمل الصندوق عن طريق وضع زوج من الخرز المتصل في األعلى مما يجعله مسؤوال عن 

األطفال حينها فاعلين في اختيار التدخالت لمعرفة السبب األساسي عندما كان غير واضح لديهم. ونخلص  تشغيل الموسيقى. كان

ببرهان أنه عندما نعطى أدلة غامضة للمتعلمين أو إجراء تعديل حول مفاهيم مدركة لديهم نعمل على تنشيط فضولهم للبحث حوله. 

اهتمام على نطاق واسع في دراسات علم النفس التنموي. حيث  -للبحث فرضية فضول األطفال-وأثار هذا السلوك الذي اختبر 

تبين أن األطفال يعمدون إلى لعبهم من أجل تفكيك متغيراتها عندما تكون اآلليات السببية في عمل اللعب غير واضحة لديهم 

(Denison et al., 2013; Gopnik, Meltzoff, & Kuhl, 1999; Gweon et al., 2014; Schulz, Gopnik, & 

Glymour, 2007; van Schijndel et al. ،9142.) 
 

  ال جديداالنفتاح الذهني وتعلمOpen – mind   

 وهل بعض األشخاص حقا يتميز تفكيرهم بسعة األفق وتقبل االختالف؟  ؟منفتحة عقلية ذو المرء يكون أن يعني ماذا

الخبرات  على والداخلي، والحصول الخارجي العالم على االطالع وحب االستكشاف فضول تعكس سمة االنفتاحيعتبر االنفتاح 

 (.Smith, & Canger, 2004) للتعلم والمعرفة والفضول االفق وسعة الجديدة االفكار واستقبال

 المنفتحة عقليةالذو  تلك السمة تتمثل بالمرءالتجارب التي ٔاجريت في مجال علم نفس ودراسة الشخصية أن  أثبتتومن جانب فقد 

ومن . المنغلق الفرد ىلد أكثر مما والسلبية يجابيةاإل نفعاالتاال وتوظيف المألوفة وغير المألوفة االشياء في التفكير في الرغبة في

أن االنفتاح يتأتى في بعدين يشمالن الفكر: "العملية" و " العمليات" تشير  (Mussel, 2013a)بين المسائل المهمة التي ذكرها 

ان ")الرغبة في تحديات فكرية جديدة( و)الرغبة في إتقولها مكونات فرعية تسمى  العملية إلى مراحل متتالية في تنفيذ إجراء ما،

م" و في أنشطة فكرية مختلفة، تسمى )"فكر" و "تعل مجاالت المعرفة الحالية(. بينما تعكس العمليات تفضيل الشخص لالنخراط

"إنشاء"(. إضافة إلى ذلك، قد تشمل هذه العمليات جوانب لنظرية الذكاء، السيما أنها تنتج جوانب تمتد إلى الفضاء المفاهيمي 

 والتفكر وهي:

 البحث عن التعلم. -
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 البحث عن التفكير.   -

 البحث عن اإلبداع. -

األمر مبعث للدهشة، ألن القراءة تبدو عادة للعقول النشطة، بينما يعكس االنفتاح عادات البحث عن  والمالحظ أن يكون هذا 

( خالل تحليلها لنظرية االنفتاح العقلي 9149المعلومات في آن واحد. وفي اآلونة األخيرة فسرت )العباسي وآخرون،

واألفكار الجديدة غير التقليدية. ويحكم على الفرد انه  أن هذا العامل يعكس مدى تقبل الفرد لالهتمامات ”Rokeach"لروكيش

 منفتح عقليا او منغلق من خالل اسلوب الفرد في التعامل والمرونة العقلية والنفسية واالنفتاح في االفكار وبعيدا عن التطرف.

التي  وشخصياتهم ةالطلب بسمات ترتبط العوامل الطلبة، فهذه لصالح البناء عليها بإمكانهم المربين أن والمالحظ

 واالستكشاف البحث على لتعزيز قدراتهم موجه وتعد أفضل والعلمي، بسلوكهم األدائي التنبؤ اشأنه من

ومن الضرورة تطوير اهتمام بدراسة تلك  ،باالنفتاح مقترن الفضول أن القول بإمكانناوبالتالي فإنه   (.9112،واخرون حمة)

بمقدورنا  أنه ومساعدتهم على تكييف تفكيرهم باتجاه االنفتاح العقلي. كماالصفات لدى الطلبة للتمكن من توجههم 

 االستكشافي والبحث يقوده الفضول الذي المبدع الفرد فإنه يرتبط بسمات عالوة على ذلك جديدة، أسباب لمعرفة دفعهم

جاز ومتابعة التطورات واستيعابها عليهم بها، لشغفهم لإلن ما يستدل كما وتعد من أهم(.  9112جرجيس،) واالستقاللية للحكم

 (. 9111والسعي لتجريب طرائق جديدة )القريطي،

( باعتباره مقياس للعمق واالتساع والتباين في مخيلة 4992ومن جهة أخرى تمثل االنفتاح على التجربة عند )هوارد *هوارد، 

يمية ر الجديدة واالهتمامات الثقافية والكفاءة التعلالشخص والرغبة في التجارب. بينما يتعلق عامل الفكر واالنفتاح على األفكا

 واإلبداع، فضال عن االهتمام بالتجارب الحسية والمعرفية المتنوعة. 

ومن أبعاد تلك الشخصية، حب االطالع على العالم الداخلي والخارجي، ويكون صاحبه غني بالخبرات وله رغبة في التفكير في 

فإن  التقليدية، وغير الجديدة األفكار شغفهم استقصاء الذي فهؤالء (Costa &Mc Care,P.T.1988) .مألوفةأشياء غير 

، Howard, P.J. & Howard, J. M. 1995) والتطور بالنمو متركيزه يتسم حين في اآلخر، تقبل عاملفيهم  تعكس الميول

على االنجاز بفضل النشاط الموجه نحو وتغلب عليهم سمة الجدية والعزم واالرادة القويـة على العمل المتواصل، والتصميم 

 .(Costa &Mc Care,P.T.1988 الهدف

ونخلص من ذلك أن االنفتاح سمة لدى الفرد تدفعه إلى تعلم أشياء جديدة وهي صفة تعكس االهتمام باالستكشاف، فهم محققين 

 هش وتجارب جديدة.لذواتهم وذاك الذي اكسبهم الخبرة والقدرة على االستمرارية، وإدراك العالم بشكل مد
 

 الفجوة المعرفية والفضول الذهني 

انعكاسان النظرة الحديثة للتعلم تستقطب تنمية الفضول الذهني لتشكل جذور لتأصيل البحث واالطالع عند المتعلم، وعندما نتفق 

على القواعد لن نختلف حول الكيفية. ومن بين المسائل المهمة التي اقترحتها البحوث لتنشيط الفضول الذهني "الفجوة المعرفية" 

 ,.Wright et alلذهنية وحتمية تطوير القدرات اإلبداعية واالكتشاف. والحديث حول تطويرها تناوله والتي تستثير المعالجة ا

( في دراسته وذكر أن الخطوة األولى لتنشيط الفضول هي خلق فجوة معرفية مثالية ومساعدة الطالب على إدراك ذلك. 2018

في مباشرة بعد تزويد الطالب بالمعرفة األساسية في موضوع ويبين أن الطريقة بسيطة لتحقيق ذلك وهي إدخال التناقض المعر

 ينحرف عن المعرفة المكتسبة سابقا، -تقديم استثناء-معين. وذلك حين 
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)أي الفضول(. ويمكن أن يؤدي تقديمها مع أنشطة بالفصول الدراسية فيفاجئ المتعلمين ويقودهم إلى طلب مزيد من التوضيح  

 لبحث واالستكشاف. عالوة على ذلك، فهو يسهم ويؤدي إلى استكشاف وتعلم أعمق لدى البعض. إلثارة اهتمام الطالب وتعزز ا

( وجود أثر إيجابي 9191وفي دراسة حديثة حول أثر تطبيق فجوة المعلومات في المناهج التعليمية أكدت دراسة )مايخان،

ن جهة متوسط مقارنة بالطرق التدريسية التقليدية، ومالستراتيجية فجوة المعلومات في رفع التحصيل الدراسي لدى طلبة األول ال

أخرى أكدت أنها أسهمت في رفع مستوى الذكاء االجتماعي لدى المفحوصين، وأوصت الدراسة باعتماد هذه االستراتيجية في 

 تدريس مناهج العلوم.

 

أن  الت هي أيضا استراتيجيات فعالة يمكنأن العمل على توظيف مشكالت غير محددة أو تنفيذ التعلم القائم على المشك وهذا يدلل

تولد فجوة المعرفة. كما يمكن للمعلمين طرح أسئلة استفزازية تتعارض مع اليقين واالكتساب السابق السليم للمتعلمين أو حجب 

 ,Cordova, D. I., & Lepper المعلومات الهامة عن قصد بدال من تقديمها دفعة واحدة وتكليفهم البحث عن المعلومات المفقودة

M. R, (1996) وعلى النقيض إن كان المتعلمون على دراية بفجوة المعلومات، فلن يتابعوا بفضول ما لم يعتقدوا أن المعلومات .)

 المفقودة ذات قيمة.

وة، مما طلذلك فإن األسئلة التي تُمكن الطالب العمل عليها بالتدرج، يمكن أن تزيد لديهم من قيمة الوصول إلى اإلجابات في كل خ

يعزز األهمية للمعلومات المكتسبة لجميع المواد التعليمية. وما من شك أن تعرفهم على الفجوات المعرفية أو التطبيقات العملية 

(. وتكون Coenen, A., Nelson, J. D., & Gureckis, T. M. ,2018للمواد قد تحقق لدى الطالب أهداف تعلم فائقة 

عملية البحث عن المعلومات لحل الفضول التي تتطلب االستثمار المعرفي وتطوير وتعزيز اهتمام  المفارقة بالقدرات التي توظف

(. ونخلص بناًء (Song, J, 2015المتعلم وكفاءته، وذلك أمر بالغ األهمية في المراحل األولى لتطور الفضول الذهني والكفاءة 

ه في تنمية استكشاف وتعلم مواضيع خارج الفصول الدراسية، والتنبعلى هذه االستراتيجية ولتجويدها يتعين علينا غرس الرغبة 

لنقاشها؛ الذي يعزز قدرة المتعلمين على البناء المعرفي والتواصل وطرح األسئلة المبنية على االستفسار والتفكير ذات الصلة 

 بالتعلم النشط وتدلل بكفاءة وأصالة عملية التعلم.

 

 اد للمدرسةاستكشاف المعرفة ومهارات االستعد  

 واصل.والتبالبناء للدافع الجوهري وتعزيز االستقاللية، ومشاعر الكفاءة  مرتبط فضولهم في ان لألطفال خاصة تعد ميزة

( أن االطفال يتعرفوا على بيئاتهم من خالل االستدالالت البسيطة لكن يحتاجون إلى توجيه (Haith MM,1980يعتقد فيما 

انتباههم نحو بعض الميزات. بينما الحقائق تظهر معظم األطفال لديهم الرغبة الشديدة باالستكشاف والبحث، ويحتاج هؤالء إلى 

 والتي Prachi E et al) .(2018,ذات الشأن دللت دراسة  الدعم في أن تكون المهارة التي يرغبون في تعزيزها ناجحة. وفي

الفضول الذهني في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض األطفال ، تتناول التحصيل األكاديمي طولية تستقصي تعد أول دراسة 

 ( طفل من مرحلة الطفولة المبكرة ورياض األطفال.9911والتي سعت الستقصاء وتتبع )للرياضيات، 

اءة مباشرة للقر تماتقييقدمت هذه الدراسة بعض األدلة على ارتفاع الفضول لدى عينة الطفولة المبكرة، والتي تضمنت 

والرياضيات، كذلك تضمنت استبيان سلوكي لتقرير الوالدين، والتي أشارت نواتجه، وجود ارتباط بين فضول القراءة في رياض 

حيث أوضحت أن الفضول قد يكون ذو اسهام مهم، لكنه غير معترف به في التحصيل. ، االطفال واالنجاز األكاديمي للرياضيات
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وأن فضول األطفال هام لو وظف في التعلم األكاديمي. كما أكدت أن تشجيع فضول التعلم لدى الصغار وغرس حب االطالع، 

 هدفا لتعزيز القراءة المبكرة وتنمية الرياضات االكاديمية.

