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 لدى المشرفات التربويات بمدينة القنفذة يالثقة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفدرجة ممارسة 

The degree of practice Correlation between Organizational Trust and Job Satisfaction of 

Educational Supervisors in The City of Qonfuda 
 

 راهيم السفريفاطمة بنت إب/ الباحثة إعداد

 السعودية العربية المملكة القنفذة، تعليم إدارة تربوية، مشرفة

Email: alget3320@gmail.com  

   

 المستخلص:

 المشرفات لدى فيالوظي بالرضا وعالقتها التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة الثقة

القنفذة، والتعرف عن داللة الفروق بين استجابات المشرفات تعزى الختالف المؤهل العلمي وعدد سنوات  بمدينة التربويات

 الخبرة، وعدد الدورات التدريبية. واتبعت الدراسة المنهج االرتباطي العالئقي. وتكّون مجتمع الدراسة من جميع المشرفات

ـ في1441( مشرفة تربوية، وذلك في العام الدراسي 181) لقنفذة، وقّدر عددهن بـا بمدينة التربويات )إدارة التعليم بمدينة القنفذة،  ه

أن درجة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام  مشرفة تربوية وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها 111هـ( وبلغت العينة 1441

(، ودرجة الرضا 4.14مشرفات التربويات كان بدرجة عالية جداً، بمتوسط حسابي )التعليم في مدينة القنفذة من وجهة نظر ال

( وإلى وجود عالقة ارتباطية موجبة وطردية دالة إحصائياً بين 4.14أيضا بدرجة عالية جداً، بمتوسط حسابي ) كان الوظيفي

غ معامل الوظيفي لدى المشرفات التربويات، حيث بلدرجة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة ودرجة الرضا 

( في درجة الثقة التنظيمية α ≤0.00(.هذا باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة )0.8.0االرتباط )

ينما ب مؤهل العلمي.ودرجة الرضا الوظيفي بمكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات تعزى الختالف ال

كما وجدت فروق ذات داللة  سنوات. وجدت فروق تعزى الختالف الخبرة لصالح المشرفات الالتي تزيد خبراتهن عن عشر

( تعزى الختالف الدورات التدريبية لصالح المشرفات الحاصالت على أكثر من عشر α ≤0.00إحصائية عند درجة الداللة )

وصلت إليه الدراسة الحالية خرجت بعدة توصيات من أهمها: تعزيز المكاتب لدرجة الثقة التنظيمية دورات تدريبية وبناء على ما ت

من خالل تنظيم عدد من اللقاءات والندوات وورش العمل التي تبين أهمية الثقة التنظيمية وسبل تعزيزها بين منسوبات التعليم 

ر البيئة المادية لها وتدريب منسوباتها في المجاالت اإلدارية للوصول وتطوير بيئة العمل من خالل تخصيص اعتمادات مالية لتطوي

إلى درجة عاٍل من الجودة يمكن من خالله الرفع من درجة الثقة التنظيمية والرضا عن بيئة العمل بين منسوباتها تهيئة كافة 

بية ارات المتعلقة بالعمل، واالهتمام بتلومن ذلك إشراكهن في اتخاذ القر الظروف المناسبة لتعزيز الرضا الوظيفي للمشرفات،

 احتياجاتهن المختلفة، ومساعدتهن على حل مشكالتهن، وتحقيق نموهن المهني.

 الرضا الوظيفي. ،الثقة التنظيمية :الكلمات المفتاحية
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 The degree of practice Correlation between Organizational Trust and Job 

Satisfaction of Educational Supervisors in The City of Qonfuda 

 

Abstract 

This study aimed to discover the correlation between the organizational trust and job satisfaction 

of educational supervisors in teaching offices in the city of Qonfuda, as well as examining the 

existence of any significant differences between educational supervisors’ responses that can be 

referred to their qualifications, years of experience, and the number of training sessions they have 

taken. To achieve this purpose, the researcher adopted a descriptive, correlational research design, 

and used a questionnaire to randomly collect data from a population of(181)educational 

supervisors in the city of Qonfudah in the year 1442 AH. The sample counted(123)supervisors. 

Findings of this study revealed that the level of organizational trust in organizational trust and the 

level of job satisfaction of educational supervisors in teaching offices in the city of Qonfuda are 

very high 4.27 and 4.26 respectively. In addition, results showed that there is statistically 

significant positive correlation between the organizational trust in organizational trust and the level 

of job satisfaction of educational supervisors in teaching offices in the city of Qonfuda with 

correlation coefficient (0.089). Moreover, there is no statistically significant difference at the level 

of ( ≤ 0.05) between the educational supervisors’ responses that can be referred to their 

qualifications. But there is statistically significant difference that can be referred to those who have 

more than ten years of experience, and to those that have taken more than ten training sessions.     

     The study concluded with several recommendations, the most important of which is enhancing 

the offices the level of organizational trust by organizing a number of meetings, seminars and 

workshops that show the importance of organizational trust and ways to enhance it among female 

education staff. Developing the work environment by allocating funds to develop its physical 

environment and train their female employees in administrative fields to reach a high level of 

quality through which the level of organizational trust and satisfaction with the work environment 

among its female employees could be raised. Creating all the appropriate conditions to enhance 

job satisfaction for the supervisors, including involving them in making work-related decisions, 

paying attention to meeting their different needs, helping them solve their problems, and achieving 

their professional growth. 

 Keywords: Organizational Trust, Job Satisfaction 
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 المقدمة:. 1

ممارسة الثقة التنظيمية يعد أمر ضروري في نجاح تلك المنظمة وتحقيق اإلنتاجية في سلوكيات العاملين على اختالف إن 

استمرار بقاء المنظمات اإلنسانية يعود لتعزيز الثقة التي مستوياتهم مما يسمح لهم بزيادة الفرص وتبادل األفكار والخبرات، و

رادها للقيام بمسؤوليتهم اتجاه المصالح المشتركة بينهم، كما إنها مؤشر داخلي تتجلى في شعور الموظفين منحتها تلك المنظمة ألف

أهمية وجود العالقة االرتباطية بين الثقة التنظيمية على ( 1011) بالرضا عن منظماتهم ولقد أكدت دراسة السفري والحريري

إلى معرفة تأثير درجة الثقة لدى معلمي المرحلة االبتدائية  Demir (1010ورضا العاملين؛ وفي ضوء ذلك تطرقت دراسة )

الثقة المتبادلة في تحسين العالقات وتبادل األفكار  نحو منظماتهم، وبات موضوع الثقة التنظيمية يتطور نظراً ألهمية وجود

ي ر األساسي في عالقات التفاعل اإلنساناإلبداعية واآلراء، وقدرتها على تحقيق التكاثف إلنجاز األهداف المشتركة، وهذا المتغي

له عالقة قوية بالتنبؤ بسلوك الفرد ونجاحه فيما يتعلق بالرضا الوظيفي في المنظمات )حسيبة، د.ت.(؛ ومن هذا المنطلق أرادت 

بها البيانات  معالباحثة في هذه الدراسة البحث والمساهمة بفرص تدعم وتعزز الرضا الوظيفي والثقة التنظيمية من خالل أدوات تُج

؛ العون 1011وتُحلّل للوصول لنتائج مأمولة؛ ألنه كلما زادت الثقة التنظيمية زاد الرضا الوظيفي.)القحطاني وعلي،

 (؛ فالعالقة طردية زادت أو نقصت.1010؛ خوين،1018؛ إسحق وإبراهيم،1018والدليمي،
 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

ع مسذذذذذذتوى الكفذايذات القيذادية وعلى الر م من ذلك إال أن هناك بعت القيادات لي  لديها التزال وزارة التعليم تبذذل جهوداً؛ لرف

مقدرة على معرفة األحوال والمشذذذذذاعر المتبادلة بين الرئي  والمرفوم وفهم الحاالت االنفعالية؛ مما ينعك  سذذذذذلباً على فعالية 

وبرزت المشذذذذذكلة من خالل خبرة الباحثة الممتدة عشذذذذذذر  السذذذذذلوك التنظيمي للمشذذذذذرفين، وفي مقدمة ذلك الثقة التنظيمية لديهم.

سذنوات؛ حيث الحظت عدم ارتياح كثير من المشذرفات في مجال عملهن وضجرهن، وقلة الرضا الذي يتمثل في الغيا ، وكثرة 

مة ظالشذذذذذذكاوى والتظلمات، والتسذذذذذذر  الوظيفي، وألنه موضذذذذذذوع مهم في الحياة التنظيمية التي تكتسذذذذذذي به لتحقق أهداف المن

يوافقن على  %41إلى  %01وأفرادها فقد بينت نتائج الدراسة االستطالعية التي قامت بها الباحثة أن المشكلة مثلت نسبة ما بين 

إن درجة الرضذا الوظيفي والثقة التنظيمية منخفت لدى المشرفات التربويات بالقنفذة؛ وهذا ما أكدته عدد من الدراسات كدراسة 

(التي جاءت نتائجها منخفضة إلى متوسطة فيما يتعلق بالرضا والثقة 1011و دراسة القحطاني وعلي)(.101الزهراني وصذائغ)

التنظيميذة، وبعذد جهذد مكثف من البذاحثذة لم يتم االسذذذذذذتذدالل على دراسذذذذذذة ممذاثلة وهذا ما يظهر وجود الفجوة البحثية حول هذا 

هذه الفجوة البحثية في أن الدراسات العربية واألجنبية جاءت الموضذوع وفي نطاق الدراسة ؛ ولذلك تحاول هذه الدراسة تقليص 

 محدودة جًدا في هذا الجانب، وفي نطاقات مختلفة على حد علم الباحثة، وتتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي اآلتي:

 ما عالقة الثقة التنظيمية بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المشرفات التربويات في مدينة القنفذة؟

 والذي يتفرع منه التساؤالت اآلتية: 

 ما درجة ممارسة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة؟ -1

 ما درجة ممارسة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات في مدينة القنفذة؟ -1

التنظيمية والرضذذذا الوظيفي ( بين الثقة α ≤0.00) هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصذذذائية عند مسذذذتوى الداللة -1

 لدى المشرفات التربويات في مدينة القنفذة؟
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( بين متوسذذطات اسذذتجابات المشذذرفات التربويات α ≤0.00) هل هناك فروق ذات داللة إحصذذائية عند مسذذتوى الداللة -4

 لتدريبية(؟لمتغيرات الدراسة: )المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والدورات ا في مستويات الثقة التنظيمية تعزى

( بين متوسذطات استجابات المشرفات التربويات في α ≤0.00) هل هناك فروق ذات داللة إحصذائية عند درجة الداللة -0

 مستويات الرضا الوظيفي تعزى لمتغيرات الدراسة: )المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية(؟ 

 أهداف الدراسة:. 2.1

 لتنظيمية بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المشرفات التربويات في مدينة القنفذة.التحقق من عالقة الثقة ا -1

 التعرف على درجة ممارسة الثقة التنظيمية في مكاتب التعليم وأقسام اإلدارة في مدينة القنفذة. -1

 التعرف على درجة ممارسة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات في مدينة القنفذة. -1

 ن وجود عالقة ارتباطية بين الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات في مدينة القنفذة.الكشف ع -4

( بين متوسذطات استجابات المشرفات α ≤0.00التعرف على إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصذائية عند درجة الداللة )  -0

لمتغيرات الدراسذذذذة: )المؤهل العلمي، وسذذذذنوات  ا الوظيفي تعزىالتربويات في مسذذذذتويات الثقة التنظيمية ومسذذذذتويات الرضذذذذ

 الخبرة، والدورات التدريبية(.
 

 أهمية الدراسة:. 3.1

: تنبثق أهمية الدراسذذذذذة من أهمية الموضذذذذذوع الذي تبحثه باعتبار موضذذذذذوع الثقة التنظيمية والرضذذذذذا األهمية النظرية. 1.3.1

سذذذذذذة عالقتها في بيئات مختلفة وفي نطاقات عربية مختلفة ومتغيرات نادرة، وقد الوظيفي من المفذاهيم اإلداريذة التي يجذب درا

 تسهم نتائج هذه الدراسة بإ ناء المكتبات العربية بالمعارف الجديدة في مجال الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي.

عك  على تحسذذذذين العالقات اإلنسذذذذانية ا ينمم: قد تسذذذذهم نتائج هذه الدراسذذذذة في تطوير أداء القيادات األهمية التطبيقية. 2.3.1

يعمل على تعزيز الثقة، ويزيد من االنسذذجام والتكامل في العمل، ويجعلنا أكثر و ،واالجتماعية بين العاملين بالمؤسذذسذذة التعليمية

حقيق ئم لتاسذذتعداداً للتفاهم مع اآلخرين والتعاون معهم، وقد تسذذهم نتائج هذه الدراسذذة في المسذذاعدة في خلق مناي اجتماعي مال

أهداف العملية التعليمية والتعلمية؛ والتي تعزز اإلسذذهام في األخذ بزمام المبادرات من قبل الكوادر اإلشذذرافية؛ اسذذتجابة لرفية 

( التي تحث على ضرورة االهتمام بتنمية الكوادر البشرية وبناء اإلنسان، كما قد تسهم في إمكانية ترشيد صناع 1010المملكة )

 بدوره، ولتحسين العمل اإلشرافي. المزيد من االضطالع التربوي ار قرارات تمنح المشرفالقرار إلصد

ويُؤمل من نتائج الدراسذة التوصذل لثقة ورضذا يخدم جميع األفراد، وقد تساعد نتائج هذه الدراسة في إيجاد حلول لتطوير البيئة 

 داخل المنظمة. التنظيمية وتحسين الممارسات القيادية إلحداث التغييرات الالزمة
 

 المصطلحات:. 4.1

( بذذأنهذذا: ارتبذذاط التوقعذذات والمعتقذذدات 1014ونجم وكريم)  (،.101: عرفهذذا كذذل  من الشذذذذذذقيرات والجذذازي)الثقةةة التنظيميةةة

والمشذذذاعر اإليجابية لافراد حول المؤسذذذسذذذة التي ينتمون إليها بالممارسذذذات والسذذذلوكيات اإلدارية التي يطبقونها، ويأخذون في 

 عتبار التزامهم بأخالقيات اإلدارة العامة والخاصة، ويتجنبون كل األضرار التي تلحق بمصالحهم المشتركة.اال

 ( على أنها الفهم المتبادل بين المنظمة وأفرادها بما ينسجم ويحقق األهداف التنظيمية.1010وكذلك عرفها زهران)
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شذذذذذذاعر الموظفين ومعتقذداتهم حول الوظيفذة الحذالية، وهذه ("بمجموعذة من م1018: يعرفذه العون والذدليمي)الرضةةةةةةا الوظيفي

المشذذذذذذذاعر والمعتقذذدات بين الموظفين تختلف من شذذذذذذخص آلخر؛ ألنهذذا يمكن أن تحقق المنظمذذة ر بذذات وتطلعذذات الموظفين، 

 (.14ومراعاة رضاهم ورضاهم الشديد عن عدم الرضا" )ص.

 لتحقيق أهداف المنظمة بشذذكل عفوي لدى العامل دون قسذذر خارجيأو حالة من الشذذعور بالرضذذا واالرتياح واالشذذباع مما يؤدي 

 (.1011)حمداوي وبخوش،

العمل  : إيمان المشذذرفة التربوية وثقتها بنوعية وقابلية األشذذخاص بعملها، ومدى ثقتها برفسذذاءالتعريف اإلجرائي للثقة التنظيمية

)الحويطي وعبذذد  لتنظيميذذة في تحقيق ر بذذاتهذذا واتجذذاهذذاتهذذاالمبذذاشذذذذذذرين، والزمالء، وإدارة المنظمذذة، وبيئذذة العمذذل والقرارات ا

 (.1018الفتاح،

: أحاسذي  ومشاعر المشرفة التربوية تجاه ما يتعلق ببيئة العمل والقرارات التنظيمية، وإدارة التعريف اإلجرائي للرضةا الوظيفي

 (.1018المنظمة، ورفساء العمل المباشرين، والزمالء )الحويطي وعبد الفتاح،
 

 حدود الدراسة:. 5.1

 اقتصرت الدراسة الحالية على متغيري الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي. حدود موضوعية:

 اقتصرت الدراسة على جميع مكاتب التعليم واألقسام بإدارة تعليم القنفذة. حدود مكانية: 

 طُبِّقت األداة على المشرفات التربويات بمدينة القنفذة. حدود بشرية:

رت خالل الفصل الدراسي الثاني من  دود زمانية:ح  أُْجِريت الدراسذة وُجمعت بياناتها من المبحوثين واسذتُخدمت النتائج وفُسذِّ

 (.1011-1011العام)
 

 الدراسات السابقة. 2

 الدراسات العربية .1.2

الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارم "الثقة التنظيمية وعالقتها ب التي بعنوان:( 2012هدفت دراسةة الحويطي وعبد الفتا    -1

االبتذدائيذة الحكوميذة بمذذدينذة تبوك" إلى معرفذة درجذة الثقذذة التنظيميذذة في المذذدارم االبتذدائيذذة الحكوميذة بمذدينذذة تبوك، وعالقتهذذا 

ينة عبدرجة الرضذذذذا الوظيفي لدى معلميها. واتبعت الدراسذذذذة المنهج االرتباطي، واسذذذذتخدمت أداة االسذذذذتبانة لجمع البيانات من 

وأظهرت النتائج أن درجة كلٍّ من الثقة التنظيمية والرضذا الوظيفي كان عاليًا، وأن هناك عالقة ارتباط  ( معلًما.140مكونة من )

موجبة بين درجة الثقة التنظيمية والرضذذذذا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين. وجاءت األبعاد بالنسذذذذبة للثقة بالترتيب اآلتي: الثقة 

ا الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية، ثم الثقة بقيادة المدرسذذذذة، ثم بالمشذذذذرفين التربويين. كما أظهرت الدراسذذذذة بالزمالء، يليه

ى لمتغير المؤهل العلمي، وعدم وجود فروق الختالف  وجود فروق بذدرجذة الثقذة التنظيمية في اسذذذذذذتجابات عينة الدراسذذذذذذة تُعزل

ت لتعزيز القيم السذذلوكية واألخالقية داخل المدرسذذة لتقوية الثقة لدى المعلمين بما سذنوات الخبرة. وأوصذذت الدراسذة بتوفير دورا

 يحقق الرضا الوظيفي.

الرضذذذا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى القيادات األكاديمية " التي بعنوان:( 2021هدفت دراسةةةة القحطاني وعلي  -2

لذذدى القيذذادات األكذذاديميذذة بجذذامعذذة عذذدن، والتعرف إلى أثر متغيرات  إلى التعرف على درجذذة الرضذذذذذذذا الوظيفي بجذذامعذذة عذذدن"

 الدراسة على عالقة كلٍّ من الرضا الوظيفي للقيادات األكاديمية بجامعة عدن،
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والكشذذف عن وجود فروق ذات داللة إحصذذائية بين متوسذذط  إجابات أفراد مجتمع الدراسذذة فيما يتعلق بالرضذذا الوظيفي تعزى  

واتبعت الدراسذذة المنهج الوصذذفي المسذذحي التحليلي، واسذذتخدمت االسذذتبانة لجمع  .، المؤهل العلمي، الوظيفة(لمتغيرات:)الجن 

على ديوان رئاسذذذذذذة جامعة  )موزعين .11جميع القيادات األكاديمية بجامعة عدن؛ والبالغ حجمها  البيذانذات من عينذة مؤلفة من

هرت الدراسذذذذذذة مجموعة من النتائج أهمها أن: درجة الرضذذذذذذا الوظيفي لدى وأظ عذدن والكليذات والمراكز التعليمية التابعة لها(

( بين متوسذذط 0.00القيادات األكاديمية في جامعة عدن بقدر )متوسذذط(، وال توجد فروق ذات داللة إحصذذائية عند درجة الداللة )

دن تعزى إلى المتغيرات:)اللقب إجذابذات أفراد مجتمع الذدراسذذذذذذة حول درجة الرضذذذذذذا الوظيفي للقيادات األكاديمية في جامعة ع

بإثراء مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات، والمساهمة في رسم سياسات مستقبلية عن  العلمي، سذنوات الخبرة(. وأوصت الدراسة

طريق اسذذذتخدام فرق العمل التي يشذذذارك فيها الموظفون على اختالف مسذذذتوياتهم الوظيفية، وتقديم الحوافز التشذذذجيعية، وزيادة 

دعم المالي لتطوير وتحسذذين العملية التعليمة، وضذذرورة تشذذجيع وتوسذذيع قنوات االتصذذال اإلدارية، وتنمية العالقات اإلنسذذانية ال

وتقويتها لما في ذلك من أثر في رفع درجة الرضا الوظيفي عن طريق الندوات المحاضرات المفتوحة اللقاءات التي تساعد على 

 ين.تقوية األلفة والمحبة بين الموظف

"الثقذة التنظيمية في المدارم الحكومية في مديرية تربية جنين من  التي بعنوان:( 2012هةدفةت دراسةةةةةةة جبةاري  و  رون  -3

وجهذذة نظر المعلمين "إلى التعرف على درجذذة الثقذذة التنظيميذذة في المذذدارم الحكوميذذة في مذذديريذذة تربيذذة جنين من وجهذذة نظر 

يرات أفراد العينة من معلمي المدارم الحكومية في مديرية تربية جنين للثقة التنظيمية المعلمين، والتعرف إلى مذدى اختالف تقذد

باختالف متغيرات الدراسة، وهي الجن ، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي. وتكّون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات 

( مدرسذذذذذذة حكومية؛ أما عينة 101مة، موزعين على )( معلماً ومعل1110المدارم الحكومية في مديرية جنين؛ والبالغ عددهم )

( فرٍد. ولتحقيق أهداف الدراسذذة اسذذتُخِدم المنهج )االرتباطي(؛ حيث 400الدراسذذة فكانت عينة عشذذوائية طبقية بلغ عدد أفرادها )

أفراد  إلى أن تقديراتاسذذتخدم الباحثون االسذذتبانة أداة لقيام الثقة التنظيمية مكونة من خمسذذة مجاالت. وأشذذارت نتائج الدراسذذة 

عينة الدراسذذذة الدرجة الثقة التنظيمية جاءت بدرجة مرتفعة، كما أشذذذارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصذذذائية عند 

( بين متوسذذذذذطات تقديرات أفراد العينة لمسذذذذذتويات الثقة التنظيمية تعزى لمتغيرات: )الجن ، سذذذذذنوات α ≤0.00درجة الداللة)

ل العلمي(؛ وعلى ضذذذوء نتائج الدراسذذذة أوصذذذى الباحثون بضذذذرورة الدفع نحو ترسذذذيل مفهوم الثقة التنظيمية في الخبرة، المؤه

جميع المؤسذذذسذذذات التعليمية، وذلك بوضذذذع سذذذياسذذذات إدارية واضذذذحة تطبق على الجميع بعدالة، ومن نظم للمكاف ت والحوافز، 

لى المدارم الحكومية في مديرية تربية جنين ليتعرف المعلمون وتفويت الصذذالحيات، والعمل على تعميم نتائج هذه الدراسذذة ع

 إلى تقديرات زمالئهم حول الثقة التنظيمية، ثم إجراء دراسة مماثلة في مجتمعات مختلفة في الميدان التربوي.

اء ين والطلبة وأوليالتي بعنوان: "الثقة التنظيمية في المدارم الحكومية األردنية تجاه المعلم (2012  هدفت دراسةةةةةة عبابنة -4

األمور من وجهذة نظر مذديري المدارم "إلى الكشذذذذذذف عن مدى ثقة مديري المدارم الحكومية األردنية تجاه المعلمين والطلبة 

وأولياء األمور في ضوء بعت المتغيرات. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت مقيام ثقة المدير الذي بنته 

(2004 ،TschannenMoral( لتطبيقه على عينة البحث المكونة من )181 ) مديراً ومديرة. وخلصذذذذذت الدراسذذذذذة إلى عدد من

أن درجذة ثقذة مذديري المذدارم الحكوميذة في األردن بذاألطراف األخرى متوسذذذذذذطذة، وكذان ترتيذب ثقذة مديري  النتذائج، أهمهذا

 (، ثم الثقة بالطلبة وبأولياء األمور)متوسطة(،المدارم باألطراف األخرى تنازلياً كما يلي الثقة بالمعلمين )عالية
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وعدم وجود فروق ذات داللة إحصذذائية بين متوسذذطات إجابات عينة الدراسذذة حول مدى ثقة مديري المدارم الحكومة األردنية  

ي رم فتعزي لمتغيرات: جن  المدير، ومؤهله وخبرته؛ بينما كانت الفروق دالة لمتغير درجة المدرسذذذذذة لصذذذذذذالح مديري المدا

المرحلة األسذذذاسذذذية. وأوصذذذت الدراسذذذة باالسذذذتفادة من الثقة في رفع كفاءة النظام التعليمي، وإجراء دراسذذذات أخرى للبحث في 

 األسبا  التي تؤدي إلى انخفاض ثقتهم؛ إضافة إلجراء دراسات تربط ثقة مديري المدارم بعوامل نفسية ومدرسية أخرى.  

التي بعنوان: "درجة ممارسذذة اإلدارة بالتجوال لدى قائدات مدارم محافظة بلقرن  (2010  هدفت دراسةةة القرني والمامدي -5

إلى التعرف على درجة ممارسذذة اإلدارة بالتجوال لدى قائدات مدارم محافظة بلقرن، " وعالقتها بالثقة التنظيمية لدى المعلمات

شذذذف عن وجود فروق ذات داللة إحصذذذائية بين متوسذذذطات وعالقتها بدرجة توافر الثقة التنظيمية. ولتحقيق أهداف الدراسذذذة للك

اسذذتجابات أفراد عينة الدراسذذة حول درجة ممارسذذذة اإلدارة بالتجوال لدى قائدات مدارم محافظة بلقرن. واسذذتخدمت الدراسذذذة 

افظة يم العام بمحالمنهج االرتباطي. واسذذتخدمت االسذذتبانة أداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسذذة المكّون من جميع معلمات التعل

( معلمة. وأظهرت نتائج الدراسذذذذذذة أن درجة ممارسذذذذذذة اإلدارة 1.1بلقرن؛ حيذث اْختِْيرت عينذة طبقيذة عشذذذذذذوائية بلغ حجمها )

بالتجوال لدى قائدات مدارم محافظة بلقرن جاءت بدرجة متوسذذذذطة، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصذذذذائية بين متوسذذذذطات 

حول درجة ممارسذذذذة اإلدارة بالتجوال تعزى للمتغيرات: )المؤهل العلمي لصذذذذالح بكالوريوم اسذذذذتجابات أفراد عينة الدراسذذذذة 

سذذنوات فأكثر، والمرحلة التعليمية لصذذالح المرحلة المتوسذذطة(، كما أظهرت النتائج أن  فأعلى، وسذذنوات الخبرة لصذذالح عشذذر

ووجود فروق ذات داللة إحصذذائية بين متوسذذطات  درجة الثقة التنظيمية لدى معلمات مدارم محافظة بلقرن جاء بدرجة مرتفع؛

اسذذذتجابات أفراد عينة الدراسذذذة حول درجة الثقة التنظيمية لدى المعلمات، ولم تظهر فروق دالة إحصذذذائياً تعزى لمتغير المرحلة 

دى دارة بالتجوال لالتعليمية. وأخيراً أشذارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصذائية بين درجة ممارسة اإل

قائدات مدارم محافظة بلقرن ودرجة الثقة التنظيمية لدى المعلمات من وجهة نظر المعلمات. وأوصذذت الدراسذذة بضذذرورة حّث 

القذائذدات على ممذارسذذذذذذذة اإلدارة بذالتجوال لمذا في ذلذك أثر إيجذابي على العمليذة التعليميذة، وعقذد دورات تذدريبيذة وورش عمذذل 

حول اإلدارة بذذالتجوال والثقذذة التنظيميذذة وكيفيذذة توظيفهذذا داخذذل المذذدارم، ومنح إدارات التعليم لقذذائذذدات للقذذائذذدات والمعلمذذات 

  .المدارم الصالحيات في إعطاء الحوافز لتعزيز أداء المعلمات

 

 الدراسات األجنبية .2.2

ة: ة التنظيمية والنية ترك الوظيفالتي بعنوان: "العالقة بين الرضا الوظيفي والثق nağoDeaciçeR( 2010هدفت دراسة   -1

فندقًا  18دراسذة مقارنة من كوسوفا وتركيا" إلى التحقق من وجود أي عالقة إيجابية أو سلبية بين المتغيرات. وأُْجِري مسح لـذذذذذذذ 

 مشذذارًكا، وهم موظفون يعملون في فنادق أربعة نجوم في كوسذذوفو، وفي تركيا. واسذذتخدمت 1.1 إلجراء هذه الدراسذذة من بين

من خالل المسذذذذذذوحذات الميذدانيذة كذارتباط بيرسذذذذذذون،  الذدراسذذذذذذة المنهج الوصذذذذذذفي التحليلي، وُجِمعذت البيذانذات من الموظفين

المسذذتقلة، وأداة المسذذح اسذذتبيان عن الرضذذا واسذذتخدام مقيام الثقة التنظيمية. وتوصذذلت النتائج إلى تحديد وجود   Tواختبارات

التنظيمية، وعالقة سذذلبية بين هذين المتغيرين بنية ترك الوظيفة، وُوِجدت فروق كبيرة  عالقة إيجابية بين الرضذذا الوظيفي والثقة

ا إلى جنذذب مع الرضذذذذذذذا  ا لبعت الذديمو رافيذذات التي تقذذارن بين البلذدين. وتعذد الثقذذة عذامالً من جهذة أخرى جنبذذً واختالفذات وفقذذً

 الوظيفي الذي له تأثير على استدامة المنظمة.