ذلك على المربين تعزيزها لدى الطفولة المبكرة، ووتضمنت نواتج الدراسة كذلك العديد من االرتباطات المتعلقة بالعينة يتوجب 

 باعتقاد ان الفضول يرتبط ببناء الدوافع الذاتية وتعزيز مشاعر الكفاءة.

التساؤل. وهو و مما سبق يتبين لنا أن األطفال فضوليون بفطرتهم وأن الشغف للتعلم يدفعهم لالستمرار في عملية التعلم والبحث

عامل تحفيزي إيجابي لتنامي المعرفة في هذه المرحلة العمرية ويشجع على البحث والتعلم النشط، فقد يصل بالطفل إلى مسارات 

 تعلم تعزز من السمات والمواهب الكامنة لديه وتحفز إبداعا حين إيقادها باكرا. وهذا يقودنا للتساؤل: 

 لفضول للمعرفة لدى األطفال الصغار لدعم التفكير العلمي والمستقبلي؟إلى أي مدى بإمكاننا توظيف شغف ا

المتأمل لذلك يستدرك أنه يوجد تحد آخر في وجه ولوج أطفالنا لتلك النواتج، وتطوير تلك العادات، فالبد إنه يلزمنا اقتراح 

 أنظمة بيئية جديدة للتعلم في هذه المراحل لنستوفي تلك المشاركة.

الفضول بأنه على األرجح يشجع تطبيق التعلم العلمي وتطويره خالل ثقافة الشخص وبيئته،  )(Jirout JJ,2020دراسة وناقشت 

إال أن الطرق التي يوظف بها واألساليب التي تنادي به قد تنكمش، في حين هو مجال مهم للبحث في مجاالت علوم المستقبل، 

لمعلمين واآلباء واألمهات وغيرهم في بيئات األطفال، يجب أن تركز جهود وأكدت الدراسة أنه يجب أن يُناقش تأثير األقران وا

شأن حتى عندما يبدي األطفال فضولهم ب ،قدراتهم وتعزيزتعزيز التعلم على اإلمكانات المثيرة للفضول في دعم تعلم األطفال 

  المدرسة.أشياء خارج 
 

" رة وأنهالمبكلدى األطفال الصغار من قبل معلمي الطفولة  -فةشغف للمعر-خلق يإن الالفت في هذا االمر حين صنف الفضول 

مهم جدا "أو" ضروري " لالستعداد للمدرسة. كما أنهم اعتبروه أكثر أهمية من بعض المهارات األكاديمية. على سبيل المثال، 

طفل لى الطرق التي يبحث بها اليمكن أن يؤدي البحث عن المعلومات إلى أسئلة جديدة، ومع تنشيط المعرفة السابقة، قد يؤثر ع

فهل أن لنا  ،(Heaviside S, Farris E,1993)عن المعلومات 

الذهني  واالستكشاف، حيث تشير األبحاث أن الفضول للتساؤل فضولهم يصحبهم علماء ولدوا أطفالنا أن نقر أن

 منها.  المزيد يحققها تبعث التي المهارات على والمعارف، فالتركيز العلوم بتعلم ويتصل مهم

 تي قد تعزز فضول األطفال ومنها:من االستراتيجيات ال عدد  (Jirout JJ,2020). وفي ضوء ذلك اقتراح 
 

. تشجيع وتوفير الفرص لألطفال لبحث واستكشاف المعرفة ، مع التأكيد على قيمة )االستكشاف( ، فاألطفال لن يطرحوا أسئلة 1

 إذا لم يتم اشعارهم بأهمية أسئلتهم. 

 عن المعلومات، سعيا. السماح لهم بالتعرف أو القراءة حول شخصيات منجزة، خالل ممارسة أنشطة البحث 2

 لشجعهم على الطرح والنقاش والبحث.

. يمكن للمربي تشجيع االستجواب العميق حين يبادر األطفال بطرح أسئلة تلقائية ، ومن ثم عن طريق استخدام استفسارات 3

 واضحة تدعم توليد أسئلة أعمق وفي ذلك يعطى األطفال تلميح لممارسة تحليل لما ال يعرفونه. 

البناء تتطور القدرة على تقييم معرفتهم، خالل الممارسة لتنميتها بشكل فعال. والمؤكد أن تلك االستفسارات تختلف ومن ذلك 

 عن أسئلة تحتمل االجابات البسيطة " نعم " أو " ال".
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و طرق . جزء من الفضول هو التعرف على األسئلة التي يمكن طرحها، غالبا ما يكون لدى األطفال فهم وتوافر حلول أ4 

متعددة للقيام بشيء ما. ومن المرجح أنهم سيحاولون أن يستكشفوه. والعمل على تعزيز تفكير األطفال حول األفكار البديلة التي 

 يسعون لعرضها واجب، والتي يعتقد أنها التي تدعم اإلبداع وتعزز تعلمهم النشط أيضا.

ي داعم واالستجابة بشكل إيجابي لتعزيز استراتيجيات الفضول إضافة إلى ما تقدم فإن من المؤمل أن يؤدي خلق مناخ تعليم

 والتعلم، مؤداه زيادة تعزيز لقيمة البحث لدى االطفال، والحفاظ على تعلم مستمر، وداعم للتفكير العلمي وتعلم النشط مستدام.

لك. يدة ليمتلكها ويوظفها بعد ذالفكرة هنا أن السماح للمتعلم باالنغماس في فضوله يسمح له بتركيز جهوده على معلومات مف

والستمرار ذلك الشغف وفضول البحث والتعلم. ولتجويد هذا التعلم، يجب التأكيد على الطالب تعلم االستمتاع حين األداء. 

 والجانب األهم، ردود الفعل من المعلمين فبإمكانك أن تلهم الطالب عرض تجربة ممتعة ومفيدة ليتعزز لديه توليد أفكار أعمق.
 

 الذهني  استراتيجيات تنمية الفضول 

 الجانب التطبيقي:

لعل أبسط ما يمكن أن يعمل به المعلم أو المشرف التربوي استحثاث الرغبة في االستطالع والفضول الذهني وأن يشجع التساؤل 

ولقد تم عرض بعض استراتيجيات التي طبقت حول الفضول الذهني بأدواره من االستكشاف  وتحدي الفرضيات والمفاهيم الشائعة.

ض واالنفتاح على التعلم واالستكشاف بينما سيتم تناول البع واستقصاء فجوة للمعرفة أو الرغبة في الحصول على معارف جديدة،

 االخر هنا في نقاط مختصرة.

يام بها يعد أحد أهم التحديات التي تواجه المعلمين. ومن أهم وسائل استحثاث الجوانب وهذه العبارة مع بساطة ذكرها إال أن الق

مح وكذلك خلق بيئة تعلمية مريحة تستمطر وتستحث األسئلة من الطلبة وتس -التطبيقية للفضول الذهني: استخدام األسئلة المثيرة

ة بحياة عارضات فكرية تحتاج إلى فك اشتباك، خاصة تلك المرتبطإتاحت تقديم ت-واختبار الفرضيات -لهم بالمناقشة وتوليد األفكار

الطالب، حيث تخلق مثل هذه التعارضات الذهنية حاجة ذهنية ملحة للتعرف على صور دفع التعارضات أو تفسيرها على أقل 

وات واستكشاف الفج تقدير. وعلى العموم تطبيق تلك االستراتيجيات، يتطلب توفير وقتا كافيا، للتعرف على التعارضات أو

الجوانب المتعددة لها، مما يثير المزيد من الرغبة في البحث واالستقصاء أكثر، لذلك من المهم إتاحت أوقات كافية لهم الستكشاف 

الموضوع من زوايا متعددة. ومن األمور التي تستحث االستطالع والفضول العلمي إتاحت الفرصة للطلبة الختيار بدائل متنوعة، 

 (.9142تيح المعلم للطلبة اختيار مواضيع بحسب رغبتهم في المجال الدراسي أو مجال البرنامج اإلثرائي )الجغيمان،كأن ي

نظرية فجوة المعلومات للفضول حين يحدث شعور  (Loewenstein,1994) وتبين لنا من خالل الدراسات، عندما اقترح

ه وما يريد أن يعرفه. فإن تحديد واقتراح بعض االستراتيجيات يشكل بالحرمان، يصبح الفرد على دراية بالفرق بين "ما يعرف

 خارطة طريق لتعزيز الفضول في ضوء تلك النطريات والدراسات ومنها:

o ولى: الفضول كومضة معرفية خاطفةاالستراتيجية األ 

اجئ يثير ر للتفكير أو بيان مفاستخدم الفضول كحافز أساسي في بداية الدرس خالل التهيئة، على سبيل المثال، طرح سؤال مثي

 استقصاء معرفة سابقة.

o االستراتيجية الثانية: التعارض المفاهيمي 
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ادخال تعارض مفاهيمي عندما يكون ذلك ممكنا. وسيشعر المتعلمون بأنهم مجبرون على استكشاف التعارض إلى أن يتم حله. 

 وعند حل التعارض، سيكون لديه شعور باالرتياح

o  الثالثة: جو لألسئلةاالستراتيجية 

خلق جو يشعر فيه الطالب بالراحة حول طرح االستفسار واألسئلة، حيث يمكنهم اختبار فرضياتهم الخاصة من خالل المناقشة 

 والعصف الذهني.

 وهذا ال يعزز الفضول فحسب، بل يساعد أيضا على بناء الثقة. 

o االستراتيجية الرابعة: الوقت 

موضوع ما. إذا كان المعلم قد نجح في تحفيز الفضول، فسيرغب المتعلمون في االستمرار في السماح بوقت كاف الستكشاف 

 هذا االستكشاف.

o االستراتيجية الخامسة: الخيارات 

منح الطالب فرصة اختيار المواضيع ضمن مجال الموضوع. على سبيل المثال، في حصة الكتابة، يمكن للطالب استكشاف 

قيق أهداف مهمة الكتابة. إن السماح باختيار موضوع محفز في جوهره سيساعد على الحفاظ على موضوع يثير اهتمامه، مع تح

 فضولهم وتعلمهم النشط، وتطوير مجاالت اهتمامات أخرى.

o االستراتيجية السادسة: عناصر إثارة الفضول 

عدم  -التعقيد  -المفاجأة  -الجدة  -التناقضات  -إدخال واحد أو أكثر من العناصر التالية في درس تثير الفضول )التعارض 

 اليقين(.

سوف يرغب المتعلمون في استكشاف مصدر التناقض والجدة وما إلى ذلك، وسترضي المعلومات الناتجة فضولهم وتطور 

 معرفتهم.

o االستراتيجية السابعة: الكمية المناسبة من التحفيز 

ناك اختالفات فردية عندما يتعلق األمر بتطبيق الفضول، قد يصبح كن على بينة من درجة التحفيز في حالة التعلم. تذكر أن ه

 بعض المتعلمين قلقين إذا كان التحفيز معقدا جدا، وغير مؤكد، قد يغادرون بسرعة 

 "منطقة الفضول" ويدخلون "منطقة القلق.

o االستراتيجية الثامنة: االستكشاف 

 شجيع أسئلة مثل: "ماذا سيحدث لو. . . تشجيع الطالب على التعلم من خالل االستكشاف النشط، ت

o :االستراتيجية التاسعة 

عند السماح لالستكشاف والبحث لتكون مكافأة خاصة بها. استخدم التحفيز الخارجي بحكمة حيث أظهرت بعض الدراسات أن 

 بالنشاط.التحفيز الخارجي الممنوح ألداء مهمة يجدها المتعلم محفزا جوهريا قد تضعف االهتمام المستقبلي 

o االستراتيجية العاشرة: النمذجة 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             483  

 ISSN: 2706-6495 

 

 .Marilyn P) نموذج الفضول، اسال أسئلة، االنخراط في استكشاف محدد لحل السؤال المطروح، وإظهار الحماس

Arnone,2020). 
 

 :األهداف واالتجاهات المستقبلية 

 ركزت على الدور المحوري ألثر تعزيز الفضولأظهرت النتائج التي توصلنا إليها من خالل استعراض الدراسات واألبحاث التي 

 والتي تناولت الكيفية التي بواسطتها نعزز فضول البحث واالستكشاف.

وتوجيه التعلم النشط والتعلم الذاتي، في عصر أصبحت يطالب بمناهج معاصرة تتمركز حول المتلقي وتنتظر من المتعلم أن يكون 

طبيق مجموعة متنوعة من االستراتيجيات يتم استخدامها من قبل المعلمين، لبدء تطبيق قادرا على التعلم. وقد أشار البحث إلى ت

التعلم النشط في صفوفهم. والذي يسعى إليجاد واكتشاف حلول للمشكالت البيئية وفق منظور تطويري ألداء االفراد وفق بيئات 

 .(Singh et al., 2010متغايرة )

سهم بمساعد التالميذ على فهم بنية المادة الدراسية وأفكارها المفتاحية وإلى اندماج الطالب بينما توحي لنا هذه الطرائق بأنها ست

النشط في عملية التعلم. كما تؤكد نتائج البحوث التطبيقية إلى تحسين استراتيجيات التدريس والتوجه لصنع سياسات التعليم 

 المستقبلي.

، يرجح العمل كأي آلية توجه الفرد نحو معرفة جديدة أو مهارة بغض النظر وفي العموم فإن السعي لتطبيق هذه االستراتيجيات

ويدق أجراس  عن ركيزة القدرات العقلية. أو ما ستخلقه تلك استراتيجيات من نزعة للتعلم ستجعل من الطالب يشرع في التعلم

كز ت استكشاف يحركه الفضول ويرتاكتساب المعرفة المستمرة أي مدى حياته. في حين كفاءة استخدام وتوظيف استراتيجيا

 (.Smith ,2013على أهداف توفر أقصى قدر من التنفيذ والتعلم تعد ذات نفع للحياة واالفراد )

وبناء على ما سبق ذكره ولكي نطور استراتيجيات تعزز التعلم والتفكير والبحث يلزم التعريف بها وبأهميتها وأساليب تطبيقها. 

ية إلى أن الفائدة مقتصرة على حاالت أو مجموعات معينة. ألن مدى االهتمام لتطوير هذه الجوانب لم بينما تشير النتائج الحال

يدرج خالل أهداف التعليم، لذلك سعت هذه الدراسة أن تستقصي نتائج األبحاث والظروف التي باإلمكان تطبيق تلك المتغيرات 

 يق الفضول يحمل صالحية قوية للتنبؤ بجودة التعلم المستقبلي.خاللها. وفي ضوء ما تناولته هذه الدراسة، نعتقد أن تطب

 

 خاتمة

في هذه المقالة أصف موقف األبحاث المحددة التي تناولت الفضول بأنه عنصر مهم متعلق بالتعلم النشط، وتم عرض عدة آليات 

 الستراتيجيات يمكن من خاللها أن نوظف الفضول لتتم عملية التعلم تلك.

إلى أن الفضول حالة متزايدة من االهتمام مؤداه االستكشاف والعمل على كسر حاجز الجمود في عملية التعلم ومما سبق نخلص 

وإعادة تنظيم أدوار عملية التعلم بما يسمح بظهور شخصية المتعلم الباحث والمفكر وتمكينهم من اكتشاف وبناء آليات تعلم تحفزهم 

فهمهم والنظر في طرائق التعلم أكثر شمولية. ومن جهة أخرى نسهم في بناء  على اإلسهام في حلول لمشكالت وذلك بتعميق

 شخصية المتعلم الواثقة بتطبيق معارفهم وتقديرها. لذلك فإنه ال يمكن تجاهل أهميته في تحفيز التعلم النشط.

 .استثماره برغم تفرع فوائد الفضول الذهني إال أننا نفتقر إلى النظرية التكاملية وآليات العرض وتوجيه
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كيف ستبدو هذه الفلسفة عند تطبيقها في التعرف على  في ضوء ما قدمته هذه الورقة لنستحضر التساؤل في مقدمة هذه الدراسة

  الطالب أو المستكشفين الصغار عند تقديم الرعاية المناسبة لهم وتجويد بيئة التعلم؟

ة للكشف عن أصحاب هذه السمة، ولهذا يجب أن يكون لدى المربي ال شك أنه ليس بإمكاننا أن نقترح أدوات معينة وطرق محدد

الوعي الكافي واالطالع لكيفية تطويرها لدى الطلبة، حين تبرز في رغبتهم بخلق حالة من التوافق واالتزان بين أفكارهم وبيئاتهم، 

فضول الذهني هو عنصر مؤثر في حيث أكدت بعض األبحاث أن ال .كذلك في تفاعلهم مع المواقف الجديدة التي يتعرضون لها

يتم تطويعه ويأتي هذا النظام الجديد والفعال  وعندما اإلبداع. لهذا خلق تعزيز الفضول الذهني لدى المتعلمين اليوم يمثل تحديا.

ص اإلى أنظمة التعليم فستتغير العالقات بين المعلمين والطالب بشكل فارق، ويتحول فيها المعلم والطالب إلى مجموعة أشخ

 . (William. E,1993) يتفاعلون للبحث والبرهان واالنفتاح على كفاءة وقدرة كل منهم

من خالل ما طرحناه ومر ذكره أن إمكانية تحقيق توفير مواضع اشتغال حول استراتيجيات الفضول الذهني "االستكشاف  ونخلص

واالنفتاح على الخبرة" يتطلب توفير فرص للتعاون والتنسيق مع إدارة المدارس في أفق الستثمار هذه السمات على مستوى 

لتعليم إعادة النظر في تضمينها لألنشطة في المدارس أو خالل اإلجازات، المدرسة، وأن هذا المطلب يقتضي على مؤسسات ا

التي تنمي شغفهم للبحث حول فضول المعرفة النشطة وكيفية تطويرها  االمكانات،والتوعية واإلرشاد وتعريف الطلبة بتلك 

 .ولتحسين هذه الفرص يجب أن ندرس المخاطر المرتبطة بعدم االلتفات لها واستثمارها.

لى المربين في ضوء ذلك السعي إلعداد برامج من شأنها تنمية االنفتاح العقلي وتعريض الطلبة لألنشطة الجادة داخل وخارج وع

المدرسة والزيارات العلمية والثقافية، وما من شأنه تطوير بعض االهتمامات لديهم ويفرض االنسجام مع بيئات وثقافات أخرى. 

 .لتعرف على امكاناتهم وشخصياتهم أكثر واكسابهم المهارات والخبرةتلك األدوار قد تكون فارقة في ا
 

 :التوصيات

فيما يبدو أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات التي تتناول تطبيق هذه االستراتيجيات لمواجهة تحديات تجاهلها كداعم 

 رئيسي للتعلم المستقبلي.
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  بالقياس والحدود الكفارات إثبات

Proving penances and limits by analogy 
 

ناصح هللا إحسان/ الباحث  

أفغانستـان ننجرهار، جامعة الشريعة، كلية التفسير، قسم مساعد، أستاذ  

Email: ih.nasih3@gmail.com  

رحماني الرحمن کل/ الباحث  

أفغانستـان بغالن، جامعة الشريعة، كلية اإلسالمية، الدراسات قسم محاضر، أستاذ  

 

 البحث: ملخص

 الذي الراجح الرأی وتوضيح والکفارات، الحدود في القياس جريان جواز حول العلماء أراء بيان الی هدفي البحث هذا إن

 كإعداد تعقل، ال تقديرات على مشتملة بالقياس والحدود الکفارات قالوا المانعون ان قبل من قلنا كما الخالف منشأ األدلة، تؤيده

 القائلون احتجو األصل. حكمة في المعنى تعقل فرع والقياس العدد، هذا خصوص اعتبار في الحكمة يدرك ال العقل فإن الركعات،

 هو الراجح لوالقو ،فيها به العمل فوجب بعمومه، يتناولها القياس حجية على الدال الدليل بأن ،الكفارات الحدود في القياس بإثبات

 ذكرناه وقد القياسب والحدود الکفارات اثبات لیع والمعقول واالجماع والسنة الكتاب من االدلة دلت وقد العلم اهل جمهور قول

 المسألة في الحق عن والباحثين العلم طلبة اخواني العمل بهذا ينفع أن هللا أسأل النهاية وفي الصالحات. بنعمته تتم الذي هلل والحمد

 .الشيطان ومن فمني خطأ من كان وما والمنة الفضل فله قطعا هللا فمن صواب من كان وما

يويا يستحق أن يفرد بدراسة مستقلة التحرير موقف العلماء ومن أسباب اختيار الموضوع و أهميته يعد هذا الموضوع ح

منه،ويعتبر القياس من أهم الموضوعات في علم أصول الفقه وقد اعتنی به سلف الصالح وحکموه في کثير من المسائل 

 والقضايا عند غياب النص من الکتاب والسنة.

لماء األصول وأدلتهم وأقوم بمناقشة والموازنة، وقد قمت بدراسة الموضوع دراسة اکاديمية، أتناول من خاللها موقف ع

 إلى قائله مع كل أمانة.وايًضا نسبت قول  ،لی مصادره األصليةإعزوت األيات واألحاديث 

ونرجو من العلماء أن يتوجهوا بشکل تام وکامل الی کتابة رسائل شتی حول الموضوعات الهامة في مرحلتی الماجستير 

 .الموضوعمثل هذا   والدکتوراة

 العقل. القياس، الحدود، فارات،كال :المفتاحية الکلمات
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Proving penances and limits by analogy 

 

Abstract: 

This research aims to clarify the opinions of scholars about the permissibility of analogy with the 

limits and penances, and to clarify the most correct opinion that is supported by the evidence, the 

origin of the dispute as we said before that the objectors said penances and limits by analogy 

include unreasonable assessments, such as preparing rak’ahs, for the mind does not realize 

wisdom in a particular consideration This number, and measurement branch sensible meaning in 

the wisdom of the origin. Those who say that analogy is established in the limits of expiations, 

argued that the evidence indicating the authority of analogy deals with it in its generality, so it 

must be acted upon in it. And in the end, I ask God to benefit from this work my brothers, 

students of knowledge and those who search for the truth in the matter, and what was right is 

from God definitely, he has credit and grace, and what was wrong is from me and from Satan. 