لى دراسة إ تأثير الثقة التنظيمية على ثقافة قيادة المعلم في المدارم االبتدائية"بعنوان: " التي  Demir(2015)هدفت دراسة -2

درجة ثقة معلمي المدارم االبتدائية فيما يتعلق بتصوراتهم نحو المدرسة التي لديها ثقافة قيادة المعلم في مدارم بوردو التركية. 
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( معلًما. وأظهرت نتائج الدراسذذة 148داة االسذذتبانة التي طبقت على عينة مكونة من )واسذذتخدمت الدراسذذة المنهج االرتباطي، وأ

أن مسذذذذذذتويذات ثقذة المعلمين التنظيميذة كذانذت عذاليذة، وجذاء ترتيب األبعاد كاآلتي: )الثقة في الزمالء، يليها الثقة بالطلبة وأولياء 

مين في المدرسذذذة. كما لوحج تجاوز ممارسذذذات المعلم القائد لاشذذذكال األمور، ثم الثقة بالمبادئ(، ومرتبطة بقوة بثقافة قيادة المعل

التقليدية في التعامل مع الطالب؛ حيث يعرف على أنه الشذذذخص الذي يعتمد في ممارسذذذاته مع طالبه داخل الفصذذذل على إشذذذرافه 

ل لم الطالب وإنجازاتهم من خالعلى مهامهم؛ بل تقوم ممارسذذاته في األسذذام على بناء قدرته التدريسذذية التي تهدف إلى إثراء تع

تفاعله مع أعضذذاء المجتمع المدرسذذي؛ األمر الذي يسذذاعد المعلم على التأثير في بناء مجتمعات التعلم المهنية؛ والتي يسذذتفيد منها 

 ةباقي المعلمين في كل التخصذصذات من خالل تبادل الخبرة بينهم وبين باقي أعضذاء المجتمع المدرسذي، ومن ثم تحويل المدرس

إلى مجتمعات تعلم تقوم على التعلم المسذذتدام، وتبادل الخبرة، والتعاون، والتفاعل، والمرونة، واختيار تداعيات الموقف، والتنفيذ 

لم؛ وإنما للمع -فقط-بناء على النمط المالئم لتحقيق الهدف وفقاً اختياره، وتحمل مسذذذذذذؤولية هذا االختيار بما يحقق الرضذذذذذذا لي  

فة، كما يشذذذعرهم بالثقة بالنف ، والر بة والسذذذعي في تولى مزيد من المبادرات والمهام الجديدة. وتُعّد القيادة ألعضذذذاء الفريق كا

إحدى آليات قيادة الفصذذل التي يسذذتطيع المعلم االعتماد عليها في قيادة فصذذله من ناحية، ومن Leadership Friendly الودودة 

ن ناحية أخرى؛ األمر الذي يسذذذذذذاعد المعلم على التغلب على الغالبية العظمى من نذاحيذة أخرى التعذامذل مع الطذالب المراهقين م

 المشكالت السلوكية التي قد تحدث داخل الفصل في تلك المرحلة العمرية.

التي بعنوان: "العالقة عبر المسذذذذذذتويات بين الثقة التنظيمية في القيادة والرضذذذذذذا  et al Silla&( 2020هدفت دراسةةةةةةة   -3 

إلى الكشذذذف عن عالقة أخرى بين الرضذذذا الوظيفي والثقة في القيادة والمشذذذرفين، وإلى تأثير حجم الثقة التنظيمية في الوظيفي" 

القيادة والتوافق حول هذه الثقة على الرضذذا الوظيفي. واسذذتخدمت الدراسذذة أداة االسذذتبانة في قيام الثقة، حددت بمقيام ليكرت 

موظفًا، واعتمدت الدراسذذذذة  484عناصذذذذر. وتكونت العينة من .خدام مقيام مكون منالخماسذذذذي والرضذذذذا الوظيفي، وقُيِّم باسذذذذت

المنهج االرتباطي. وتوصذذلت الدراسذذة إلى عدد من النتائج، أهمها أن حجم الثقة التنظيمية في القيادة أثّرت على الرضذذا الوظيفي 

فضذذذذل للثقة في القيادة كظاهرة تنظيمية. وأوصذذذذت للموظفين، ووجدت عالقة مباشذذذذرة إيجابية بينهما، وأسذذذذهمت النتائج في فهم أ

الدراسذة بالمشذاركة في الحياة التنظيمية التي تؤدي إلى تحسذين تقييمات جودة الخدمة، وإنشاء عالقات متنا مة، وتصميم التدخل 

مكن تعزيز ي توصلنا إليها يالقائم على األدلة الذي يعزز الدور النشذط ألفراد األسرة في المنظمات لافراد؛ وبناًء على النتائج الت

نشذذذذذاط الثقة في القيادة كبنية تنظيمية لها مصذذذذذلحة نظرية في حد معين. وأسذذذذذهمت هذه الدراسذذذذذة في تطوير نماذ  قيادة متعددة 

 المستويات أكثر شموالً؛ والتي توصلها إلى جودة االتصال بين الثقة في القيادة والرضا الوظيفي.

بعنوان "العالقة بين الرضذذذذذذا الوظيفي والثقة التنظيمية واال ترا  عن العمل "التي Artar & Erdil ( 2017دراسةةةةةةة   -4

هدفت إلى قيام العالقة بين الثقة التنظيمية واال ترا  عن العمل والرضذذذا الوظيفي في أماكن العمل، واسذذذتُْخِدم منهج الوصذذذفي 

قطاع تنظيمية والرضذذذذا الوظيفي لجمع البيانات من موظفي الالتحليلي، واسذذذذتخدمت أداة االسذذذذتبيان في المقايي  المتعلقة بالثقة ال

موظفًا. وخلصذذذذذت الدراسذذذذذة إلى أبرز  114العام والخاص الذين يعملون في شذذذذركات أسذذذذذتنبول، وطُبِّقت األداة على عينة بلغت

اشذذر على ن له تأثير مبالنتائج أهمها أن الثقة التنظيمية مرتبطة باال ترا  عن العمل والرضذذا الوظيفي. وأن الرضذذا الوظيفي كا

 رفهاهماال ترا  عن العمل. وأوصذذذذذت الدراسذذذذذة بوجو  االهتمام برفاهية أعضذذذذذاء المنظمة ورضذذذذذاهم الذي يعد عالمة على 

 النفسي. 
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 التعقيب على الدراسات السابقة:  .3.2

جية طريقة البحث عن المنه بعد اسذذذتعراض الدراسذذذات السذذذابقة التي تعد ركيزة من ركائز البحث العلمي والمسذذذاعدة للباحث في

المتبعة لموضذوع الدراسذة، ومعرفة األدوات المسذتخدمة، والنطاقات التي تناولتها، والنتائج التي توصذلت لها الدراسات السابقة؛ 

 ولتحقيق أكبر فائدة ممكنة كان ال بد من إجراء مقارنة بين أوجه الشذذذذبه واالختالف فيما بين الدراسذذذذات السذذذذابقة وبين الدراسذذذذة

 الحالية.

 أوجه الشبه واال تالف بي  الدراسات السابقة م  حيث:. 3.2

 المنهج المستخدم في الدراسة: -1

تشذذترك الدراسذذة مع الدراسذذات السذذابقة في اسذذتخدام المنهج االرتباطي؛ حيث إنه مناسذذب لموضذذوعها؛ بينما اختلفت مع دراسذذة 

(2017 )Artar &Erdil( 1010) دراسذذذذذة(، و1011دراسذذذذذة القحطاني وعلي )و&et al Sila(1014، ودراسذذذذذة عبابنة ،)

 (.1018والحويطي وعبد الفتاح )

 أداة الدراسة:  -2

 (.1014تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات، وتختلف مع دراسة عبابنة)

 مجتمع الدراسة وعينتها:  -3

 ت السابقة.لم تتفق الدراسة الحالية مع الدراسا

  أوجه االستفادة م  الدراسات السابقة:. 4.3

 كان للدراسات السابقة فائدة كبيرة في تكوين تصور شامل لموضوع الدراسة الحالية؛ األمر الذي أسهم في اآلتي:

 تحديد مشكلة الدراسة وبيان أهميتها وأهدافها بشكل واضح.  -1

 لمناسبة للدراسة.تكون تصور عام لموضوع الدراسة وتحديد األبعاد ا  -1

 االطالع على اإلطار النظري المرتبط بموضوع الدراسة. -1

 االستفادة من الدراسات السابقة في بناء وتصميم أداة الدراسة المناسبة )االستبانة(.  -4

 اختيار المنهج المناسب وهو المنهج االرتباطي. -0

 ع.زّودت الدراسات السابقة الباحثة بأسماء العديد من األبحاث والمراج  -4

 التأكد من أن هذه الدراسة ال تمثل تكراراً ألي من الدراسات السابقة. -4

 وتتمثل أوجه تميز الدراسة الحالية ع  الدراسات السابقة في اآلتي:

 ندرة الدراسات المحلية التي اهتمت بالثقة التنظيمية والرضا الوظيفي للمشرفات التربويات. (1

ثلت بالمشذذرفات التربويات بالقنفذة؛ علماً أن معظم الدراسذذات طبقت على أكاديميين تميزت الدراسذذة الحالية في عينتها التي تم (1

 في الجامعات، أو معلمي مدارم، أو موظفي الشركات، أو أندية رياضية.

 الدورات التدريبية(. -الخبرة  -تنوعت متغيرات الدراسة حيث شملت: )المؤهل العلمي (1
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 الفجوة البحثية: 

ديد من الدراسذذذات التي تناولت الثقة التنظيمية والرضذذذا الوظيفي في عالقات ونطاقات مختلفة إال أنه ال على الر م من وجود الع

يوجذد دراسذذذذذذة تنذاولت الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضذذذذذذا الوظيفي لدى المشذذذذذذرفات التربويات بمدينة القنفذة، وهذا ما تتميز به 

 الدراسة الحالية. 
 

 إجراءات الدراسة. 3

ا الفصذذذل توضذذذيحاً لمنهج الدراسذذذة، ومجتمع الدراسذذذة وعينتها، ووصذذذفاً ألداتها، والتحقق من صذذذدقها وثباتها، كما يتضذذذمن هذ 

 يتضمن توضيحاً إلجراءات جمع البيانات واألساليب المستخدمة في المعالجة اإلحصائية.

 

 منهج الدراسة: .1.3

درم العالقة بين المتغيرات، ويصذذذف درجة العالقة بين المتغيرات اتبعت الدراسذذذة المنهج االرتباطي، وهو المنهج الذي "ي      

(، واْختِْير هذا المنهج ألنه يتناسب الدراسة الحالية، التي 110، ص.8..1وصذفاً كمياً وذلك باسذتخدام مقايي  كمية ")أبو عالم، 

 بمدينة التربويات المشذذذرفات لدى يفيالوظ بالرضذذذا وعالقتها التنظيمية في مكاتب وأقسذذذام التعليم تهدف إلى الكشذذذف عن الثقة

القنفذة، والكشذذذف عن داللة الفروق في بين اسذذذتجابات المشذذذرفات، تعزى الختالف المؤهل العلمي وعدد سذذذنوات الخبرة، وعدد 

 .الدورات التدريبية، األمر الذي يتطلب استطالع آراء العينة ثم تحليل النتائج والخرو  باالستنتاجات والتعميمات المناسبة

 

 مجتمع الدراسة: .2.3

( مشذذذرفة تربوية، وذلك في العام 181بـذذذذذذذذ ) عددهنالقنفذة، وقّدر  بمدينة التربويات تكّون مجتمع الدراسذذة من جميع المشذذرفات

 هـ(.1441هـ )إدارة التعليم بمدينة القنفذة، 1441/1441الدراسي

 

 :عينة الدراسة .3.3

القنفذة، وقد بلغت العينة في صذذذورتها النهائية  بمدينة التربويات ة من المشذذذرفاتطُبِّقت أداة الدراسذذذة على عينة عشذذذوائية بسذذذيط

( 011، ص. 1014)حسن،  Morgan & Kergcie(، وفقاً لمعادلة %0(، وخطأ معاينة )%0.( مشرفة، عند فترة ثقة )111)

القنفذة وفق المؤهل  بمدينة تالتربويا يوضذذح خصذذائص عينة المشذذرفات اآلتي( من مجتمع الدراسذذة، والجدول %..44بنسذذبة )

 العلمي وعدد سنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية.

 تدريبيةال الدورات وعدد الخبرة سنوات وعدد العلمي المؤهل وفق القنفذة بمدينة التربويات المشرفات عينة توزيع (1  جدول

 النسبة العدد فئات المتمير  المتمير

 المؤهل العلمي

 73.2 90 بكالوريوم

 22.0 27 ماجستير

 4.8 6 دكتوراه

 100.0 123 المجموع
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 عدد سنوات الخبرة 

 2.4 3 سنوات 0من سنة إلى 

 14.7 18 سنوات 10إلى  4من 

 82.9 102 سنوات 10أكثر من 

 100.0 123 المجموع

عدد الدورات 

 التدريبية

 3.3 4 دورات تدريبية فأقل 0

 6.5 8 دورات تدريبية 10إلى  4من 

 90.2 111 دورات تدريبية 10أكثر من 

 100.0 123 المجموع

 

يتضذذذذح من الجدول السذذذذابق أن المشذذذذرفات التربويات الحاصذذذذالت على درجة البكالوريوم يمثلن الفئة األعلى بحسذذذذب المؤهل 

اجسذذذذذتير، بنسذذذذذبة ( من مجموع أفراد العينة، يليهن المشذذذذذرفات التربويات الحاصذذذذذالت على مؤهل م%41.1العلمي، بنسذذذذذبة )

 (.%4.8) (. بينما جاءت المشرفات الحاصالت على درجة الدكتوراه كأقل الفئات، بنسبة11%)

 

 القنفذة وفق المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية بمدينة التربويات توزيع عينة المشرفات( 2شكل 
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(. %..81كثر من عشر سنوات أعلى فئة بحسب عدد سنوات الخبرة، بنسبة )وتمثل المشرفات التربويات الالتي تبلغ خبراتهن أ 

(. وتمثل المشذذرفات التربويات %1.4سذذنوات، كأقل فئة، بنسذذبة )0فيما جاءت المشذذرفات الالتي تتراوح خبراتهن من سذذنة إلى 

(. فيما جاءت %0.1.الحاصذذذذذذالت على أكثر من عشذذذذذذر دورات تدريبية أعلى فئة بحسذذذذذذب عدد الدورات التدريبية، بنسذذذذذذبة )

 (.%1.1دورات تدريبية فأقل كأقل فئة، بنسبة ) 0المشرفات الحاصالت على 

 أداة الدراسة: .4.3

مت استبانة لتحقيق أهداف الدراسة وذلك باتّباع الخطوات اآلتية:  ُصمِّ

 لدى الوظيفي بالرضذذذذذذا وعالقتها التنظيمية هدفت االسذذذذذذتبانة إلى الكشذذذذذذف عن الثقة تحديد الهدف م  االسةةةةةةتبانة: -1

 القنفذة. بمدينة التربويات المشرفات

 بُنِيت االستبانة بالرجوع إلى ما يلي: مصادر بناء االستبانة: -2

الكتابات النظرية والتقارير ذات العالقة بموضذذوع الثقة التنظيمية، واالطالع على الدراسذذات السذذابقة للموضذذوع، مثل دراسذذة  -