Among the reasons for choosing the topic and its importance, this topic is vital and deserves to 

be singled out for an independent study, the editorial position of scholars on it, and analogy is 

considered one of the most important topics in the science of jurisprudence, and the predecessors 

of the righteous took care of it and judged it in many issues and issues when the text is absent 

from the book and the Sunnah. 

I studied the subject in an academic study, through which I dealt with the position of the scholars 

of origins and their evidence and discuss and balance, and I attributed the verses and hadiths to 

its original sources, and also attributed a saying to its saying with all honesty. 

We hope that the scholars will fully and completely turn to writing various letters on important 

topics in the master's and doctoral stages, such as this topic. 

Keywords: The border, Atonement, Measurement. 
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 المقدمة: 

ومن سيئات اعمالنا من يهده هللا فال مضل له  أنفسناإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور 

سواه واشهد ان محمدا عبده ورسوله  إلهاال هللا وحده ال شريك له ال رب غيره وال  إلهواشهد ان ال  ومن يضلل فال هادي له

 وأزكاه. وأشرفهنبي  أفضل

 :بعدما أ

الفقهاء حاولت فيه قدر الطاقة االختصار  اختالفوأثرها في بالقياس  والحدود الكفاراتفهذا بحث مختصر في اثبات 

 االطالة.موضوع البحث فم اتعرض لكثير من المسائل خشية  علىوااليجاز واالقتصار 
 

 أهمية الموضوع:

 والحدود من القرآن الكريم، والحديث النبوي.يكتسب الموضوع أهميته أمثلة لألقسية الواردة في الكفارات 

 ويكتسب أهمية من جهة ثانية حيث يبحث في األمثال التي لها منزلة وأهمية كبيرة بين أساليب البيان.

 فلألمثال في اللغة مكانة رفيعة لما لها من دور بارز في اإلقناع، وسرعة التفهيم، وإزالة اإلشكال.

القرآن الكريم لما حوته من المعاني الحسنة، والدالئل العميقة، المتضمنة للحكمة، ودالئل الحق في وأحسن األمثال هي أمثال 

 المطالب العالية.
 

 الدراسة السابقة:

و اردت أن  ،وکتب فيها کتب ورسائل مستقلة وکتب شتی تحت عناوين والمباحث المختلفة ،الموضوع هذا قديماً وسابقاً 

 اجمع وارتب أقوال العلماء وارائهم حول هذا الموضوع تحت عنوان واحد کی يستفاد منه بسهولة.
 

 فيه: وطريقة السيرمنهج البحث 

 يمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه بتوفيق هللا في دراسة هذا الموضوع بالنقاط التالية:

وايًضا نسبت قول  ،لی مصادره األصليةإوقد عزوت األيات واألحاديث  ،کتبت البحث من الکتب المعتبرة من األصول الفقه

 إلى قائله مع كل أمانة.

 الف: تعريف الکفارة لغةً:

الکفارة فی اللغة: مأخوذةٌ من الکفر وهوالستُر، ألنها تُغطي الذنب وتستُره، فهی اسم من کفرهللا عنه الذنب، أی محاهُ ألنها 

 يه بالکفارة.تکفُر الذنب، وکأنه غطَّی عل

فعل ما يجب بالحنث  فيها، والتکفيُر في المعاصي:  اليمين   ك. وتكفيروالکفارةُ: ما کفر به من صدقٍة أو صوٍم أونحو ذل

 (م8991،االفريقي المصري بن منظورا (إلحباط في الثواب.کا

 إلصطالح:ب: تعريف الکفارة في ا

: الکفارةُ من الَکفر  بفتح الکاف وهو الستُر ألنها تستُُر الذنَب وتُذه بُه، هذا أصلها، ثم استعلمت فيما وجد فيه  قال النوويُّ

 (م5002،المقري ) ك وإن لم يكن فيه إثم كالقتل خطاًء وغيَره.صورةٌ مخالفةٌ أو انتها

http://www.ajrsp.com/
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ن كفر هللا عنه الذنب محاه ومنهُ    ) يمينه إذا فعل الكفارةَ. كفر عنوالذنوب  ألنها تكفرُ  الكفارة،وقال الشيخ اإلمام النسفي: م 

 (ه_ ق8259النووي، 

 وشرعاً: لغةً  الحدود تعريف ثانياً:

 .المنع اللغة في وهو حد جمع الحدود :اللغةً  في -الف

 (ه_ ق۵۰۴۱ ،الجرجاني ) .تعالى هلل حقا وجبت مقدرة عقوبة :الشرع وفي -ب

 وشرًعا: لغةً  القياس تعريف ثالثًا:

 نظيره. إلى الشيء رد اللغة في القياس اللغةً: في -الف

 (م5009جمع من المؤلفين،  ) بينهما. مشتركة لعلة أصل على فرع حمل الشرع: وفي -ب

 

 الكفارات:و الحدود في القياس اجراء حكم

 الشرعية: األحكام جميع في القياس اجراء

 الشرعية: األحكام جميع في القياس اجراء والحدود الكفارات في القياس إجراء من ولاأل أذكر

 من الشرعية األحكام جميع أن إلى منه مصيًرا الشذوذ، بعض فأثبته الشرعية: األحكام جميع في القياس إجراء جواز في اختلفوا

 ثابتًا يكون أن بعضها على جاز وقد فيه، وتشترك الشرعي، الحكم حد وهو واحٍد، حد تحت جميعها تدخل ولهذا واحٍد، جنس

 الشرعية األحكام جميع دخلت وإن أنه وذلك صحيح، غير وهو الباقي، على جائًزا كان المتماثالت، بعض على جاز وما بالقياس؛

 موجبة بأمورٍ  ومتمايزة متنوعة أنها غير لها، جنًسا شرعي   حكم هو حيث من الشرعي الحكم وكان الشرعي، الحكم حد تحت

 به ما باعتبار ال وتعينه، خصوصيته باعتبار له ذلك يكون أن له، وثبت بعضها على جاز ما يكون أن مانع فال هذا، وعلى لتنوعها،

 أوجٍه. الثالثة يمتنع مما ذلك وإن كيف لها، عامٌ  هو و االشتراك

 األسباب؛ في القياس إجراء جواز إلى الشافعي أصحاب أكثر )ذهب والشروطٍ  األسباب في القياس إجراء امتناع بينا قد أنا األول

 حكم وشرطًا سببًا بكونه الوصف على الشارع حكم أن وبينا ،المختار( وهو حنيفة، أبي وأصحاب الدبوسي زيد أبو ذلك من ومنع

 شرعي.

 ُعلم؛ ما على إليه، يستند أصل من له البد قياس كل أن ذلك لزوم وبيان ممتنَعا، فكان ممتنع، أمر إلى يفضي مما ذلك أن الثاني

 النهاية غير إلى األمرُ  تسلسلَ  فإن أصله، أصل حكم وكذلك بالقياس، ثابتًا القياس أصل حكم لكان بالقياس، يثبتُ  حكم كل فلوكان

 خالف فهو آخر، أصل على القياس على يتوقف ال أصل إلى انتهى وإن لها؛ النهاية أصول على لتوقفه ما، قياسٍ  وجود امتنع

 الفرض.

 متعذر، فيه القياس فإجراء ذلك، كان وما ونحوه ، العاقلة على الدية كضرب معنى،ال معقول غير ثبت ما األحكام من أن الثالث

اآلمدي، ) ممتنًعا. يكون بالقياس فإثباته علة، له يُعقل ال فما الفرع، إلى وتعديتها األصل حكم علة تعقل فرع القياس ألن وذلك

 .(م۵۹۹۱
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 والحدود: الكفارات في القياس اجراء 

 فيها: األصوليون اختلف

 يجوز أنه أي الشرعية، األحكام من غيرها في يجري كما ،والحدود الكفارات في جريي القياس أن العلماء: جمهور فقال

 فيها.والحدود القياس شرائط وجدت إذا والحدود الكفارات من حكم كل إثبات في بالقياس التمسك

 ال كما حجة، فيها القياس يكون وال بالقياس، منهما واحد حكم يثبت فال ،والحدود الكفارات في القياس يجوز ال الحنفية: وقالت

 والعبادات. العقائد أصول في القياس يجوز

 في الكفارة إلثبات منهما، كل في الروح ازهاق بجامع الخطاء القتل علي العدوان العمد القتل قياس الكفارات: في القياس مثال

 كل في الشهر حرمة انتهاك بجامع الجماع على عمًدا رمضان نهار في األكل وقياس الخطاء، القتل في ثابتة كماهي العمد القتل

 جماع.ال في ثابتة هي كما األكل، في الكفارة إلثبات منهما،

 األدلة:

 الحشر( )سورة اأْلَْبَصار ( يَاأُول ي )فَاْعتَب ُروا تعالى: قوله مثل والسنة، الكتاب من القياس حجية على األدلة بأن الجمهور احتج

 األدلة هذه فقصر غيرها، أم الكفارات من اكانت سواء الشرعية، األحكام جميع بعمومها تتناول ونحوهما، موسى وأبي معاذ وقصة

 حاصل والظن الظن، إلقتضائه الكفارات غير في يثبت إنما القياس بأن ايًضا واحتجوا مخصص بال تخصيص األحكام بعض لىع

 (.ه ق 8251، شوكاني) السرائر(( يتولى وهللا بالظاهر نحكم ))نحن السالم: عليه لقوله به العمل فوجب فيها،

 فقط. الظن المفيد الواحد بخير العمل على وقياًسا 

 يجوز ال القياس ألن الجهة، هذه من الحد تشبه فهي العقوبة، معنى فيها ألن الكفارات في القياس جواز عدم على الحنفية استدل

 الخطاء، سبيل والظن الظن، يفيد إنما والقياس ،(ه ق۵۵۱۱الزيلعي، ) بالشبهات(( الحدود ))ادرؤو السالم: عليه بقوله الحدود في

 ) فيها. الشبهة لوجود ايًضا بالقياس الكفارات تثبت ال هكذا بالشبهات، تدفع الحدود ألن الحد، به يثبت فال قاطع، دليل ال شبهة فهو

 (م۵۹۹۱ -ـ ه۵۰۴۱الزحيلي، 

 بالسارق النباش وإلحاق قياس بالجماع االكل إلحاق فإن والحدود، الكفارات في يجري ال القياس أن قوم عن نقل الغزالي وذكر

 بهذا كالمهم فسروا إذ مساعدتهم يقتضي واالنصاف حق ذكروه فما للمناط، استنباط ال الحكم لمناط تنقيح ذلك أن زعموا فإن قياس،

 الثاني، المنهج دون االلحاق في االول المنهج االحكام أسباب سائر وفي بل والحدود، الكفارات في الجاري بأن االعتراف فيجب

 مناط يكن لم الصبا أن لنا بان بالصبي المجنون ألحقنا إذا فإنا االول، المنهج وهو الحكم مناط تنقيح إلى يرجع الثاني المنهج وأن

 وهو منه، أعم أمر بل مناطا يكن لم الغضب أن لنا بان بالغضب الجوع ألحقنا وإذا التدبير، عقل فقد وهو منه، أعم أمر بل الوالية،

 محله عن الحكم تعدية الحكم تعليل فإن السبب. وتعليل الحكم تعليل بين للمنصف الفرق يظهر هذا وعند النظر، عن العقل يدهش ما

 الشدة لنا تبينت فإذا وعلته، الحكم مناط نطلب ونحن الحكم محل والخمر الخمر، شرب الشرع حرم نقول: فإنا محله، في وتقريره

 بالزنا الرجم الشرع علق قلنا إذا ههنا أما شيئا، مرالخ أمر من نغير ولم التحريم، في الخمر إلى النبيذ فضممنا النبيذ، إلى عديناها

 فقد بزنا ليس ما به ألحقنا فإذا زنا، أنه حيث من مناطا كان إن الزنا الن أوله، الكالم آخر يناقض الزنا، غير به فيلحق كذا لعلة

 تعليل ضرورة ومن تغيير، ال قريرت والتعليل مناطا كونه عن يخرجه بما مناطا، كونه يعلل فكيف مناطا، كونه عن الزنا أخرجنا

  سبب، أنه االول قولك نقضت فقد السبب ذلك فقد عند بعينه الحكم ذلك أثبت ثم سببا ،بكونه اعترفت إذا فإنك تغييرها االسباب
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 هذا يكون كان وإنما االفطار وهو منه أعم معنى بل السبب هو يكن لم الجماع أن باآلخرة لنا بان بالجماع االكل ألحقنا إذا فإنا 

 وهو آخر محل إليه وانضم للتحريم، محال الخمر بقي كما العلة، في يشاركه آخر مناط إليه وانضم مناطا الجماع بقي لو تعليال

 الجماع يخرج ال أن ينبغي وكذلك النبيذ وهو آخر محل إليه انضم لكن محال كونه عن حكمه علة طلبنا الذي المحل يخرج فلم النبيذ،

 ويوجب مناطا، كونه عن الجماع وصف يخرج االكل الحاق بل محال، وذلك االكل، وهو آخر مناط إليه وينضم امناط كونه عن

 الزنا وصف يصير وكذلك زائدا، حشوا الجماع وصف يصير حتى آخر معنى إلى الحكم إضافة ويوجب االعتبار، درجة عن حذفه

 فإذا حرام، فرج في فرج إيالج وهو الزنا، من أعم أمر الرجم مناط نال زائد، وصف الرجم مناط أن إلى االمر ويعود زائدا، حشوا

 .م( 8991الغزالي،  ) أعلم. وهللا المساعدة االنصاف اقتضى الوجه هذا على مذهبهم فسر مهما

 القاضي قاله للحنفية خالفا عندنا بالقياس إجماع وال فيها نص ال التي والمقدرات والكفارات الحدود إثبات يجوز الزركشي ذكر

 الباجي وحكى وفاقا فجائز بالقياس عليها المنصوص على االستدالل فأما قال منصور أبو واألستاذ السمعاني وابن وسليم الطيب أبو

 المختار الصحيح إنه وقال وغيرهما والشافعي مالك أصحاب من الجمهور عن التقريب في القاضي وحكاه كقولنا أصحابهم عن

 السارق في السنة على قياسا فصاعدا دينار ربع منهم أخذ من إال الطريق قطاع من يقطع وال األم في هللا مهرح الشافعي قال وقد

 ال القديم في قال فإنه والحكومات الجراحات وأروش األطراف العاقلة تحمل في قوله اختالف من قوالن هذه في له يخرج أن ويتجه

 في كفارة وال قسامة ال ولهذا عليها فيقتصر النفس في به الشرع ورد لكن سالقيا خالف على الضرب ألن العاقلة على يضرب

 في القياس به يثبت الذي والروياني الماوردي وقال أقل ألنه أولى بل قياسا النفس كدية عليهم تضرب أنها والمشهور األطراف

 يجوز أحدهما وجهان بالقياس استخراجها جواز ففي المقادير في والحدود األسماء فأما النصوص من المستنبطة األحكام هو الشرع

 وأكثره الحيض أقل قدرنا كما قياسا المقادير يثبت أن ويجوز فيه الخمر معنى لوجود خمرا النبيذ كتسمية األحكام بأسماء تعلق إذا

 غير الحدود ومعاني رعالش دون اللغة من مأخوذة األسماء ألن يجوز ال والثاني أحكام جميعها ألن هريرة أبي ابن اختيار وهذا

 أنه هريرة أبي بن علي عن الصيام كتاب في نقل لكن الصحيح هو األول أن النسخ بعض وفي انتهى مشروعة والمقادير معقولة

 وال أثر إلى وال خبر إلى يستند ال مذهب وهذا قال المجامع كفارة ودون والحامل المرضع كفارة فوق كفارة والشرب باألكل أوجب

 ألبي خالفا بحسابه النصاب على زاد فيما فيجب النقدين في وقص ال أنه حكى وقد الذخائر صاحب قال الرافعي عنه حكاه قياس

 وقال انتهى ممنوع المقدرات في القياس فإن رأيهم على سيما محله غير في قياس ألنه فاسد وهو قال بالماشية اعتبره وأنه حنيفة

 ألن ال أصحهما وجهان للمسافر وثالثة للمقيم وليلة بيوم المسح مدة يتقدر هل بالماء رةالجبي على يمسح قلنا إذا فيما األصحاب

 يجوز وقيل قاال الحنفية قول مثل الجبائي عن اللمع في والشيخ التقريب في القاضي ونقل يرد ولم وتوقيف بنقل يعرف إنما التقدير

 جريان الكوفة أهل بعض منع اإلسفراييني إسحاق أبو األستاذ وقال امطلق يجوز ال آخرون وقال القياس دون باالستدالل ذلك إثبات

 بغيره لهم تعلق وال القياس من ضرب فيه ولهم إال باب من وما قال الكفارات بها ألحق وربما والمقادير والحدود الزكاة في القياس

 هللا عبد أبو وذكر انتهى الترك في وجوزوه اإليجاب في ومنعوه األصل بغير ثبت إذا الوصف في استعملوه أنهم والظاهر

 بالقياس إثباته قوله على فيجوز قال الواحد بخبر الحدود إثبات يوسف أبي عن روي أنه األصول في كتابه في الحنفية من الصيمري

 بالقياس إثباتها ازفج الواحد بخبر إثباتها يجوز األحكام هذه بأن اللمع في الشيخ واحتج القياس على مقدم الواحد خبر يقال أن ويجوز

 أربع الحيض أكثر مثل النفاس أكثر ألن أيام أربعة النفاس أقل أن إلى المزني صار وقد بالنسخ تبطل العلة وهذه األحكام كسائر

 حنيفة أبي أصحاب منع السمعاني ابن وقال األصل خالفوا فقد ساعة أقله وقالوا األصحاب وخالفه كذلك أقله مع أقله فليكن مرات

 بالقياس النباش قطع من منع ولهذا والعبادات والكفارات الحدود تعليل يجوز ال الكرخي الحسن أبو وقال ذكرناه فيما القياس نجريا
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 بالقياس العمد قتل في الكفارة إيجاب من ومنع بالقياس الحاجب بإيماء الصالة من ومنع بالقياس اللواط على الحد إيجاب من ومنع 

 قال بالقياس النصب إثبات من أيضا ومنع العقوبات مجرى يجري ال ما وبين العقوبات مجرى الجارية تالكفارا في فرق وال قال

 يعلل أن أيضا الكرخي ومنع المقادير في القياس جواز مذهبنا على واألصح الغنم وصغار الفصالن في الزكاة تجب ال األصل ولهذا

 واألواني الخفاف مثل فيه العادة جرت فيما أصولهم على االستصناعو السارق وقطع الحمام كأجرة مساهلة لنوع فيه رخص ما

 تعديتموها فيها أقيستكم كثرت فقد الحدود أما الشافعي فقال ذكروه مما بشيء يفوا لم أنهم وأبان مذهبهم الشافعي تتبع وقد ذلك وغير

 قاسوا فقد الكفارات وأما استحسان أنه نصواو المسألة تلك في الحد أوجبوا فإنهم الزنى شهود مسألة في وهو االستحسان إلى

ْنُكمْ  قَتَلَهُ  )َوَمنْ  تعالى قوله في بالعمد النص تقييد مع عامدا قتله على ناسيا الصيد قتل وقاسوا بالوقاع اإلفطار على باألكل اإلفطار  م 

ًدا(  على تقديرا أدخلوا ثم الفأرة وقوع عند الدالء عدد تقدير ذلك في أفحشوا ومما فيها فقاسوا المقدرات وأما(۹۱لمائدة/ ) .ُمتََعمِّ

 وأما العشر في بالقلتين الخرص وقدروا الحمامة تقدير على الدجاجة وقدروا والفأرة العصفور تقدير غير للحمام فقدروا تقدير

 نجاسة كل أن قدوااعت ثم الرخص أظهر من االستجمار في األحجار على االقتصار فإن القصد في وتناهوا فيها قاسوا فقد الرخص

 منصف كل قطع مع األحجار استكمال إيجاب نفي نحو إلى ذلك في وانتهوا النجو بمحل الالصق األثر على مقيسة معتادة أو نادرة

 تعالى هللا رحمه الشافعي قال ثم البلوى لشدة الموضع هذا في منه التخفيف هذا فهموا وسلم عليه هللا صلى النبي عاصروا الذين بأن

 سفره في المرء يعانيه ما على وإعانة تخفيفا شرعت فإنها فيها الشرع وضع خالف على لها إثباتهم الرخص في قالوا ما شنيع ومن

 غيره وإلحاق قراره عليه المنصوص تقدير القياس إذ القياس على يزيد ذكروه الذي فهذا المعصية سفر في قاسوها أشغال كثرة من

 بل فيها القياس يجوز المذكورات هذه من كل وليس السمعاني ابن قال الكلية الرخص يف المنصوص الموضوع قلب وهذا به

 من كان سواء يعلل ال هذا مثل منه يصح ال وما معلل فإنه سنة أو كتاب من مخيل معنى منه يستنبط أن جاز حكم كل أن الضابط

 يعلل وقسم وفرعه أصله من معنى إبداء يمكن ما كل وهو يلهتفص ال جملته يعلل فقسم أقساما العلل تنقسم قد ثم الكفارات أو الحدود

 واإلجازة كالكتابة تفاصيله تعلل جملته ثبوت بعد لكن جملته تعلل ال آخر وقسم التفاصيل في التعليل اطراد لعدم وتفصيله جملته

 وغيره والسجود القيام من عليه تشتمل وما كالصالة وتفاصيله جملته في التعليل يجري ال قسم يوجد وقد العاقلة تحمل وفروع

 والحدود التقديرات في القياس امتناع الحنفية زعماء عن نقل إلكيا وقال انتهى واألوقاص األنصبة ومقادير الزكاة فيه يدخل وربما

 المحصر لهذا يثبت لم فإنه ذلك على يدل ما حنيفة أبي عن وحكي المختلس في السارق حد إثبات منعوا ولذلك والرخص والكفارات

 في اعتد ولذلك الواحد بخبر وال بقياس تبتدأ أن يصح ال النصب إن يقول وكان مبتدأة عبادة إثبات يقتضي إنه وقال الصوم عن بدال

 العبادة صفة في القياس يعمل أن يجوز كما فيها الزكاة يثبت قد ما نصب في القياس يعمل أن يجوز وكان الفصيل في الزكاة إسقاط