(، 1018) حوعبد الفتا (، ودراسذذذذة الحويطي.101) وأحمد ( وصذذذذادق.101دي )والغام ( والقرني1010العامري وسذذذذالمة )

 (..101) ( ودراسة القحطاني1010) (، ودراسة فوزية الشمري1018) وآخرون ودراسة جبارين

 الكتابات النظرية والتقارير ذات العالقة بموضذوع الرضذا الوظيفي، واالطالع على الدراسذات السذابقة للموضوع، مثل دراسة -

 (.1011(، ودراسة القحطاني وعلي )1018) الحويطي وعبد الفتاح

( من مجالين، حيث عني المجال األول 1تكّونت االسذذذتبانة في صذذذورتها األولية )ملحق: االسةةةتبانة في صةةةورتها األولية: -3

ي )الثقة ( عبارة موزعة على أربعة محاور فرعية وه18بقيذام الثقذة التنظيمية لدى المشذذذذذذرفات التربويات، وتضذذذذذذمن )

بإدارة المنظمة والثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية، والثقة برئي  العمل، والثقة بالزمالء(. وعني المجال الثاني بقيام 

( عبارة موزعة على أربعة محاور فرعية، وهي )الرضذذذا عن 18الرضذذذا الوظيفي لدى المشذذذرفات التربويات، وتضذذذمن )

 لعمل، والرضا عن رئي  العمل المباشر، والرضا عن الزمالء(.إدارة المنظمة، والرضا عن بيئة ا

د من صدق االستبانة من خالل اتّباع الطرق اآلتية:صدق االستبانة:  -4  تُُؤكِّ

(، حيث 1ُعِرضذذذت االسذذذتبانة على مجموعة من الخبراء والمختصذذذين وعددهم خمسذذذة محكمين )ملحق: :الصةةةدق الظاهري -أ 

اتهم حول مدى مناسذذذبة المحاور للمجاالت، ومدى مناسذذذبة العبارات التي وردت فيها وسذذذالمتها طلبت منهم الباحثة إبداء مالحظ

أبقت الباحثة على العبارات التي حظيت بنسذذذب  اللغوية، وما يرون حذفه أو إضذذذافته أو تعديله، وفي ضذذذوء مالحظات المحكمين

 من الصيا ات اللغوية للعبارات.، وأجرت ما وجه إليه المحكمون من تعديالت في عدد %80اتفاق تجاوزت 

تُُحقِّق من االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيقها على عينة استطالعية من خار  العينة النهائية قوامها صةدق االتساق الدا لي:  -ب

ي ذ( مشذذذذذرفة تربوية، وبعد ذلك حسذذذذذذبت الباحثة معامل االرتباط بيرسذذذذذذون بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور ال10)

 وردت فيه.

ويوضح الجدول اآلتي مصفوفة معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه في مجال  

 الثقة التنظيمية.

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                            17 

 ISSN: 2706-6495 

 

 مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  (2  جدول

 لمنظمة الثقة بإدارة ا المجال
الثقة ببيئة العمل والقرارات 

 التنظيمية
 الثقة بالزمالء الثقة برئيس العمل 

ية
يم
ظ
تن
ال
ة 
ثق
ال
ل 
جا
م

 

 العبارة
معامل 

 االرتباط
 العبارة معامل االرتباط العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 .895** 9 .843** 11 .868** 18 .917** 

1 .885** 10 .845** 14 .917** 1. .959** 

1 .841** 11 .865** 10 .905** 10 .928** 

4 .908** 12 .906** 14 .914** 11 .957** 

0 .897** - - 14 .759** - - 

4 .916** - - - - - - 

4 .899** - - - - - - 

8 .854** - - - - - - 

ارتباط 

المحور 

 بالمجال

.883** .811** .905** .969** 

 .(0.01**االرتباط دال إحصائيًّا عند درجة)                      

(، وتراوحت في محور 14..0 –0.841يشير الجدول السابق إلى أّن قيم االرتباط في محور الثقة بإدارة المنظمة تراوحت بين )

(، 14..0 -.0.40العمل بين )(، وتراوحت في محور الثقة برئي  04..0 –0.841الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية بين )

(، كما يشير الجدول السابق إلى أّن قيم االرتباط بين المحاور الفرعية .0..0 –14..0وتراوحت في محور الثقة بالزمالء بين )

(، 0.01(، وهي قيم دالة إحصائياً عند درجة الداللة ).4..0 -0.811لمجال الثقة التنظيمية مع درجة المجال الكلية تراوحت بين )

وتشير النتائج السابقة إلى تمتع مجال الثقة التنظيمية بدرجة عالية من االتساق الداخلي. ويوضح الجدول اآلتي مصفوفة معامل 

 االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه في مجال الرضا الوظيفي.

 كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه في مجال الرضا الوظيفيمصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين  (3  جدول

الرضا ع  رئيس العمل  الرضا ع  بيئة العمل الرضا ع  إدارة المنظمة  المجال

 المباشر 

 الرضا ع  الزمالء

ا 
ض
لر
 ا
ل
جا
م

ي
يف
ظ
و
ال

 

معامل  العبارة

 االرتباط

معامل  العبارة

 االرتباط

معامل  العبارة

 االرتباط

معامل  لعبارةا

 االرتباط

1 .897** 6 .826** 11 .734** 18 .850** 

2 .863** 7 .919** 11 .891** 1. .838** 
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3 .916** 8 .838** 11 .917** 10 .932** 

4 .929** 9 .920** 14 .941** 11 .931** 

5 .858** 10 .869** 10 .933** - - 

- - - - 14 .889** - - 

- - - - 14 .917** - - 

ارتباط 

المحور 

 بالمجال

.923** .948** .917** .817** 

 .(0.01**االرتباط دال إحصائيًّا عند درجة)            

(، وتراوحت في محور 10..0 -0.814يشير الجدول السابق إلى أّن قيم االرتباط في محور الرضا عن بيئة العمل تراوحت بين )

(، 41..0 –0.414(، وتراوحت في محور الرضا عن رئي  العمل المباشر بين ).1..0 –0.808الرضا عن إدارة المنظمة بين )

(. كما يشير 0.01(، وهي قيم دالة إحصائياً عند درجة الداللة )11..0 –0.818وتراوحت في محور الرضا عن الزمالء بين)

 -0.814في مع درجة المجال الكلية تراوحت بين )الجدول السابق إلى أّن قيم االرتباط بين المحاور الفرعية لمجال الرضا الوظي

(، وتشير النتائج السابقة إلى تمتع مجال الرضا الوظيفي بدرجة عالية 0.01(، وهي قيم دالة إحصائياً عند درجة الداللة)48..0

 من االتساق الداخلي.

معامل الثبات ألفا كرونباي، والجدول تم قيام الثبات لكل محور من محاور االستبانة، بواسطة  ثبات األداة  االستبانة(: -5

 ( يوضح ذلك.4)

 معامل الثبات لفقرات كل محور من محاور االستبانة ومجاالتها الفرعية (4  جدول

 الثبات المحور المجال

 الثقة التنظيمية

 40..0 الثقة بإدارة المنظمة

 0.888 الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية

 11..0 الثقة برئي  العمل

 04..0 الثقة بالزمالء

 41..0 الثبات الكلي للمجال األول

 الرضا الوظيفي

 11..0 الرضا عن إدارة المنظمة 

 11..0 الرضا عن بيئة العمل

 04..0 الرضا عن رئي  العمل المباشر 

 10..0 الرضا عن الزمالء

 40..0 الثبات الكلي للمجال الثاني
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(، وبلغت معامل الثبات ألفا كرونباي 41..0أن معامل الثبات ألفا كرونباي لمجال الثقة التنظيمية بلغت )يتبين من الجدول السابق 

(، كمذا بلغت معامل الثبات ألفا كرونباي لمجال الرضذذذذذذا الوظيفي 40..0 – 0.888في كذل محور من محذاورهذا الفرعيذة بين )

(، وتشذذير النتائج السذذابقة 04..0 -10..0ن محاوره الفرعية بين )(، وبلغت معامل الثبات ألفا كرونباي في كل محور م40..0)

إلى تمتع االسذذذذذذتبانة في مجالي الثقة التنظيمية ومجال الرضذذذذذذا الوظيفي بدرجة عالية جداً من الثبات، وإلى إمكانية ثبات النتائج 

 المستفادة منها وتعميم نتائجها على مجتمع الدراسة من المشرفات التربويات.

 ( من مجالين رئيسين هما:1تكّونت أداة الدراسة في صورتها النهائية )ملحق رقم الدراسة في صورتها النهائية: أداة  -6

 ( عبارة، موزعة على أربعة محاور فرعية كما يلي:11، وتضّمن )المجال األول: الثقة التنظيمية لدى المشرفات التربويات -

 (8-1( عبارات، وهي المرقمة من )8المحور األول: الثقة بإدارة المنظمة، وتضّمن ) -

 (.11-.( عبارات، وهي المرقمة من )4المحور الثاني: الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية، وتضّمن) -

 (14-11( عبارات، وهي المرقمة من )0المحور الثالث: الثقة برئي  العمل، وتضّمن ) -

 (.11-18المرقمة من )( عبارات، وهي 4المحور الرابع: الثقة بالزمالء، وتضّمن) -

 ( عبارة، موزعة على أربعة محاور فرعية كما يلي:11، وتضّمن)المجال الثاني: الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات -

 (.0-1( عبارات، وهي المرقمة من )0المحور األول: الرضا عن إدارة المنظمة، وتضّمن ) -

 (10-4ارات، وهي المرقمة من )( عب0المحور الثاني: الرضا عن بيئة العمل، وتضّمن ) -

 (.14-11( عبارات، وهي المرقمة من )4المحور الثالث: الرضا عن رئي  العمل المباشر، وتضّمن ) -

 (.11-18( عبارات، وهي المرقمة من )4المحور الرابع: الرضا عن الزمالء، وتضّمن) -

االتجاه الموجب، وتكون اإلجابة عن العبارات صيغت جميع عبارات محاور االستبانة في  :تصحيح االستبانة ومعيار الحكم -4

عن طريق اختيار المشذذذرفات بين إحدى خم  بدائل موجودة أمام كل عبارة، والتي تقي  الثقة التنظيمية والرضذذذا الوظيفي 

لذدى المشذذذذذذرفذات التربويذات، وتتمثذل هذذه البذدائذل فيمذا يلي: )عذاٍل جذداً( تذأخذذ خم  درجذات، )عذاٍل( تأخذ أربع درجات، 

 توسطة( تأخذ ثالث درجات، )منخفت( تأخذ درجتين، )منخفت جداً( تأخذ درجة واحدة. )م

لقيام الثقة التنظيمية والرضذذا الوظيفي لدى المشذذرفات التربويات، وذلك بتحديد طول خاليا مقيام  اآلتي واسذذتُْخِدم المعيار

 (،0.80= 0÷4ل على طول الخلية، أي )(، وتقسيمه على أكبر قيمة في المقيام للحصو4=1-0خماسي، وحسا  المدى )

)بداية المقيام وهي واحد صذذذذحيح(، وذلك لتحديد الحّد األعلى لهذه الخلية.  ثم إضذذذذافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقيام 

 ويمكن تحديد المتوسطات المرجحة لغايات الدراسة على النحو اآلتي:

 المقيام المتدر  الخماسيالمتوسطات المرجحة لغايات الدراسة وفق  (5  جدول

 درجة الموافقة المتوسط المرجح

 عالية جداً  0إلى  4.11من 

 عالية 4.10إلى  1.41من 

 متوسطة 1.40إلى  1.41من 

 منخفضة 1.40إلى  1.81من 

 منخفضة جداً  1.80إلى  1من 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                            20 

 ISSN: 2706-6495 

 

  طوات جمع البيانات: .5.3 

ي صورتها النهائية، وطُبِّقت ميدانياً على المشرفات التربويات، وقد استغرق أُِعّدت ف بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها 

 هـ وفقاً لإلجراءات اآلتية:1441/1441 التطبيق الفصل الثاني من العام الدراسي

 الحصول على خطا  للسماح بتوزيع وتطبيق االستبانة على المشرفات التربويات بمدينة القنفذة. -

 هـ.1441/1441 سة على المشرفات التربويات في الفصل الثاني من العام الدراسيوّزعت الباحثة أداة الدرا -

أوضحت الباحثة الغرض من الدراسة لعينة الدراسة المشرفات التربويات، وأن استجاباتهن لن تستخدم إال لغرض البحث  -

 العلمي فقط.

 ( استبانة.111بلغ عدد االستبانات المعادة والصالحة للتحليل ) -
 

 ساليب اإلحصائية المستخدمةاأل .6.3

 ( وهي كاآلتي:spssاستخدمت الباحثة مجموعة من األساليب اإلحصائية من خالل برنامج الحزم اإلحصائية )    

 للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة. (؛Person معامل ارتباط بيرسون .1

 داة الدراسة.(؛ لحسا  معامل الثبات ألCronbach's Alpha معامل ألفا كرونباي  .1

 .درجة الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى المشرفات التربوياتوذلك لمعرفة  ؛(eighted Mean)المتوسطات الحسابية  .1

 االنحراف المعياري؛ للتعرف على مدى انحراف استجابات عينة الدراسة لكل فقرة ومحور عن متوسطها الحسابي. .4

مدينة ب الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى المشرفات التربوياتن العالقة بين للتحقق م (؛Person  معامل ارتباط بيرسون .0

 القنفذة.

≥ α) ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة لمعرفة ماذا كان هناك فروق (ANOVA) اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه .4

يات، تعزى الختالف المؤهل العلمي، وعدد سنوات ( في درجة الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى المشرفات التربو0.00

 الخبرة وعدد الدورات التدريبية.