 في الناس تكلم لهم فقيل الوتر وجوب وفي المائتين على زاد فيمن النصاب إثبات في الواحد خبر قبلوا ولذلك وغيره وجوب من

 ليس الحد وسقوط إثباتها تحقق مع له المسقطة الشبه لبيان تكلموا وإنما به حد إثبات ألجل ليس أنه فأجابوا بالقياس واأليمان الحدود

 قتل لو كما اإلحرام في ناسيا المجامع وعلى كالرجل المرأة وعلى المجامع على قياسا القتل على الكفارة وأوجبوا القياس فيصح بحد

 األحكام على باألصول استدالال بل قياسا نعلمه لم هذا بأن فأجابوا إجماع وال عموم وال نص من شيء ذلك في وليس خطأ الصيد

 ما على للمحصل مذهبا يستقيم الذي وقال وأطال ذلك بين ثم القياس غير فيها شيء ال ألنه مردود كله وهذا السر لنحو للقياس مغاير

 الكفارة في بالقتل والقذف الردة كإلحاق الحدود وأصول الكفارات أصول في القياس إجراء في ذلك قال إنما حنيفة أبا أن يراه

 طريق فانعدم إليه يهتدى ال غيب عالئق في التصرف يقتضي ذلك إن حيث من بالسارق عوراتنا على ويطلعهم يكاتب من وكإلحاق

 واحد سارق إلى باإلضافة فهو الواحد السارق ضرر على فعله ضرر زاد وإن الكفار يكاتب الذي إن حيث من القياس فامتنع القياس
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 يظهر ال أو توجد تكاد ال فإنها المسلم مكاتبة بخالف الرعاع إليها يتشوف مما السرقة إن حيث من فال الجنس إلى باإلضافة أما 

 الجاري أن إلى هللا رحمه الغزالي أشار األول تنبيهات الشرط لفقد القياس فيه يجري فال الجنس هذا من كان ما فكل السبب استواء

 تنقيح ال تخريج هي وقال األسباب في العبدري ونازعه األسباب في وكذلك المناط تنقيح هو بل قياسا ليس والكفارات الحدود في

 الشرب حق في التعزير كزيادة الزيادة تقتضي علة لوجود الحد في عقوبة زيادة الحدود في بجريانه المراد بعضهم قال الثاني

 في للشيخ تبعا المحصول في ذكر الثالث باالتفاق يجوز فال حد على بالقياس حد إنشاء أما القذف حد على قياسا ثمانين إلى وتبليغه

 به مثل ألنه السابق هللا رحمه الماوردي لتمثيل مخالف وهذا وأكثره الحيض بأقل ومثله يهاف القياس يجوز ال العادات أن اللمع

 ألن ففاسد آخر محل في الموجود ذلك إلثبات القياس يكون أن فإما وجودي أمر هذه بأن العبادات في قاس من خطأ وقد للمقادير

 في موجودة العادة كانت فإن الحكم إلثبات يكون أن وإما حينئذ شرعيا حكما ليس ألنه واحد نظام على تطرد ال الوجودية األمور

 النتفاء مثبت فالحكم وجوده يبين لم وإن الحكم سبب في حينئذ للفرع مساو ألنه األصل إلى حاجة فال فيها الحكم أثبتنا الفرع هذا

 والتقليل الرأي على واإلقبال بالقياس القول عنه اشتهر قد حنيفة أبا أن المنير ابن ذكره فيما المسألة هذه وضع سبب أن الرابع علته

 فيها قاس التي القواعد من كثير في والقياس الرأي من امتنعوا أنهم فأظهروا ذلك من أصحابه فتبرأ واألحاديث التوقيف من

 منع حنيفة أبا أن سبق الخامس منهم بالقياس أقول أنا يدعون فهم القاصرة بالعلة التعليل من منعهم وكذلك قلت الحديث أصحاب

 الكفارة يوجب ال فإنه فيها القياس جواز عنه حكي أنه مع والشافعي الجماع بغير المفطر على الكفارة أوجب ثم الكفارات في القياس

 القول قياس أن يعني صاحبه مذهب المسألة هذه في ينتحل أن اإلمامين من كال أجدر ما الفقهاء بعض قال ولهذا الوقاع غير في

 وهذا الوقاع غير في الكفارة إيجاب عدم القياس عدم وقياس المفطرات سائر دون بالوقاع تخصيصها عدم الكفارات في اسبالقي

 يمكن وقد بالجماع المقيد هو المطلق فهذا اإلفطار بمطلق بالكفارة به المأمور بالحديث أثبتوا وإن فإنهم األئمة بمدارك جهل القول

 قام وهل ال أم فيها القياس يجري هل مسألة كل عن البحث المجتهد على يجب هل أنه على الكفارات في القياس في الخالف يبنى أن

 الخاصة الخالف صورة في والفرع األصل بين الجامعة العلة وأن المسائل آحاد إلى بالنسبة عامة القياس أدلة أن على الدليل

 (.م۴۴۴۴ -هـ ۵۰۴۵ الزركشي، )االعتبار. عن وخلية الشرع نظر في معتبرة صحيحة

 

 :بالقياس والحدود الكفارات إثبات في العلماء أقوال

ذلك  ودليلحنيفة بالقياس خالفا ألصحاب أبي  مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس جواز إثبات الحدود والكفارات

  :النص واإلجماع والمعقول

في قوله اجتهد رأيي مطلقا من غير تفصيل وهو دليل الجواز وإال لوجب  وسلم لمعاذأما النص فتقرير النبي صلى هللا عليه  

 .التفصيل ألنه في مظنة الحاجة إليه وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

إذا شرب سكر وإذا سكر هذى  )إنهوأما اإلجماع فهو أن الصحابة لما اشتوروا في حد شارب الخمر قال علي رضي هللا عنه 

قاسه على حد المفتري ولم ينقل عن أحد من الصحابة  (م۴۴۴۰ -هـ ۵۰۴۱مالك بن أنس،) المفتري( فحدوه حدوإذا هذى افترى 

 .في ذلك نكير فكان إجماعا

وأما المعقول فهو أنه مغلب على الظن فجاز إثبات الحد والكفارة به لقوله عليه السالم نحن نحكم بالظاهر وهللا يتولى 

الواحد فإن قيل ما ذكرتموه من الدالئل ظنية والمسألة أصولية قطعية فال يسوغ التمسك بالظن فيها السرائر وقياسا على خبر 

 :سلمنا داللة ما ذكرتموه على المطلوب ولكنه معارض بما يدل على عدمه وذلك من ثالثة أوجه
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ديرها والقياس فرع تعقل علة حكم أن الحدود والكفارات من األمور المقدرة التي ال يمكن تعقل المعنى الموجب لتق :األول  

 .األصل فما ال تعقل له من األحكام علة فالقياس فيه متعذر كما في أعداد الركعات وأنصبة الزكاة ونحوها

وذلك شبهة والعقوبات مما  أالخطأن الحدود عقوبات وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة والقياس مما يدخله احتمال  :الثاني 

 .لقوله عليه السالم ادرؤوا الحدود بالشبهات تدرأ بالشبهات

الثالث أن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة ولم يوجبه بمكاتبة الكفار مع أنه أولى بالقطع وأوجب الكفارة بالظهار لكونه 

على امتناع منكرا وزورا ولم يوجبها في الردة مع أنها أشد في المنكر وقول الزور فحيث لم يوجب ذلك فيما هو أولى دل 

جريان القياس فيه والجواب عن األول ال نسلم أن المسألة قطعية  وعن المعارضة األولى أن الحكم المعدى من األصل إلى 

عن الثانية ال الفرع إنما هو وجوب الحد والكفارة من حيث هو وجوب وذلك معقول بما علم في مسائل الخالف ال أنه مجهول و

فيه لكن ال نسلم أن ذلك يكون شبهة مع  أجتهد مصيب وإن سلمنا احتمال الخطاس على قولنا إن كل مفي القيأ نسلم احتمال الخط

فيه لما كان الظن فيه غالبا وعن الثالثة  أارات بخبر الواحد مع احتمال الخطظهور الظن الغالب بدليل جواز إثبات الحدود والكف

ن إجراء القياس في بعض صور وجوب الحد والكفارة وذلك ال يدل على من وجهين األول أن غاية ما يقدر أن الشارع قد منع م

المنع مطلقا بل يجب اعتقاد اختصاص تلك الصور بمعنى ال وجود له في غيرها تقليال لمخالفة ما ذكرناه من األدلة الثاني الفرق 

سبة إليها فلوال شرع القطع لكانت مفسدة وذلك أما بين السرقة ومكاتبة الكفار فألن داعية األراذل وهم األكثرون متحققة بالن

السرقة مما تقع غالبا وال كذلك في مكاتبة الكفار وأما بين الظهار والردة فهو أن الحاجة إلى شرع الكفارة في الردة دون الحاجة 

اب مناقضة إلى شرعها في الظهار وذلك لما ترتب على الردة من شرع القتل الوازع عنها بخالف الظهار وربما أورد األصح

على أصحاب أبي حنيفة في منعهم من إيجاب الكفارة بالقياس بإيجاب الكفارة باألكل والشرب في نهار رمضان بالقياس على 

يها في قصة المجامع وهو غير الزم على من قال منهم بذلك وذلك ألن العلة عندهم في حق المجامع إليجاب الكفارة مومى إل

الحكم في األكل والشرب يكون ثابتا باالستدالل أي بعلة مومى إليها ال بالقياس وذلك ألن القياس فساد فاألعرابي وهي عموم اإل

ال بد فيه من النظر إلى حكم األصل إذ هو أحد أركان القياس لضرورة اعتبار العلة الجامعة والعلة إذا كانت منصوصة أو 

ن الحكم في األصل غير ملتفت إليه في اعتبار العلة الستقالل مومى إليها فقد ثبت اعتبارها بالنص ال بحكم األصل ومهما كا

النص باعتبارها فال يكون الحكم في الفرع ثابتا بالقياس ألن العمل بالقياس ال بد فيه من النظر إلى حكم األصل وقد قيل إنه ال 

ذا كان ثابتا بالعلة المنصوصة ال يكون نظر إليه بل غايته أن النص قد دل في الوقاع على الحكم وعلى العلة فالحكم في الفرع إ

حكما بالقياس وال بالنص لعدم داللة النص عليه وإن دل على العلة وال إجماع لوقوع الخالف فيه وما كان ثابتا ال بنص وال 

 (ه ق۵۰۴۰ ،اآلمدي ) .إجماع وال قياس فالذي ثبت به هو المعبر عنه باالستدالل

ومن أصلنا  هذا!لة الكفارة فنحن ما أوجبنا الكفارة بطريق التعليل بالرأي، فكيف يقال وقال السرخسي رحمه هللا أما في مسأ

إنما أوجبنا الكفارة بالنص  يجوز خصوصا في كفارة الفطر فإنها تنزع إلى العقوبات كالحد، ولكن أن إثبات الكفارات بالقياس ال

نظيران في حكم الصوم  فعليه ما على المظاهر ثم قد بينا أنهماالسالم: من أفطر في رمضان  الوارد بلفظ الفطر، وهو قوله عليه

الوجوه ال  ووجوب الكفارة باعتبار الجناية على الصوم بتفويت ركنه على أبلغ فإن ركن الصوم هو الكف عن اقتضاء الشهوتين،

 ر )المفوت( لركن الصوم صورةسواء، ووجوب الكفارة باعتبار الفط باعتبار الجناية على المحل، وفي الجناية على الصوم هما

القصاص في القتل بالسهم والسيف، فإن القصاص يجب  والشرب. وما هذا إال نظير إيجاب كاألكلومعنى، والجماع آلة لذلك 

 محل إلى محل،  والسيف آلة لذلك الفعل، كالسهم، فال يكون ذلك بطريق تعدية الحكم من بالقتل العمد
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والبهيمة  الميتة والبهيمة. وعندنا هذا التعليل باطل، الن جماع الميتة إن الكفارة تجب بجماعقاله الخصم  إنما التعدية فيما 

الصفة، فكان  بمحل مشتهى وفرج الميتة والبهيمة ليس بهذه ليس نظير جماع االهل في تفويت ركن الصوم، فإن فوات الركن

 ءالوطيليس هو  في ثبوت الحرمة فاألصلأما مسألة الزنا فكان باطال. ف لألصلبنظير  لتعدية الحكم إلى ما ليس هذا تعليال

تلك  النه من جملة البشر له من الحرمات ما لغيره من بني آدم، ثم تتعدى بالولد الذي يتخلق من الماءين إذا اجتمعا في الرحم،

بواسطة الولد، فيصير أمهاتها وبناتها فيثبت معنى االتحاد بينهما  الحرمة إلى الزوجين باعتبار أن انخالق الولد كان من مائهما،

عليهم كآبائها وأبنائها، ثم يقام ما هو السبب الجتماع  الحرمة عليه كأمهاته وبناته، ويصير آباؤه وأبناؤه في كونها محرمة في

بر بصفة يختص بمحل الحرث، وال معت ءبوطيهذه الحرمة، وذلك  إلثباتمقام حقيقة االجتماع  ءالوطيالرحم وهو  الماءين في

هو االصل في إثبات  أقيم هذا السبب مقام ما ألجلهفي منع هذا المعنى الذي  ءالوطيلحرمة  الحل في هذا المعنى، وال أثر

معنى  فيما يكون مبنيا على االحتياط وهو الحرمة والنسب ليس بنظيره في الحرمة، إال أن إقامة السبب مقام ما هو االصل

في إثبات النسب، وال يدخل على هذا أن هذه الحرمة ال تتعدى  مطلقا مقام ما هو االصل حقيقة ءطيالواالحتياط، فلهذا ال يقام 

الحرمة ال يمكن إثباته بالتعليل بالرأي، وإنما يثبت  االخوات والعمات على أن يجعل أخواتها كأخواته في حقه، الن أصل إلى

إليهما تكون تغييرا لحكم النص، وقد بينا أن  لعمات، فتعدية الحرمةما ورد بامتداد هذه الحرمة إلى االخوات وا بالنص، والنص

  ذلك ال يجوز بالتعليل.

بالبيع، وإنما نثبت الملك به شرطا للضمان الذي  وعلى هذا فصل الغصب، فإنا ال نوجب الملك به حكما للغصب، كما نوجبه

مشروعا. وبيان قولنا:  يقتضي أن يكون شرطه الضمان حكم مشروع كالبيع، وكون االصل مشروعا هو حكم الغصب، وذلك

االصل  تعليل ألنهالقتل العمد بالقياس على القتل الخطأ،  بوجوب الكفارة في وال نص فيه: في فصول، منها أنا ال نجوز القول

ا المعنى. وال الدية في العمد المحض بالقياس على الخطأ لهذ لتعدية الحكم إلى فرع فيه نص على حدة. وال نجوز القول بوجوب

المستقبل لهذا المعنى أيضا. وال نشترط صفة  الكفارة في اليمين الغموس بالقياس على اليمين المعقودة على أمر في نوجب

لما فيه من تعليل االصل لتعدية الحكم إلى ما فيه نص  الصدقات سوى الزكاة بالقياس على الزكاة، االيمان فيمن تصرف إليه

القتل، الن فيه تعليل االصل لتعدية الحكم به  ان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين بالقياس على كفارةااليم آخر. وال نشترط

ما ثبتت الرقبة مطلقا في كفارة  وفيه تعرض لحكم النص اآلخر بالتغيير فإن االطالق غير التقييد، وبعد إلى محل فيه نص آخر،

تغييرا، فإن الحرمة في  يكون تغييرا، كما أن إثبات صفة االطالق في المقيد يكون باإليمان اليمين والظهار فإثبات التقييد فيه

المصير  صفة االطالق في حرمة الربائب يكون تغييرا ال يجوز إلثباتالنساء  الربائب لما تقيدت بالدخول، كان تعليل أمهات

 .م( ۵۹۹۵ -. ه ۵۰۵۰السرخسي،  ) .إليه بالرأي، فكذلك إثبات التقييد فيما كان مطلقا بالنص

شرائط  وقال األسنوي رحمه هللا: مذهب الشافعي كما قال في المحصول إنه يجوز القياس في الحدود والكفارات إذا وجدت

 .فيهماا وقالت الحنفية ال يجوز مالقياس فيه

 . أما الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسا على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية

 .المخطئومثال الكفارات إيجابها على قاتل النفس عمدا بالقياس على 

قال الشافعي وألن الحنفية أوجبوا الكفارة باإلفطار باألكل قياسا على اإلفطار بالجماع وفي قتل الصيد خطأ قياسا على قتله 

 –هـ ۵۰۴۴األسنوي، ) هذه األشياء.واعتذرت الحنفية عن هذه األمور بما ال ينفعهم فإن حقيقة القياس قد وجدت في  عمدا

 (م۵۹۹۴
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 الخالف: سبب 

 القياس في الحدود، والكفارات، وجوزه غيرهم. أجرأالحنفية،  همنع

احتج المانعون بأن الحدود مشتملة على تقديرات ال تعقل، كعدد المائة في الزنا، والثمانين في القذف، فإن العقل ال يدرك 

العدد، والقياس فرع تعقل المعنى في حكمة األصل، وما كان يعقل منها، كقطع يد السارق، الحكمة في اعتبار خصوص هذا 

 لكونها قد جنت بالسرقة.

فقطعت، فإن الشبهة في القياس الحتماله الخطأ توجب المنع من إثباته بالقياس، وهكذا اختالف تقديرات الكفارات، فإنه ال 

 يعقل، كما ال تعقل أعداد الركعات.

ن ذلك: بأن جريان القياس إنما يكون فيما يعقل معناه منها، ال فيما ال يعقل، فإنه ال خالف في عدم جريان القياس وأجيب ع

 فيه، كما في غير الحدود، والكفارات، وال مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس.

شهادة، فإن احتمال الخطأ فيهما قائم؛ وأجيب عما ذكروه من الشبهة في القياس، الحتماله الخطأ، بالنقض بخبر الواحد، وبال

 ألنهما ال يفيدان القطع، وذلك يقتضي عدم ثبوت الحد بهما.

 والجواب: الجواب.

واحتج القائلون بإثبات القياس في الحدود والكفارات، بأن الدليل الدال على حجية القياس يتناولهما بعمومه، فوجب العمل به 

في الخمر بالقياس، حتى تشاوروا فيه، فقال علي رضي هللا عنه: "إذا شرب سكر، وإذا فيهما. ويؤيد ذلك أن الصحابة حدوا 

 سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد االفتراء".

 فأقام مظنة الشيء مقامه، وذلك هو القياس.

 ، فوجب العمل به.واحتجوا أيًضا: بأن القياس إنما يثبت في غير الحدود والكفارات، القتضائه الظن، وهو حاصل فيهما

واعلم: أن عدم جريان القياس فيما ال يعقل معناه، كضرب الدية على العاقلة، قد قيل: إنه إجماع، وقيل: إنه مذهب الجمهور، 

 وأن المخالف في ذلك شذوذ.

 ووجه المنع: أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في األصل.

معناه: بأن األحكام الشرعية متماثلة؛ ألنه يشتملها حد واحد، وهو حد الحكم الشرعي، واستدل من أثبت القياس فيما ال يعقل 

 والمتماثالن يجب اشتراكهما فيما يجوز عليهما؛ ألن حكم الشيء حكم مثله.

مها وأجيب: بأن هذا القدر ال يوجب التماثل، وهو االشتراك في النوع، فإن األنواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحد، فيع

حد واحد، وهو حد ذلك الجنس، وال يلزم من ذلك تماثلها، بل تشترك في الجنس، ويمتاز كل نوع منها بأمر يميزه، وحينئذ فما 

 -هـ ۵۰۵۹ ،الشوکاني) كان يلحقها باعتبار القدر المشترك من الجواز واالمتناع يكون عاما، ال ما كان يلحقها باعتبار غيره.

 .(م۵۹۹۹

المعذورة،  الواحد، فيحمل األثر على عدم إيجاب الكفارة على المكرهة او ن امارة الجمع بين القياس وخبرقد تنقدح في الذه

 ويحمل القياس على ايجاب الكفارة على من طاوعت زوجها في الجماع.

وعليه: فإن القياس ههنا قصر افراد السنة على بعض محالها، فليس في المسألة تعارض بين األمارتين من كل وجه، وقاعدة 

 .(ـه۵۰۴۱الخضاري، ) .على االهمال حجة لمن الحظ القياس في هذه الوجهة األعمالترجيح 
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 والحدود: الكفارات في الواردة لألقسية أمثلة الرابع: المبحث 
 

 الكفارات: في الواردة لألقسية أمثلة اوالً:

 قياًسا. أثبتوها فإنهم ونحوهما العدوان القتل وكفارة الغموس، اليمين منها:

 اظهرهما: وجهان الفدية وفي ويفضي، لزمه اإلفطار تخليصه في وكان غيره أو يغرق الهالك على مشرفًا رأى لو ومنها:

 والمرضع. الحامل على قياًسا الوجوب

 توقيف. فيه يرد لم ألنه رمضان في الجماع بغير عمًدا أفطر من القياس: مخالف ووه ومنها:

 الجوابر: في القياس ومنها:

 فالن الدم عليه وجب وإذا القارن، أفعال من أكثر المتمتع افعال فإن بالقياس القارن على ويجب القرآن، بنفس دم المتمتع على

 دم ألن المذهب، على والتقدير الترتيب في المتمتع كدم الحج فوات ودم النسك، األصح على حرمة دم وهو أولى، القارن على يجب

 في القولين أحد على بناء كله وهذا أعظم، الفوات صورة في المتروك والنسك الميقات، من اإلحرام لترك وجب إنما المتمتع

 .م( ۵۹۹۵ -. ه ۵۰۵۰السرخسي، ) القياس. باب من أنه األولى المفهوم

 وجوب في الظهار بكفارة الكفارة هذه إلحاق على قياًسا بالترتيب رمضان قضاء في الكفارة الخضاري: ذكر كما ومنها:

 الترتيب.