 اختبار شيفيه للمقارنات البعدية. .4

 

 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها .4

. قنفذةمدينة الب الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى المشرفات التربوياتالعالقة بين هدفت الدراسة الميدانية إلى الكشف عن 

وفيما يلي نتائج الدراسة التي أسفر عنها تحليل البيانات، ومناقشتها وتفسيرها، والوصول لالستنتاجات المتعلقة بموضوع الدراسة، 

 وذلك على النحو اآلتي:

 اإلجابة ع  السؤال األول للدراسة:

 ؟ما درجة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة

جابة عن هذا السؤال، ُحِسب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، لكل محور من المحاور الفرعية المعبرة عن الثقة ولإل    

 (.4التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم، ولمجال الثقة التنظيمية ككل، كما هو موضح بالجدول )
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ياً من وجهة نظر المشرفات التربويات مرتبة تنازلدينة القنفذة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم في مدرجة  (6  جدول

 حسب المتوسطات الحسابية

 المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة الثقة 

 التنظيمية
 الترتيب

 1 عالية جداً  0.77 4.42 الثقة برئي  العمل

 1 عالية جداً  0.78 4.35 الثقة بالزمالء

 1 عالية جداً  0.84 4.21 الثقة بإدارة المنظمة

 4 عالية 0.81 4.14 الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية

 عالية جداً  0.73 4.27 مجال الثقة التنظيمية

 

تظهر بيانات الجدول السابق أن درجة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات التربويات 

(، وهو يقع في مجال استجابة )عاٍل جداً(. وتراوحت 0.41(، وانحراف معياري )4.14عالية جداً، بمتوسط حسابي ) كان بدرجة

(. وجاء محور الثقة برئي  العمل في مقدمة المحاور المتحققة، 4.41(، و)4.14المتوسطات الحسابية للمحاور الفرعية بين )

(. ثم محور الثقة بإدارة المنظمة، بمتوسط حسابي 4.10ء، بمتوسط حسابي )(، يليه محور الثقة بالزمال4.41بمتوسط حسابي )

 (.4.14(، بينما يأتي في المرتبة األخيرة محور الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية، بمتوسط حسابي)4.11)

 

 لتربويات  الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة لدى المشرفات ا ( درجة3  شكل

تعزو الباحثة هذه النتائج إلى حرص مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة على إتباع سياسات إدارية تهتم بالعالقات اإلنسانية في 

، وتسعى في ضوء ذلك لتهيئة أفضل ظروف العمل 1010بيئة العمل، وتدعم التميز واإلبداع تحقيقاً لمتطلبات رفية المملكة 

 ن المشرفات التربويات، وتحرص على تطوير أدائهن بشكل مستمر من خالل برامج النمو المهني المختلفة، لمنسوباتها م

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

الثقة برئيس
العمل

ءالثقة بالزمال الثقة بإدارة 
المنظمة

الثقة ببيئة
العمل 

والقرارات 
التنظيمية

مجال الثقة 
التنظيمية

4.42
4.35

4.21
4.14

4.27
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مما عزز من ثقتهن وتوقعاتهن واتجاهاتهن نحوها؛ وفي ضوء التوجيهات الحديثة نحو تطوير المؤسسات؛ لتواكب ثورة التطوير 

نظمة القديمة التي تعتمد على المركزية والدكتاتورية والتسلطية في والتغير التي يشهدها العالم فقد أثبتت التجار  فشل األ

المؤسسات في ظل عصر العولمة واالنفتاح والسعي نحو اإلبداع واالبتكار؛ ومن ثلّم بات على جميع المنظمات ومن أهمها المعنية 

سات نظيمية لدى العاملين بها؛ حيث إن المؤسبالعملية التعليمية تحديث وتكوير أنظمتها ومن السبل إلى ذلك هو تعزيز الثقة الت

التعليمية تُعّد األكثر أهمية بين المؤسسات األخرى فهي بمثابة شبكة تنظيمات معقدة تتغير باستمرار من خالل تفاعلها مع البيئة 

ارات، المشاركة في اتخاذ القرالخارجية، وتركيزها على القيم والمفاهيم التي تدفع األفراد إلى االلتزام والعمل الجاد، واإلبداع، و

والمحافظة على قوة المنظمة وجودة الخدمات فيها واالستجابة السريعة لما تتطلبه بيئة العمل داخلها ،وعليه فمن الضروري أن 

لى بلوغ عتتوافر الثقة التنظيمية باعتبارها بيئة خصبة لبناء أفكار إبداعية تتحول إلى ابتكارات يقدمها الموظفون لتساعد المنظمة 

( التي أكدت أن درجة .101) أهدافها، وذلك بتعزيز التعاون واالعتماد المتبادل وهو ما أشارت إليه دراسة الزهراني وصائغ

الثقة التنظيمية يرتبط بالسياسات اإلدارية وفرص اإلبداع وتحقيق الذات والقيم السائدة في المنظمات. كما أشارت دراسة الحويطي 

( أن الثقة التنظيمية تحتا  إلى أن يقوم القائد بدور كبير في توفير بيئة عمل مناسبة ومناي تنظيمي يعزز الثقة 1018) وعبد الفتاح

ويدعمها ويساعد على نشر ثقافة الثقة داخل المدرسة بحيث تنمي العالقات اإلنسانية داخل المدرسة وتحسن مخرجاتها وتطور 

اجاً رئيساً للثقة. كما يرجع ذلك إلى حرص القيادات اإلشرافية ورفساء العمل والزميالت آليات العمل من خالل التعاون الذي يعد نت

على االلتزام بالسلوك األخالقي في التعامل مع المشرفات التربويات، والذي كان له انعكاسات إيجابية على ثقتهن نحوهن، وهذا 

لمدارم للسلوك األخالقي كان له تأثير إيجابي في درجة ( التي أظهرت أن ممارسة قائدات ا1010) ما تؤكده دراسة الشمري

وأكدت على ضرورة التحلي بالقيادة األخالقية وخلق مناي تنظيمي يسوده الثقة المتبادلة بين العاملين  التنظيمية لدى المعلمينالثقة 

ة الثقة التنظيمية لدى عينة البحث ( التي أظهرت أن درج1014دراسة عبابنة) واإلدارة. وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية عن

كان متوسطاً. وتعزو ذلك إلى ما كشفته وسائل اإلعالم من ر بة أولياء أمور الطلبة في ازدياد درجة التحصيل الدراسي، وظهور 

يل ضالشغب الطالبي واالعتداءات على المدارم والمعلمين، وقلة التواصل الشخصي مع الطلبة وأولياء أمورهم، وكما يعود لتف

المعلمين لمصالحهم الشخصية على حسا  الطال  والمدرسة ومن ثم ينخفت والفهم. كما اختلفت مع نتائج دراسة الزهراني 

( .101) ( التي أظهرت أن درجة الثقة التنظيمية بالمدارم كان منخفضاً، وتتفق مع نتائج دراسة جمال الدين.101) وصائغ

( التي توصلت نتائجها إلى أن تقديرات 1010) التنظيمية ومع نتائج دراسة جبارين التي توصلت إلى وجود درجة مرتفع للثقة

( التي تؤكد 1010) أفراد عينة الدراسة لدرجة الثقة التنظيمية جاءت بدرجة مرتفعة. كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة منصور

فشلها حيث تفترض أن هناك عالقة ارتباطية بين نجاح على أن الثقة التنظيمية تُعّد من المحددات الرئيسية لنجاح أي منظمة أو 

المنظمات، وتعزو الباحثة مجيء محور الثقة برئي  العمل المباشر كأعلى مستويات الثقة لدى المشرفات التربويات؛ العتماد 

ائهم وإمكانياتهم، م آرالمشرفات التربويات بناء هياكل تنظيمية، وأساليب تشغيلية تعتمد على الوثوق في قدرات الموظفين واحترا

والثناء على مجهوداتهم في العمل، واستخدام الحوافز لتدعيم السلوك اإليجابي. كما تعزو إلى كثرة المعامالت اليومية بين 

المشرفات التربويات ورئيساتهن المباشرات في العمل، ومالحظة المشرفات بشكل دقيق لكيفية تعامل الرئيسات معهن؛ والالتي 

تحقيق العدالة التنظيمية بين المرفوسات، وعلى إتقان أداورهن ومهامهن اإلدارية والقيادية، واهتمامهن بتلبية  يحرصن على

احتياجات المرفوسات من المشرفات ورفعها إلى القيادات العليا، وحرصهن على مساعدتهن فيحل ما يعترضهن من مشكالت، 

 ات إليهن،ومنحهن االحترام والتقدير من خالل تفويت الصالحي
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األمر الذي عزز من روح التعاون والمودة بينهن وعزز من مستويات الثقة المتبادلة في مجال العمل؛ حيث تشكل الثقة في بيئة  

العمل أو الثقة المؤسسية إحدى الدعائم األساسية التي تساعد المؤسسة على تدعيم فاعليتها وتحقيق أهدافها، وهي عنصر مهم 

سود جو من الثقة في بيئة العمل؛ فإن األفراد يستطيعون اإلفصاح عن أفكارهم ومشاعرهم، ويراعي بعضهم للمنظمات، فحينما ي

بعضا، وتزداد فرص النمو والتطوير. وقد يرجع مجيء محور الثقة في بيئة العمل والقرارات التنظيمية كأقل مستويات الثقة 

 واللوائح المرتبطة بحقوق وواجبات المشرفات التربويات يكتنفها بعت التنظيمية لدى المشرفات إلى أن بعت القوانين واألنظمة

المشاركة بصورة مستمرة  الغموض، وعدم الوضوح، كما أن بيئة العمل ومركزية اإلدارة قد ال تتيح للمشرفات التربويات الفرصة

ج لك القرارات المتخذة، وهذا ما توافقت فيه نتائفي اتخاذ القرارات المهمة بالعمل؛ األمر الذي قد يؤثر في درجة الثقة لديهن تجاه ت

(؛ حيث عزت نتيجة وجود ثقة تنظيمية متوسطة لدى مديري .101؛ الزهراني وصائغ،1014الدراسة الحالية مع دراسة )عبابنة،

ة ال تتمتع يميالمدارم نحو اآلخرين في العمل إلى وجود مناي منظمي ال يساعد على تطوير والتحسين بالشكل المأمول وبيئة تنظ

 بالكفاءة المطلوبة.
 

 المحور األول: الثقة بإدارة المنظمة

يوضح الجدول اآلتي المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ودرجة الثقة التنظيمية، والترتيب، لكل عبارة منتمية لمحور الثقة 

 بإدارة المنظمة، وللمحور ككل.

تب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة لدى المشرفات التربويات مرتبة تنازلياً حسب درجة الثقة بإدارة المنظمة في مكا (2  جدول

 المتوسطات الحسابية 

 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الثقة
 الترتيب

 1 عالية جداً  0.86 4.42 اإلشرافية باألنظمة واللوائح المنظمة للعمل.  تلتزم قيادتي 1

 1 عالية جداً  0.88 4.25 اإلشرافية األفكار الجديدة للمشرفة التربوية.  تثمن قيادتي 0

4 
اإلشرافية على التواصل بين جميع العاملين سعيا  تحرص قيادتي

  لتنظيم العمل.
 1 عالية جداً  0.97 4.24

 4 عالية جداً  0.91 4.22 اإلشرافية المساعدة والعون إلنجاز العمل.  تقدم قيادتي 1

 0 عالية 0.91 4.20 اإلشرافية فرص ترقية عادلة للجميع.  تمنح قيادتي 8

 4 عالية 1.00 4.18 اإلشرافية بنزاهة مع جميع العاملين.  تتعامل قيادتي 4

 4 عالية 1.05 4.07 اإلشرافية النظام على الجميع دون تفرقة.  تطبق قيادتي 4

1 
لح المشرفات اإلشرافية بعين االعتبار لمصا تنظر قيادتي

 التربويات عند اتخاذ القرارات. 
 8 عالية 1.10 4.06

 عالية جداً  0.84 4.21 المتوسط العام لمحور الثقة بإدارة المنظمة   

 

تظهر نتائج الجدول السذذذابق أن درجة الثقة بإدارة المنظمة في مكاتب وأقسذذذام التعليم في مدينة القنفذة لدى المشذذذرفات التربويات 

 (،0.84(، وانحراف معياري )4.11عالية جداً، بمتوسط حسابي ) كان بدرجة
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(، وتمثلت أعلى جوانب الثقة بإدارة 4.41( و)4.04وتراوحذت المتوسذذذذذذطذات الحسذذذذذذابيذة للعبذارات المتعلقة بهذا المحور بين ) 

 مة للعمل"، بمتوسذذذط حسذذذابياإلشذذذرافية باألنظمة واللوائح المنظ المنظمة لدى المشذذذرفات التربويات في العبارة: "تلتزم قيادتي

(. وقد تعزى نتيجة ذلك إلى قناعة الموظف بالممارسذذذات اإلدارية في مؤسذذذسذذذته، ووضذذذوح 0.84(، وانحراف معياري )4.41)

السذذذذذياسذذذذذذات اإلدارية وثباتها النسذذذذذذبي، يبعث الثقة واالرتياح في نفوم الموظفين، ويعك  درجة الرضذذذذذذا عن الحوافز وتوافر 

السذذلم الوظيفي، وتقويمهم وفقا لمعايير واضذذحة وعادلة، وإتاحة الفرصذذة للعاملين في المشذذاركة في صذذنع التدريب، والتدر  في 

القرار واتخاذه؛ فتسذهم تلك الممارسذات في تشذكيل درجة الثقة التنظيمية لدى األفراد في مؤسذسذاتهم حيث يعد وضذوح السياسات 

ت واالختصاصات وعدم تداخلها والخلط بينها، وتحرص القيادة اإلشرافية اإلدارية داخل المنظمات عامال مهماً لتحديد المسؤوليا

على الشذذفافية اإلدارية وعلى حسذذن تنظيم العمل من خالل تطبيق األنظمة واللوائح المسذذيرة للعمل، األمر الذي يجعل المشذذرفات 

ويزيل عنهن  موض الدور، كما يجعلهن التربويات يدركن بشذذكل واضذذح المهام واألدوار الموكلة إليهن ومسذذؤولياتهن المهنية، 

يثقن في القرارات الصذذذادرة من القيادة اإلشذذذرافية في تحقيق العدالة التنظيمية، وتضذذذمن لهن حقوقهن في العمل. بينما تمثلت أقل 

اتخاذ  اإلشذذذذذذرافية بعين االعتبار لمصذذذذذذالح المشذذذذذذرفات التربويات عند جوانذب الثقذة بإدارة المنظمة في العبارة: "تنظر قيادتي

(. وقد يرجع ذلك إلى تقديم القيادات اإلشذذذذرافية في كثير من 1.10(، وانحراف معياري )4.04القرارات "، بمتوسذذذذط حسذذذذابي )

 األحيان المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند اتخاذها للقرارات وعند تعارض المصالح في العمل.

( من وجود مسذذذاٍع حقيقة يتشذذذارك فيها كل من مديري 1018) وآخرونوتفسذذذير هذه النتيجة يشذذذابه ما فسذذذرته دراسذذذة جبارين  

المذذدارم ومعلميهذذا وطلبتهذذا واإلدارة العليذذا وأوليذذاء أمور الطلبذذة نحو أدوارهم في تحسذذذذذذين األداء وإدراك مذذديري المذذدارم 

( .101دراسذذة جمال الدين وهيبة)ومعلميهم لاهمية الثقة عنصذذراً أسذذاسذذياً في العالقات اإلنسذذانية، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

التي توصذذذلت إلى وجود درجة عالية من الثقة باإلدارة العليا بمؤسذذذسذذذة حضذذذنة بالمسذذذلية، وإلى وجود ثقة متبادلة بين المشذذذرف 

( حيث جاءت النتيجة مرتفعة، ويُعزى ذلك إلى االلتزام بتطبيق 1011) والمرفوسذذذذذذين. كما اتفقت مع دراسذذذذذذة دياك وأبو العال

 ين والتشريعات التعليمية والتربوية مما يرفع درجة االنضباط الوظيفي لدى المدير والمعلمين.القوان

 

 المحور الثاني: الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية

يوضذذذذح الجدول اآلتي المتوسذذذذط الحسذذذذابي، واالنحراف المعياري، ودرجة الثقة التنظيمية، والترتيب، لكل عبارة منتمية لمحور 

 ة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية، وللمحور ككل.الثق

درجة الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة لدى المشرفات التربويات  (2  جدول

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الثقة
 الترتيب

 1 عالية جداً  0.91 4.30 وراحة.  أمارم عملي باطمئنان 10

 1 عالية 0.92 4.15 للمشاركة في اتخاذ القرارات المهمة بالعمل.  تتاح لي الفرصة .