 القضاء، مع صيام وال بعتق منهم واحد يؤمر ال آخر رمضان عليه يدخل كان إذا رمضان في والمفرط الكبير، الشيخ ومنها:

 القياس. طريق من هذا باإلطعام، يؤمر إنماو

 ذلك: من يقويه؛ ما القياس لهذا أن إال األثر، ظاهر مع القياس تعارض هو الخالف أصل فإن وعليه:

ْنُكمْ  َكانَ  فََمنْ ) قرأ: من لقراءة مناسب باإلطعام البداءة أن  -8 ةٌ  َسفَرٍ  َعلَى أَوْ  َمر يًضا م  دَّ نْ  فَع  ينَ  َوَعلَى أَُخرَ  أَيَّامٍ  م  يقُونَهُ  الَّذ   ف ْديَةٌ  يُط 

ْسك ينٍ  طََعامُ  عَ  فََمنْ  م   (.۵۹۰)البقرة، (تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إ نْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  تَُصوُموا َوأَنْ  لَهُ  َخْيرٌ  فَهُوَ  َخْيًرا تَطَوَّ

 الفقراء. منافع تحصيل في المتمثل الشرع لمقصد تحقيقًا اإلطعام استحباب في ألن الشرع: مقاصد تحقيق -5

 في يساعد مما مواضع، عدة في الصيام عن بدالً  وقع قد اإلطعام أن على تشهد فاألصول والقواعد: باألصول االعتبار -3

 (ـه۵۰۴۱الخضاري،  ) األصول. له تشهد ال الذي الخبر على األصول له تشهد الذي القياس ترجيح باب على المسألة هذه تخريج
 

 لحدود:ا في الواردة لألقسية أمثلة ثانيًا:

 في السنة على قياسا فصاعدا دينار ربع منهم أخذ من إال الطريق قطاع من يقطع وال األم في هللا رحمه الشافعي قال کما منها:

 .السارق

  .أقل ألنه أولى بل قياسا النفس كدية عليهم تضرب أنها والمشهور األطراف في كفارة وال قسامة ال منها:

 . عامدا قتله على ناسيا الصيد قتل منها:

 ) .قاسه على حد المفتري ،حد شارب الخمر إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحده  حد المفتري ومنها:

 ه ق( 8283 ،الشافعي

ا أما مالقياس فيهشرائط  قال األسنوي رحمه هللا: مذهب الشافعي إنه يجوز القياس في الحدود والكفارات إذا وجدتومنها: 

 م(۵۹۹۱اآلمدي،  ) .الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسا على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية
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  البحث: نتائج

 :كالتالي وهي البحث خالل إليها توصلت التي النتائج أهم

 حجيته، ثبوت بعد محددة جوانب في القياس إعمال في وإنما نفيه أو القياس إثبات في ليس والجمهور الحنفية بين النزاع إن -8

 في الفقهي الخالف عن مختلف أمر القاعدة، هذه نفي أو بالقياس والكفارات الحدود بإثبات المتعلقة األصولية القاعدة تحرير وإن

 والكفارات. بالحدود المتعلقة الفقهية المسائل

 االتفاق هو القول هذا ومبعث دقيق غير لفظي خالف البحث مسألة في والجمهور الحنفية بين الخالف إن القول مبعث إن -5

 والكفارات. بالحدود المتعلقة الفقهية المسائل بعض في والجمهور الحنفية بين الجزئي الحكم على

 الجمهور اختالف مع باالتفاق ثابت -النص( )داللة- الموافقة: مفهوم – الجلي بالقياس والكفارات الحدود أحكام إثبات إن -3

 الداللة. هذه اسم في ةوالحنفي

 لمعنى وتحر اجتهاد هي أو الحد، موضع على استدالل إنها الحنفية عنها قال التي المسائل في باالتفاق القياس يجري -2

 في معنوي نزاع وال لفظي اصطالحي فالخالف وعليه القياس، باب من المسائل من النوع هذا أن الشافعية يرى حين في التوقيف،

 الجانب. هذا

 منعوا فالجمهور المنع، سبب في العلماء اختالف مع الكفارة، أو الحد بمقدار المتعلقة الشرعية األحكام إثبات باالتفاق يمتنع -2

 قاعدة تحت مندرجاً  يرونه ألنهم بالقياس، النوع هذا إثبات من الحنفية ومنع علته،، إدراك على القدرة لعدم بالقياس النوع هذا إثبات

 وعدمه. التعليل إلى النظر دون ياس،بق حد ابتداء

 نظر، فيه أمر إليهم المنسوب الفقهي الرأي على بناء القواعد بهذه القول وإلزامهم األئمة، فروع من القواعد استخراج إن -6

 لم آخر لدليل أو أخرى قاعدة على اإلمام بناه قد الفقهي القول يكون أن الحتمال وذلك العكس، ال األصول على تبنى الفروع أن ذلك

 المخرج. ببال يخطر

 هذا يعتمد إنما الفقهية الفروع من للقاعدة تخريج على بناء بالقياس والكفارات الحدود إثبات بجواز القول الحنفية إلزام إن -1

 فال القياس رائطش فيه تتوافر لم أو قياس، أنه يرون ال والحنفية وشرائطه، بأركانه القياس تحقق مدى في الشافعية فهم على اإللزام

 إلزام.

 )مفهوم الجلي بالقياس والكفارات الحدود إثبات جواز وتحليالت وأدلة أقوال من ورد ما كل بعد اآلراء من الراجح إن -1

 به الحد وإثبات النص، قوة له الطريق بهذا الثابت الحكم ألن النص، داللة الحنفية يسميه ما وهو األقيسة، من غيره دون الموافقة(

 وإن حقيقةً، القياس عن تختلف الحكم على النص( )داللة الموافقة مفهوم وداللة بنص؛ إال حد وال للنص، إعمال حقيقته في هو

 لم جديد موقع في جديداً  حداً  أنشأنا أننا يعني الجلي القياس بغير والكفارات الحدود بإثبات القول وإن الجلي. القياس اسم عليه أُطلق

 جهة من ال النقصان، أو للزيادة قابلة غير اإلسالمية الشريعة في والحدود األحكام. من للحدود ما له وأثبتنا حداً، الشرع يجعله

 بنص. إال حد ال أنه والقاعدة الحدود، هذه أنواع جهة من وال المقدار،

 االقتراحات:

 المهمة. المعاصرة مسائل بتحقيق يقيموا أن والدکتوراة الماجستير مرحلتی طالب من نرجوا . ۵
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 العلماء فعلی والدنيوية، الدينية بحياتهم الرتباطها وذلک لبيانها الناس يحتاج التي الضرورية االمور من والکفارات الحدود . ۴ 

 تاما. اهتماما الموضوعات ذلک الی يهتموا أن

 

 والمراجع المصادر

 -الصادر الناشر: دار ،الطبعة االولي ،لسان العرب ،م(8991) االفريقي المصري محمد بن مكرم بن منظور، ابن منظور 

 الفيومي، أحمد بن  ،۵۰۰ـص، ۱جـ ،بيروت

 .۱۵۱ـ ص ،۴جـبيروت،  –المكتبة العلمية  الناشر:، فی غريب شرح الکبير المصباح المنير ،م(5002محمد بن علي المقري)

الفكر بيروت للطبعة والنشر،  ، دارالمجموع شرح المهذبه_ ق(، 8259) النووي، اإلمام ابي زكريا ين محيي الدين بن شرف

 .۵۵۵ـ ص ،۱ـج

الرائق  البحر ،م( ۵۹۹۱ - ه ۵۰۵۹) للشيخ االمام أبي البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين ،النسفي 

 العلمية دار الكتب ،الطبعة االولى ،الدقائق شرح كنز

 .۰۵۹ـ ص، ۵۴ـج ،لبنان –بيروت 

 ،بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي  ،تحقيق: إبراهيم األبياري ،التعريفات، ه_ ق(۵۰۴۱)علي بن محمد بن علي  ،الجرجاني

 .۵۵۵صـ

تحقيق / مجمع اللغة  ،المعجم الوسيط ،م(5009) المؤلفون )إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار(

 .۱۱۴صـ  ،۴جـ  ،دار النشر:  دار الدعوة ،العربية

الناشر:  ،االحكام في أصول األحكام، م(۵۹۹۱)اآلمدي، الشيخ اإلمام العالمة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد

 .۱۹-۱۹صـ ،۰ـ ج ،وشركاه مؤسسة الحلبي

 .۴الحشر/

  .۵۹ـ ص ،۹ـ ج ،لبنان -الجيل بيروت ، دارمنتقي األخبارشرح  نيل األوطار ،ه ق( 8251) شوكاني، محمد بن علي بن محمد

 ،نصب الراية ألحاديث الهدايةه ق(، ۵۵۱۱) أبو محمد عبدهللا بن يوسف الحنفي، تحقيق: محمد يوسف البنوري ،الزيلعي

 .۵۴۹ـ ص ،۵ـج ،مصر  –الناشر: دار الحديث 

للطباعة والتوزيع والنشر  الفكر الطبعة األولى، دار ،اإلسالميأصول الفقه  ،م(۵۹۹۱ -ـ ه۵۰۴۱) الزحيلي، الدكتور وهبة

   . ۱۴۹    – ۱۴۱ ص ،۵ـ بدمشق، ج

محمد عبد السالم  :طبعه وصححه ،المستصفى في علم األصولم(،  8991) بن محمد بن محمد الغزالي، اإلمام أبي حامد محمد

  .۵۱۹-۵۱۹صـ ،۴ـج بيروت لبنان، العلمية الكتب عبد الشافي، دار

 .۹۱المائدة/

تحقيق وخرج  ،المحيط في أصول الفقه البحر(، م۴۴۴۴ -هـ ۵۰۴۵) الزركشي، بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدهللا الشافعي

 .۱۴-۰۱صـ  ،۰جـ ،بيروت لبنان دار الكتب العلمية :الناشر، محمد محمد تامر أحاديثه وعلق عليه: د.
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الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان،  ،المحقق: محمد مصطفى األعظمي ،الموطأ ،(م۴۴۴۰ -هـ ۵۰۴۱)مالك بن أنس 

 .832صـ  ،۱جـ

 –الناشر: دار الكتاب العربي  ،تحقيق: د. سيد الجميلي ،األحكام في أصول األحكام ،(۵۰۴۰)أبو الحسن علي بن محمد ،اآلمدي

  .۱۱-۱۰صـ، ۰ـج، ،بيروت

 ،أبو الوفاء االفغاني :حقق أصوله ،أصول السرخسيم(،  ۵۹۹۵ -. ه ۵۰۵۰) بن أبي سهلمحمد بن أحمد  السرخسي، أبو بكر

  .۴۹۱-۴۹۴ـص، ۵جـ  ،دار الكتاب العلمية بيروت لبنان

 ،األصول التمهيد في تخريج الفروع على ،(م۵۹۹۴ –هـ ۵۰۴۴) بن الحسن األسنوي، اإلمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم

  . ۰۴۱ ،۰۴۵ ـوالتوزيع مؤسسة الرسالة، ص الطبعة األولى، الطباعة والنشر ،حسن هيتومحمد د. : تحقيق

المحقق: الشيخ  ،ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،(۵۹۹۹ -هـ ۵۰۵۹) محمد بن علي بن محمد ،الشوکاني

 .۵۰۱ -۵۰۰، صـ ۴جـ ،الكتاب العرب الناشر: دار كفر بطنا -دمشق  ،أحمد عزو عناية

ابن حزم  ، الطبعة األولى، دارالواحد وأثره في الفقه اإلسالمي تعارض القياس مع خبر(، ـه۵۰۴۱خضر) الخضاري، الدكتور

  .۱۵۵لبنان،، ص   -والنشر بيروت للطباعة

  .۱۴صـ ، ۱ـ ج ،المحيط في أصول الفقه البحر

  .۵۹۰البقرة / 

صـ  ،۱، جـ للطباعة والنشر والتوزيعبيروت دار الفكر  ،األم ،ه ق( 8283) االمام ابي عبد هللا محمد بن ادريس ،الشافعي

۵۱۰. 

 .۱۱صـ  ،۰جـ  ،األحكام في أصول األحكام
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