11 
والقرارات التنظيمية العدالة بين المشرفات  تضمن األنظمة

 التربويات. 
 1 عالية 0.98 4.07
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 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الثقة
 الترتيب

 4 عالية 1.01 4.02 حقوقي بكل يسر وسهولة.  ول علىأستطيع الحص 11

 عالية 0.81 4.14 المتوسط العام لمحور الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية

 

تظهر نتذائج الجذدول السذذذذذذابق أن درجذة الثقذة ببيئذة العمل والقرارات التنظيمية في مكاتب وأقسذذذذذذام التعليم في مدينة القنفذة لدى 

(، وتراوحت المتوسذذذذطات 0.81(، وانحراف معياري )4.14يات كان بدرجة عالية جداً، بمتوسذذذذط حسذذذذابي )المشذذذذرفات التربو

(، وتمثلت أعلى جوانب الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية لدى 4.10( و)4.01الحسابية للعبارات المتعلقة بهذا المحور بين )

(، 1..0(، وانحراف معياري )4.10ان وراحة"، بمتوسذذذذذط حسذذذذذابي )المشذذذذذرفات التربويات في العبارة: "أمارم عملي باطمئن

وتعزو الدراسذذة هذه النتيجة إلى أن مكاتب وأقسذذام التعليم بمدينة القنفذة يدركون أن التغيرات والتطورات المتالحقة التي يشذذهدها 

 اخل المؤسذذذسذذذات، وكذلك إيماناً منهم بأنالعالم، تتطلب االهتمام بموضذذذوع الثقة اسذذذتشذذذعارا منهم للدور الكبير الذي تمثله الثقة د

الثقة المتبادلة داخل بيئات العمل عنصذذر حاسذذم في تحقيق األهداف بكفاءة؛ حيث إن شذذكل الثقة في بيئة العمل أو الثقة المؤسذذسذذة 

سود جو ا يأحد الدعائم األسذاسذية التي تسذاعد المؤسذسذة على تدعيم فاعليتها وتحقيق أهدافها. وهي عنصذر مهم للمنظمات، فحينم

من الثقة في بيئة العمل؛ فإن األفراد يسذتطيعون اإلفصذاح عن أفكارهم ومشاعرهم، ويراعي بعضهم بعضا، وتزداد فرص النمو 

والتطوير. وعلى الجذذانذذب األخر فذذإن المنظمذذات التي تفتقر إلى وجود درجذذة جيذذد من الثقذذة التنظيميذذة، يالحج فيهذذا قلذذة التعذذاون 

ى التواصل الفعال واإلبداع، واألسوأ من هذا حضور مشاعر الريبة والتشكيك بين الفراد بأكثر من صورة. وااللتزام، واالفتقار إل

وقد يرجع ذلك إلى حرص مكاتب وأقسام التعليم بالقنفذة على توفير االستقرار الوظيفي للمشرفات من خالل تقديم رواتب مناسبة 

نظيمية، ودعم العالقات اإليجابية في بيئة العمل، القائمة على التعاون واالحترام وتهيئذة ظروف العمل التي تتوافر فيها العدالة الت

 في العبارة: "أستطيع الحصول على المتبادل بين منسوبي التعليم؛ بينما تمثلت أقل جوانب الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية

(. وقد يرجع ذلك إلى  موض بعت اللوائح 1.01)(، وانحراف معياري 4.01حقوقي بكل يسذذذر وسذذذهولة"، بمتوسذذذط حسذذذابي )

واألنظمة والقوانين بمكاتب وأقسذذذذذذام التعليم والتي ال تتضذذذذذذح فيها حقوق المشذذذذذذرفات التربويات بدقة في كل الحاالت والمواقف 

ميع ج المرتبطة بالعمل، خصذذوصذذاً في مواقف النزاعات والصذذراعات التنظيمية التي تتطلب اتخاذ قرارات فردية قد ال ترضذذي

( اللذين فسرا ذلك بأن هناك تصوراً مشتركاً بين 1018أطراف النزاع؛ وهذا ما توافقت معه نتيجة دراسة الحويطي وعبد الفتاح)

جميع المعلمين يعود إلى النظرة الموحذدة لمفاهيم الثقة التنظيمية؛ والتي تكونت عندهم من خالل التنشذذذذذذئة االجتماعية، وتشذذذذذذابه 

السذذذذذذياق اختلفت من ناحية الحقوق واألنظمة حيث جاءت مرتفعة الثقة، وهذا دليُل على االهتمام بتنوع  ظروف العمل. وفي ذات

الخبرات وإظهار أعمالهم؛ ومن ثلّم تتضذذذذذذح الحقوق واألنظمة المشذذذذذذجعة على ذلك، كما يعزو إلى طبيعة العمل وعليه تعك  لنا 

 (.1008عينة )بوخمخم وعزيون،النتائج األثر اإليجابي لظروف العمل على رضا مفردات ال

 

 المحور الثالث: الثقة برئيس العمل

يوضح الجدول اآلتي المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ودرجة الثقة التنظيمية، والترتيب، لكل عبارة منتمية لمحور الثقة 

 برئي  العمل، وللمحور ككل.
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عليم في مدينة القنفذة لدى المشرفات التربويات مرتبة تنازلياً حسب درجة الثقة برئي  العمل في مكاتب وأقسام الت (0  جدول

 المتوسطات الحسابية 

 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الثقة
 الترتيب

 1 عالية جداً  0.86 4.49 أثق برئيستي المباشرة ألنها متمكنة من أداء عملها.  11

14 
الصالحيات للمشرفات التربويات حسب  تمنح رئيستي تفويت

 حاجة العمل. 
 2 عالية جداً  0.81 4.46

 3 عالية جداً  0.78 4.45  إيجابيا معي في العمل. تتفاعل رئيستي 14

 4 عالية جداً  0.95 4.38 لتعزيز روح التعاون بين فريق العمل  تسعى رئيستي دائما 14

10 
جهني في بيئة حل المشكالت التي توا تساعدني رئيستي على

 العمل. 
 5 عالية جداً  0.98 4.35

 عالية جداً  0.77 4.42 المتوسط العام لمحور الثقة برئيس العمل

 

تظهر نتائج الجدول السابق أن درجة الثقة برئي  العمل في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة لدى المشرفات التربويات كان 

(، وتراوحت المتوسطات الحسابية للعبارات المتعلقة بهذا 0.44وانحراف معياري ) (،4.41بدرجة عالية جداً، بمتوسط حسابي)

(، وتمثلت أعلى جوانب الثقة برئي  العمل لدى المشرفات التربويات في العبارة: "أثق برئيستي .4.4( و )4.10المحور بين )

(. وتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى 0.84اف معياري )(، وانحر.4.4المباشرة ألنها متمكنة من أداء عملها"، بمتوسط حسابي )

إدراك مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة أهمية تكوين الثقة لدى الموظفين برفساء أعمالهم؛ باعتبار أن الموظفين يثقون سريعا 

هم ألي مشكلة أثناء أداء مهمتهم في مديرهم إذا تأكدوا من مدى قوة معرفته في مجال العمل، حينها يشعرون أنه في حالة مواجهت

سيجدون من يساعدهم، ومن ثلّم ثقة الموظفين في معرفة مديرهم تكسبهم الثقة بشخصه أيضاً. كما تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى 

قيادية لوجود معايير دقيقة عند اختيار وتعيين الرئيسات المباشرات للمشرفات التربويات، واشتراط تمتعهن بالمهارات الفنية وا

الالزمة التي تمكنهن من أداء عملهن بجودة وإتقان، وتعزز قدرتهن على تطوير العمل، وعلى بناء عالقات جيدة مع المرفوسات، 

ونشر ثقافة التعاون، والجد والمثابرة، والعمل بروح الفريق مع المرفوسات، وتعزيز الثقة المتبادلة بينهن وبين المرفوسات، كما 

ص رئيسات العمل على تطوير أدائهن الوظيفي من خالل التحاقهن ببرامج النمو المهني، مما عزز مهاراتهن يرجع ذلك إلى حر

وخبراتهن اإلدارية والقيادية، األمر الذي كان له تأثير إيجابي في اتجاهات المشرفات التربويات نحوهن، وعزز ثقتهن بهن 

( التي أكدت أهمية تنمية مهارات القادة .101ع نتائج دراسة العريفي واألحمدي)وبقدراتهن اإلدارية والقيادية. وقد اتفقت النتيجة م

من خالل الدورات التطويرية ودورها في الرفع من درجة الثقة التنظيمية لدى المعلمين؛ بينما تمثلت أقل جوانب الثقة برئي  

(، وانحراف 4.10ة العمل"، بمتوسط حسابي )في بيئ يحل المشكالت التي تواجهن العمل في العبارة: "تساعدني رئيستي على

(، وقد يرجع ذلك إلى قلة خبرة بعت رئيسات العمل في حل المشكالت المختلفة التي قد تواجه المشرفات بالنظر 8..0معياري )

إلى تعددها وإمكانية وجود صراعات تنظيمية وخالفات بين المشرفات التربويات قد يصعب فيها اتخاذ حلول ترضي جميع 

 األطراف المتنازعة. 
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( في محور ثقة المعلمين بمديرهم، حيث يعزى لحرص المديرين على 1018وتختلف مع نتيجة دراسة الحويطي وعبد الفتاح)

مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين، والعمل على حل المشكالت التي تواجه المعلمين مما جعل المديرين موضع محاكاة وإعجا  

  من قبل المعلمين.

 

 المحور الرابع: الثقة بالزمالء

يوضح الجدول اآلتي المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ودرجة الثقة التنظيمية، والترتيب، لكل عبارة منتمية لمحور  

 الثقة بالزمالء، وللمحور ككل.

ب ت التربويات مرتبة تنازلياً حسدرجة الثقة بالزمالء في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة لدى المشرفا (10جدول  

 المتوسطات الحسابية 

 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الثقة
 الترتيب

18 
العمل المتالكهن المهارات الالزمة وتنوع  أثق بزميالتي في

 مهاراتهن. 
 1 عالية جداً  0.80 4.37

 1 عالية جداً  0.83 4.37 تواجهني.  حل المشاكل التي تساعدني الزميالت في 11

 1 عالية جداً  0.83 4.35 العمل الثقة المتبادلة.  وزميالتي فينمارم  10

 4 عالية جداً  0.84 4.33 تقديم العون لي والدعم في العمل.  تحرص زميالتي على .1

 عالية جداً  0.78 4.35 المتوسط العام لمحور الثقة بالزمالء

 

السابق أن درجة الثقة بالزمالء في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة لدى المشرفات التربويات كان  تظهر نتائج الجدول

(، وتراوحت المتوسطات الحسابية للعبارات المتعلقة بهذا 0.48(، وانحراف معياري )4.10بدرجة عالية جداً، بمتوسط حسابي)

 لثقة بالزمالء لدى المشرفات التربويات في العبارة: "أثق بزميالتي في(، وتمثلت أعلى جوانب ا4.14( و)4.11المحور بين )

(. وتعزو الباحثة هذه 0.80) وانحراف معياري (،4.14العمل المتالكهن المهارات الالزمة وتنوع مهاراتهن"، بمتوسط حسابي)

راتهم النمو المهني لتطوير مهاراتهم وقدالنتيجة إلى حرص مكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة على التحاق منسوبيها ببرامج 

بشكل مستمر لمواكبة المستجدات والتطورات المعرفية والتربوية والتقنية، واهتمامها باالستفادة من الكفاءات المتخصصة في 

لمشرفات المجاالت التربوية واإلشرافية. كما يرجع ذلك إلى اهتمام زمالء العمل بتطوير أدائهم المهني؛ األمر الذي يجعل ا

التربويات أكثر ثقة بما تقدمه الزميالت من أداء ويمكن لهن من خالل ذلك االستفادة من مهاراتهن وخبراتهن لتحسين درجة أدائهن 

حيث يعزى  Demir(2015)( ودراسة 1018في مجال اإلشراف التربوي؛ وهذا ما اتفقت معه دراسة الحويطي وعبد الفتاح)

بينهم وبين اإلدارة وإتاحة فرص النمو وتحقيق الطموحات الفردية وتسهيل طرق العمل بما يكفل ذلك إلى وجود تعاون وانسجام 

االستفادة من الطاقات والقدرات لدى االفراد العاملين بالمدرسة؛ بينما تمثلت أقل جوانب الثقة بالزمالء في العبارة: "تحرص 

(. وقد فسر ذلك إلى ما 0.84(، وانحراف معياري )4.11ابي)تقديم العون لي والدعم في العمل"، بمتوسط حس زميالتي على

 يعيشه زمالء العمل من ضغوط وأعباء مهنية قد تحول دون تقديم الدعم والعون للمشرفات التربويات بشكل مستمر.
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بين مدير (؛ حيث عزت النتيجة إلى احتمال وجود مساعٍ حقيقة مشتركة 1018واختلفت هذه النتيجة مع دراسة جبارين وآخرون) 

المدرسة والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم واإلدارة العليا مع المجتمع المحلي للتغير واإلصالح. وقد يعزى الحتمال إدراكهم 

ألهمية الثقة في تنمية العالقات اإلنسانية وإن مجال الثقة في زمالء العمل هو أكثر المؤثرات الدافعة للثقة التنظيمية من خالل 

الحتمال خوف المبحوثين من اختيار إجابة ضعيفة فيتوقعون فصلهم  -كذلك-ين بأهمية ثقة زمالء العمل وقد يعزى وعي المعلم

 من الخدمة.

 

 اإلجابة ع  السؤال الثاني للدراسة:

 ما درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات؟

، لكل محور من المحاور الفرعية المعبرة عن الرضا ولإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري

 (.11الوظيفي لدى المشرفات التربويات، ولمجال الرضا الوظيفي ككل، كما هو موضح بالجدول )

لياً حسب مرتبة تنازفي مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة  المشرفات التربويات الرضا الوظيفي لدىدرجة  (11  جدول

 سابيةالمتوسطات الح

 المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرضا درجة 

 الوظيفي
 الترتيب

 1 عالية جداً  0.69 4.36 الرضا عن الزمالء

 1 عالية جداً  0.88 4.28 الرضا عن رئي  العمل المباشر 

 1 عالية جداً  0.84 4.26 الرضا عن إدارة المنظمة 

 4 عالية 0.90 4.17 الرضا عن بيئة العمل

 عالية جداً  0.78 4.26 مجال الرضا الوظيفي

 

تظهر بيانات الجدول السابق أن درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة كان 

تراوحت وهو يقع في مجال استجابة)عاٍل جداً(. و (،0.48وانحراف معياري) (،4.14بدرجة عالية جداً، بمتوسط حسابي)

(. وجاء محور الرضا عن الزمالء في مقدمة المحاور المتحققة، 4.14(، و)4.14المتوسطات الحسابية للمحاور الفرعية بين )

(. ثم محور إدارة المنظمة، بمتوسط 4.18(، يليه محور الرضا عن رئي  العمل المباشر، بمتوسط حسابي)4.14بمتوسط حسابي)

 (.4.14) رتبة األخيرة محور الرضا عن الرضا عن بيئة العمل، بمتوسط حسابي(، بينما يأتي في الم4.14حسابي)
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 الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة ( درجة4شكل 

وباتها من للعمل لمنس وتعزو الباحثة هذه النتائج إلى حرص مكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة على تهيئة الظروف المناسبة

المشرفات التربويات وتلبية احتياجاتهن ومساعدتهن في حل مشكالتهن، وتقديم الحوافز والرواتب المناسبة لهن، كما يرجع ذلك 

 إلى االهتمام بالعالقات اإلنسانية في بيئة العمل؛ والتي تقوم على التعاون واالحترام والثقة المتبادلة بين الرفساء والمرفوسين؛

األمر الذي عزز من دافعية المشرفات التربويات نحو المهنة، وعزز من شعورهن باالنتماء والوالء للمؤسسة، وباستقرارهن 

ورضاهن الوظيفي؛ حيث تدرك مكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفدة أهمية مشاعر الفرد؛ سواء كان بشكل وظيفة إدارية أو فنية 

والعمل الذي يؤديه وهذه المشاعر لها تأثير على تحسين النواتج التنظيمية؛ فالرضا من وجهة إزاء مؤثرات البيئة المحيطة به 

نظرهم يمثل أدوات لقيام الحياة العملية المنظمة، كما يعزز قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها ومواجهة التحديات ويحافج على 

 سر  أو الضياع؛ وعليه فإن الموظفين األكثر رضا عن وظائفهم يكونوناالستثمار األمثل للكوادر البشرية والتقنية للمنظمة من الت

حيث أشار إلى أن رضا العاملين يمثل أهمية بالغة في المنظمات، فهو ( .101) أكثر تقارباً من منظماتهم، وهذا ما يؤكده مليود

ماعية جة مجموعة من العوامل النفسية واالجتيعبر عن الحالة النفسية المرضية التي يصل إليها الموظف عند درجة إشباع معينة نتي

والمهنية والمادية، وتعني المنظمات بالرضا الوظيفي للعاملين بهدف تحسين أداء العاملين؛ ومن ثلّم زيادة معدل اإلنتاجية للفرد 

فالمؤسسة تنهج  وزيادة والئه للمنظمة، والتقليل من دوران العمل والشكاوي والحوادث ومعدالت الغيا  في المنظمة وعليه

ميكانيزمات لتحقيق الرضا الوظيفي لموظفيها، مثل مساعدة ومساندة العامل في الوظائف الصعبة والغامضة، وتوفير وتحسين 

ظروف العمل، للوصول إلى األهداف المشتركة مما يعزز الثقة بالعاملين ويحقق الرضا الوظيفي لديهم. العالمون ال يمكنهم توليد 

عية والمبتكرة إال إذا شعروا بالرضا الوظيفي عن العمل؛ وعليه فإن الرضا الوظيفي من أهم العوامل ذات التأثير األفكار اإلبدا

اإليجابي نحو بذل المزيد من الجهود في اتجاه تحسين وتطوير أداء العاملين، وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين من شأنه خلق جو 

ؤسسة وتحقيق أهدافها فنجاح اإلدارة يعتمد بشكل أساسي على مدى فاعلية أداء األفراد خال من الصراعات التي قد تحول بين الم

 العاملين بها لمهامهم وواجباتهم، ومدى رضاهم عن العمل المنوط لهم، 

4.05
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 ( التي أشارت إلى أهمية إثراء مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات والمساهمة في1011) وهذا ما تؤكده دراسة القحطاني وعلي

رسم سياسات مستقبلية عن طريق استخدام فرق العمل التي يشارك فيها الموظفون على اختالف مستوياتهم الوظيفية، وتقديم 

عملية التعليمية، وتشجيع وتوسيع قنوات االتصال اإلدارية وتنمية الحوافز التشجيعية وزيادة الدعم المالي لتطوير وتحسين ال

العالقات اإلنسانية وتقويتها، لما في ذلك من أثر في رفع درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين بها. كما تؤكد دراسة زايد وأبو 

يمكن  ب إيجابياً تجاه مؤسسته. كما( أنه كلما شعر الموظف بأن مؤسسته تحترم وتهتم بسعادته فبمقابل ذلك يستجي1018سمرة)

للحاجات حيث إن شعور المشرفات التربويات بإشباع حاجاتهن من قبل مكاتب وأقسام  masloتفسير هذه النتائج في ضوء نظرية 

 التعليم بمدينة القنفذة كحاجات الحب والشعور باالنتماء المؤسسي، والحصول على االحترام والتقدير الالزمين يعد ضمن أهم

(. وقد يرجع ذلك إلى إقبال المشرفات 1011العوامل المؤثرة في تحقق الرضا الوظيفي لديهن كما أشارت إلى ذلك القحطاني وعلي)

التربويات على مهنة اإلشراف التربوي بر بة ودافعية لوعيهن بأهميتها وقيمتها التربوية واالجتماعية والمهنية، وهذا ما تؤكده 

( التي أشارت إلى أن من أهم مسببات الرضا الوظيفي قدرة العمل على 1011راسة القحطاني وعلي)نظرية لوك كما ورد في د

توفير عوائد ذات قيمة ومنفعة لكل فرد على حدة، وإن العوائد تتناسب مع مستواه الوظيفي ور باته وأنه كلما استطاع العمل 

لتنبؤ بالرضا من خالل الموظف نفسه. كما أشارت دراسة العنزي توفير العوائد ذات قيمة للفرد كان راضياً عن العمل، ويمكن ا

( أن الرواتب والحوافز وفرص الترقي والتقدم تمثل وسيلة مهمة إلشباع الحاجات المادية لافراد، وأن هناك 1010وآخرون )

( التي 1018وعبد الفتاح) عالقة طردية بين درجة الرضا الوظيفي ودرجة الدخل. وقد اتفقت النتائج مع نتائج دراسة الحويطي

أظهرت أن درجة الرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة كانت بدرجة عالية. بينما اختلفت النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة القحطاني 

( التي أظهرت أن درجة الرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة كان متوسطاً. وتعزو الباحثة مجيء محور الرضا عن 1011وعلي )

كأعلى مستويات الرضا الوظيفي لدى المشرفات إلى كون العالقة بين الزميالت  الباً ما يسودها التعاون والمحبة والتفاهم الزمالء 

والعمل بروح الفريق، ومساعدة بعضهن بعضاً لحل المشكالت التي تواجه العمل، وندرة وجود صراعات تنظيمية بين زميالت 

بويات يشعرن براحة ورضا أكبر في تعاملهن مع زميالت العمل. وقد عزت دراسة العمل، األمر الذي يجعل المشرفات التر

( ذلك االرتفاع في الرضا إلى وجود قيادات تربوية مختارة بعناية حيث يمكن تحسين الرضا الوظيفي 1018الحويطي عبد الفتاح)

مرة لتحسين درجة المعلمين عن طريق توفير للمعلمين من خالل اهتمام القائد التربوي باألعمال الفنية، وأن يعمل بصفة مست

( على ما 1008الخبرات التي تساعدهم على النمو وإشراكهم في مواقف يستغلون فيها قدراتهم. كما يعزو بوخمخم وعزيون)

ج ئتوفره لهم جماعة العمل من تعاون مشترك وتقدير؛ األمر الذي يجعلهم يحسون أنهم أعضاء فعالين في تلك الجماعة. ومع نتا

التي توصلت إلى وجودة درجة مرتفع من الرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية في مرحلة التعليم ( 1014دراسة أمحمد وبحاش )

التي توصلت إلى أن درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في الهيئة العامة للتعليم ( 1014المتوسط، ومع نتائج دراسة الرخيص)

( التي توصلت إلى وجود درجة مرتفع 1010لك اتفقت هذ النتيجة مع نتائج دراسة شديفات)التطبيقي جاء بدرجة مرتفعة، وكذ

للرضا الوظيفي لدى العالمين في مصنع الراجحي، وتعزو تلك الدراسات هذه النتيجة إلى الممارسات والسياسات الديمقراطية 

في. لتي بدورها أدت إلى تحقيق درجات عالية من الرضا الوظيالتي تتيح المشاركة والتعاون وتمكين العالمين بيئة العمل المناسبة وا

وقد يرجع مجيء محور الرضا عن بيئة العمل كأقل مستويات الرضا الوظيفي إلى أن واقع بيئة العمل في مكاتب وأقسام التعليم 

ة على درجة تطبيق األنظم بمدينة القنفذة ال يخلو من مشكالت على درجة المباني والمرافق والتجهيزات بمكاتب اإلشراف، أو

 واللوائح والقوانين في بيئة العمل، 
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وما تزال في حاجة إلى تطوير كي تصل إلى درجة عال من الجودة التي تلبي آمال وطموحات منسوبات التعليم من المشرفات 

ى عدم حصول ( حيث عزى ذلك االنخفاض في درجة الرضا إل1011التربويات و يرهن. وقد عزت دراسة القحطاني وعلي)

القيادات األكاديمية على مكاف ت مالية أخرى  ير الراتب تناسب ما يبذلونه من جهود وال تكاليف المعيشة وال التأمين الصحي. 

وتعرض الباحثة فيما يلي درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة بحسب كل 

 الفرعية.محور من محاوره 

 المحور األول: الرضا ع  إدارة المنظمة

يوضح الجدول اآلتي المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ودرجة التطبيق، والترتيب، لكل عبارة منتمية لمحور الرضا عن 

 إدارة المنظمة، وللمحور ككل.

ة تنازلياً مرتبوأقسام التعليم في مدينة القنفذة مكاتب  في لدى المشرفات التربويات درجة الرضا عن إدارة المنظمة (12  جدول

  حسب المتوسطات الحسابية

 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الرضا
 الترتيب

 1 عالية جداً  0.74 4.46 اإلشرافية عالقات طيبة.  تربطني بالقيادة 2

 2 عالية جداً  0.82 4.34 وتقدير.  باحتراماإلشرافية معي  تعامل القيادة أشعر بالرضا عن 1

5 
اإلشرافية ممارسة النقد الجارح مع المشرفات أثناء  تتجنب القيادة

 نقد أداء العمل. 
 3 عالية جداً  0.96 4.28

 4 عالية 1.09 4.11 اإلشرافية مبدأ الديموقراطية مع جميع المشرفات.  تطبق القيادة 4

 5 عالية 1.03 4.10 مشاركتي في صنع القرارات. اإلشرافية على  تحرص القيادة 3

  عالية جداً  0.84 4.26 المتوسط العام للرضا ع  إدارة المنظمة

 

تظهر نتائج الجدول السذذذابق أن درجة الرضذذذا عن إدارة المنظمة لدى المشذذذرفات التربويات في مكاتب وأقسذذذام التعليم في مدينة 

(، وتراوحت المتوسذطات الحسابية للعبارات 0.84(، وانحراف معياري )4.14سذابي )القنفذة كان بدرجة عالية جداً، بمتوسذط ح

(، وتمثلت أعلى جوانب الرضذذذذذذا عن إدارة المنظمة لدى المشذذذذذذرفات التربويات في 4.44( و )4.10المتعلقة بهذا المحور بين )

(. وتعزو الباحثة هذه 0.44راف معياري )(، وانح4.44اإلشذذرافية عالقات طيبة"، بمتوسذذط حسذذابي ) العبارة: "تربطني بالقيادة

النتيجة إلى أن مكاتب وأقسذام التعليم القنفذة تدرك بأن إدارة المنظمة تمثل نقطة االتصذال بين الموظفين ومرفوسيهم، إضافة إلى 

نة القنفدة عليم في مديتأثيرها الكبير في األنشذذذذطة والمهام اليومية التي يقوم بها الموظفون، وإدارة المنظمة في مكاتب وأقسذذذذام الت

تذدرك أهميذة هذه النقطة؛ ومن ثلّم فهي حريصذذذذذذة على االهتمام بإحداث التعاون االجتماعي بين األفراد داخل المنظمة باعتبارها 

تجمعذاً بشذذذذذذريذذاً يقوم على مجموعذذة من األهذداف والر بذذات التي يسذذذذذذعى إلى تحقيقهذذا هؤالء األفراد والتي تتوقف على حذذالتهم 

إنتاجيتهم وفاعليتهم في مختلف المسذذذذتويات؛ ألن مكاتب وأقسذذذذام التعليم الفتحة تحرص على اهتمام القيادة اإلشذذذذرافية المعنوية و

بالجانب اإلنسذذاني وبالعالقات اإلنسذذانية في بيئة العمل من خالل التعامل الحسذذن مع منسذذوباتها من المشذذذرفات التربويات والتي 

 والثقة المتبادلة بين القيادات اإلشرافية والمشرفات التربويات، تقوم على المودة واالحترام والتقدير 
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واالهتمام بمشذذذذذا لهن وحسذذذذذن اإلنصذذذذذات لهن، ومسذذذذذاعدتهن في حل مشذذذذذكالتهن، وهذا ما تتفق معه دراسذذذذذة الحويطي وعبد 

مامها خالل اهت ( حيث عزى لوجود قيادات تربوية مختارة بعناية تعمل على تحسذذذين الرضذذذا الوظيفي للمعلمين من1018الفتاح)

باألعمال الفنية بصذذذذفة مسذذذذتمرة لتحسذذذذين درجة المعلمين عن طريق توفير الخبرات التي تسذذذذاعدهم على النمو ومشذذذذاركتهم في 

اإلشذذذذرافية على  مواقف يسذذذذتغلون فيها قدراتهم؛ بينما تمثلت أقل جوانب الرضذذذذا عن إدارة المنظمة في العبارة: "تحرص القيادة

(. وقد يرجع ذلك إلى محدودية إشذذذراك 1.01(، وانحراف معياري )4.10ات"، بمتوسذذذط حسذذذابي )مشذذذاركتي في صذذذنع القرار

القيادات اإلشذذذرافية للمشذذذرفات التربويات عند اتخاذ بعت القرارات اإلدارية، وذلك لعدم أهلية بعت المشذذذرفات التربويات في 

تفرد في اتخاذ القرارات من أجل بسذذذذط النفوذ والهيمنة في هذا المجال. كما قد يرجع ذلك إلى ر بة بعت القيادات اإلشذذذذرافية بال

خالل ثقة ترتبط بالسذذذذذذلوكيات الداعمة من قبل  Demir(2015)  الموقف القيادي واإلشذذذذذذرافي. وتتفق هذه النتيجة مع دراسذذذذذذة

 يعزى إلى أن أفرادمديري المدارم للمعلمين عبر إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمدرسة مما يعزز درجة رضاهم. وقد 

يرة )قر العينذذة يرون أعضذذذذذذذاء هيئذذة التذذدري  تربطهم عالقذذة طيبذذة مع قيذذاداتهم األكذذاديميذذة يملؤهذذا التعذذاون واالحترام المتبذذادل

( حيذث جذاءت مرتفعة، وُعزي ذلك إلى اهتمام مديري المدارم 1011( واختلفذت مع دراسذذذذذذة دبذاك وأبو العال)1011والفيت،

 لية اتخاذ القرارات.بإشراك المعلمين في عم

 المحور الثاني: الرضا ع  بيئة العمل

يوضح الجدول اآلتي المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ودرجة التطبيق، والترتيب، لكل عبارة منتمية لمحور الرضا  

 عن بيئة العمل، وللمحور ككل.

بة تنازلياً مرتاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة مك في لدى المشرفات التربويات درجة الرضا عن بيئة العمل (13جدول  

  حسب المتوسطات الحسابية

 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الرضا
 الترتيب

10 
 بأن مقر عملي يضم نخبة جيدة من المشرفات أشعر بالرضا

 التربويات. 
 1 عالية جداً  0.83 4.34

 1 عالية جداً  0.89 4.33 التعامل مع الجميع في العمل.  عندأشعر باالرتياح  6

 1 عالية 1.01 4.15 تطبيق اللوائح والقوانين في بيئة العمل.  أشعر بالرضا عن .

 4 عالية 1.08 4.11 تطبيق معايير الجودة اإلدارية في بيئة عملي.  أشعر بالرضا عن 4

 0 عالية 1.24 3.93 المكتبية ترضى طموحي.  أشعر أن بيئة عملي 8

 عالية 0.90 4.17 المتوسط العام للرضا ع  بيئة العمل

تظهر نتائج الجدول السابق أن درجة الرضا عن بيئة العمل لدى المشرفات التربويات في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة 

متوسطات الحسابية للعبارات المتعلقة بهذا (، وتراوحت ال0..0(، وانحراف معياري )4.14كان بدرجة عالية، بمتوسط حسابي)

 (، وتمثلت أعلى جوانب الرضا عن بيئة العمل لدى المشرفات التربويات في العبارة: "أشعر بالرضا4.14( و)1..1المحور بين)

احثة (. وتعزو الب0.81(، وانحراف معياري )4.14التربويات"، بمتوسط حسابي ) بأن مقر عملي يضم نخبة جيدة من المشرفات

 هذه النتيجة إلى أن بيئة العمل تُعّد من الجوانب والمقومات المهمة لنجاح مؤسسات ومنش ت العمل الحديثة،
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التي تحظى حالياً باهتمام عالمي متزايد، على اعتبار أن رضا العاملين في المؤسسة من بيئة العمل، ينعك  على كفاءتهم وأدائهم؛  

ة العمل العديد من الجوانب والمعايير المطبقة في المنشأة أو المؤسسة، مثل أساليب وممارسات ومن ثلّم نجاح المؤسسة، وتقسم بيئ

اإلدارة والقيادة األداء، وبرامج التدريب والتطوير والسياسات المحفزة للنجاح، ودعم العمل الجماعي، والرواتب واألجور 

الرفساء والمرفوسين، وأساليب  رم االنتماء بين الموظفين  والحوافز والمكاف ت والتقدير المادي والمعنوي، والعالقة بين

ومؤسسة العمل، ووسائل الترفيه والجوانب االجتماعية للموظفين وأسرهم، إلى  ير ذلك من معايير وعوامل جاذبة تسهم في 

 رية المتميزة للعملسعادة ورضا الموظفين وشعورهم باألمن واألمان الوظيفي، واجتذا  المزيد من الكفاءات والعناصر البش

بالمؤسسة، عندما يجد العامل أو الموظف في المؤسسة أفضل بيئة للعمل، سيشعر بانتمائه إليها وأنه فرد مر و  فيه؛ ومن ثّم 

سوف يقدم كل ما لديه من قدرات وطاقات كاملة، أي إن بيئة العمل المثالية، قد أسهمت في رفع درجة كفاءة وأداء الموظفين 

جيتهم؛ ومن ثلّم العمل على تطوير المؤسسة ورفع مكانتها وتميزها؛ وعليه فإن مكاتب وأقسام التعليم تدرك أهمية وجود وزيادة إنتا

مجموعة من القيم والميادين واألخالقيات واإلنسانيات والمشاعر التي تعد أكثر أهمية في خلق أفضل مكان للعمل، التي منها 

موظفين، والحرص على االتصال والتواصل المستمر داخل بينة العمل، وأهمية العالقات مراعاة الهموم والمشكالت الشخصية لل

والمشاعر والجوانب الشخصية بين العاملين في المؤسسة، وبينهم وبين الرفساء والقادة، ورفع مستويات اإلنتاجية؛ ومن ثلّم تطور 

ت تربويات يتمتعن بالمهارات اإلشرافية الالزمة، مؤسسة العمل ونموها ونجاحها وتميزها؛ لذلك تحرص على تعيين مشرفا

كما يرجع ذلك إلى حرص المشرفات التربويات على تطوير أدائهن من خالل  وتوفير البرامج التدريبية لهن لتحسين جودة أدائهن.

اسة بن يجة دروهذا يتوافق مع نت وتوظيف أحدث األساليب اإلشرافية؛ االطالع على المستجدات التربوية في مجال التخصص،

( حيث أكدت إن شعور الموظف بالرضا عن مقر عمله يرجع إلى ثقافة العمل بروح الفريق الواحد كما إن .101يو  وآخرون)

الهدف المشترك لديهم يسهم في االحتفاظ بالكفاءات والخبرات المميزة ومن ثم يتحقق رضا الموظف، إلى جانب اهتمامهن بحسن 

 يئة عملي"أشعر أن ب تهن في بيئة العمل؛ بينما تمثلت أقل جوانب الرضا عن بيئة العمل في العبارة:التعامل والتعاون مع زميال

(. وقد يرجع ذلك إلى أن بعت المكاتب اإلشرافية 1.14(، وانحراف معياري )1..1المكتبية ترضى طموحي"، بمتوسط حسابي )

وال تُزّود تلك المكاتب بالتقنيات الحديثة الالزمة للعمل اإلشرافي  ال تُحّدث فيها المرافق والتجهيزات وصيانتها بصورة دورية،

حيث عزت أن ما يتمتع به أعضاء المنظمة من االنتماء  Artar & Erdil(2017)مستمر، ويؤكد ذلك ما جاء في دراسة  بشكل

 ت إلى ارتفاع درجة الرضا.والوالء هو بفضل ممارسات المديرين معهم وتأثرهم بظروف العمل من أجور وعالقات وعالوات أد

 

 المحور الثالث: الرضا ع  رئيس العمل المباشر

يوضح الجدول اآلتي المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ودرجة التطبيق، والترتيب، لكل عبارة منتمية لمحور الرضا عن 

 رئي  العمل المباشر، وللمحور ككل.

رتبة ممكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة  في لدى المشرفات التربويات درجة الرضا عن رئي  العمل المباشر (14  جدول

  تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة الرضا

 1 عالية جداً  0.88 4.37 عن عملي.  تقارير رئيستي أشعر بالرضا عن 11
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 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة الرضا

11 
لي في  زيارة مسؤولي المباشر ابًا معأتأثر إيج

  .العمل
 2 عالية جداً  0.95 4.34

14 
في نفسي  رئيستي لما تعززه أشعر بالرضا عن

  .مواجهة التحديات من الصمود في
 3 عالية جداً  0.97 4.30

10 
حول  المالحظات والتوجيهات لي تقدم رئيستي

 األداء وسير العمل بطريقة تربوية. 
 4 ة جداً عالي 1.02 4.26

11 
تعاملها مع المشرفات  تعدل رئيستي في

 التربويات. 
 5 عالية جداً  1.00 4.25

14 
األساليب اإلشرافية  تتبنى رئيستي تنويع

 للمشرفات التربويات. 
 4 عالية جداً  0.98 4.24

14 
المشرفة التربوية على أحدث  تُطلع رئيستي

 التطورات في مجال التخصص. 
 4 عالية 1.02 4.19

 عالية جدا   0.88 4.28 المتوسط العام للرضا ع  رئيس العمل المباشر

 

تظهر نتائج الجدول السذذابق أن درجة الرضذذا عن رئي  العمل المباشذذر لدى المشذذرفات التربويات في مكاتب وأقسذذام التعليم في 

وتراوحت المتوسذذذذطات الحسذذذذابية  (،0.88(، وانحراف معياري )4.18مدينة القنفذة كان بدرجة عالية جداً، بمتوسذذذذط حسذذذذابي )

(، وتمثلت أعلى جوانب الرضذذذذا عن رئي  العمل المباشذذذذر لدى المشذذذذرفات 4.14( و)4.10للعبارات المتعلقة بهذا المحور بين)

(. 0.88(، وانحراف معياري )4.14) بمتوسذط حسابي عن عملي "، تقارير رئيسذتي التربويات في العبارة: "أشذعر بالرضذا عن

هذه النتيجة إلى أن مكاتب وأقسذذذذام التعليم في مدينة القنفدة تدرك أن العالقة الجيدة بين الموظفين والمديرين من  وتعزو الدراسذذذذة

أهم عوامل تحقيق الرضذا الوظيفي، وتتجلى هذه العالقة في حسذذن التواصذذل اإليجابي والفعال بين المديرين والموظفين، ال سذذيما 

فيسذذذذود بينهم جو من االحترام المتبادل، يحفز الموظفين على تقديم أفضذذذذل أداء، وذلك من العالقة مع المديرين المباشذذذذرين لهم، 

خالل ثقافة الذكاء االجتماعي بين المديرين والذي يسذذهم في فهم احتياجات الموظفين، وتوجيههم ألداء أفضذذل، وكذلك نشذذر ثقافة 

فين، وتقديم األوامر لهم بالشذذذذذذكل مما يسذذذذذذهم في معرفتهم القيذادة الفعذالذة لذدى المذديرين؛ والتي تعتمد على حسذذذذذذن إدارة الموظ

بذالمطلو  منهم داخذل العمذل، إلى جذانب القدرة على التعامل األفعال المختلفة، وفهم الدوافع منها، ثم إعادة توجيه الموظفين بناء 

ر عنهم، طاء المهنية التي تصذذذذذذدعلى ذلك، كذلك وتشذذذذذذجيع المديرين على تقديم النقد البناء من خالل تنبيه الموظفين لبعت األخ

خصذذذذذذوصذذذذذذا المبتذدئين منهم، والصذذذذذذبر على تعليمهم وإدمذاجهم في فريق العمذذل المحترف، وعذدم اإلكثذذار من اللوم والعتذذا ، 

والتغاضذذذذذي عن يسذذذذذير زالتهم، ومحاولة إصذذذذذالح أخطائهم وتوجيههم برفق ولين، وعليه فإن رفسذذذذذاء العمل يمتلكون مهارات 

رصذون على العدالة والشذفافية والموضذذوعية عند تقييم أداء المرفوسذات من المشذذرفات التربويات، كما أن التقويم التربوي، ويح

رئيسذذذات األقسذذذام يسذذذتهدفن من خالل التقارير توجيه المشذذذرفات ومعالجة أوجه القصذذذور في أدائهن وتعزيز نقاط القوة لديهن، 

  التي قد يقعن فيها. وذلك بهدف تطوير أدائهن، ودون التركيز على تصيد األخطاء
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إن ر بة الفرد في إتمام مهامه باألسذذذذذذلو  المختار يسذذذذذذهم في تحقيق األهداف  (.101) وقد أكدت دراسذذذذذذة بن يو  وآخرون

وهذا يؤكد ما اسذذتندت عليه نظرية )العدالة والمسذذاواة( التي ترى رضذذا الموظف عن مجهوداته  المشذذتركة بينه وبين مؤسذذسذذته،

تفق مع العوائد التي يحصذذذذل عليها سذذذذواء كانت معنوية أو مادية. واتفقت نتيجة الدراسذذذذة الحالية مع نتيجة التي يقدمها لوظيفته ت

( حيث فسذذذذذر ذلك بثقة عضذذذذذو هيئة التدري  بنفسذذذذذه واعتزازه بقدراته 1011( والرويشذذذذذد).141) دراسذذذذذة فلمبان والوذيناني

إن  (1011) وأكد الرويشذذذد ف عن تقارير رئيسذذذه عن عمله،أدى إلى رضذذذا الموظ ومؤهالته وكفاءاته وإنه حقق إنجاز مرتفع؛

النتيجة تبدو منطقية حيث إن عضذذو التدري  إذا شذذعر برضذذا عن عمله الذي يوفر له إشذذباع حاجاته سذذوف يدفعه إلى المزيد من 

يسذذذتي "تُطلع رئ ة:بينما تمثلت أقل جوانب الرضذذذا عن رئي  العمل المباشذذذر في العبار اإلنجاز وتحقيق أهدافه وأهداف منظمته.

وقد يرجع  (.1.01(، وانحراف معياري).4.1المشرفة التربوية على أحدث التطورات في مجال التخصص"، بمتوسط حسابي )

ذلك إلى كثرة الضذغوط المهنية التي تواجه الرئيسذات المباشرات في العمل اإلشرافي؛ مما يحول دون اطالعهن على التطورات 

( لوجود قيادات تربوية مختارة بعناية 1018ر. ويعزى ذلك عند )الحويطي وعبد الفتاح،في مجال التخصذذذذذذص بشذذذذذذكل مسذذذذذذتم

واهتمام القائد التربوي بصذذذذذذفة مسذذذذذذتمرة لتحسذذذذذذين درجة المعلمين عن طريق توفير أنواع الخبرات التي تسذذذذذذاعدهم على النمو 

( هذه العبارات بشذذذذكل عام تتعلق .141) يوإشذذذذراكهم في مواقف يسذذذذتغلون فيها قدراتهم. كما فسذذذذرت دراسذذذذة فلمبان والوذينان

بتعامل الرفسذاء مع المشذرف معاملة يسذودها التقدير واالحترام، والتفاهم ما بين المشذرف ورئيسه في العمل، وعقد االجتماعات 

بين الرئي  والمرفوسذذذذذين من أجل مناقشذذذذذات هادفة في مجال العمل، وقبول الرئي  القتراحات المشذذذذذرف حول تطوير العمل 

 لتربوي. ا

 المحور الرابع: الرضا ع  الزمالء

يوضذذح الجدول اآلتي المتوسذذط الحسذذابي، واالنحراف المعياري، ودرجة التطبيق، والترتيب، لكل عبارة منتمية لمحور الرضذذا 

 عن الزمالء، وللمحور ككل.

زلياً حسب مرتبة تنامدينة القنفذة  مكاتب وأقسام التعليم في في لدى المشرفات التربويات درجة الرضا عن الزمالء (15  جدول

  المتوسطات الحسابية

 رقم

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الرضا
 الترتيب

 1 عالية جداً  0.71 4.41 التعاون بين الزمالء.  أشعر بالرضا عن 21

 1 عالية جداً  0.77 4.37 العمل الجماعي في المنظمة.  أشعر بالرضا عن 20

 1 عالية جداً  0.81 4.33  زميالتي في جميع المناسبات. أحرص على مشاركة 19

 4 عالية جداً  0.82 4.32 زميالتي بصدر رحب.  أتقبل النقد من 18

 عالية جداً  0.69 4.36 المتوسط العام للرضا ع  الزمالء

 

تربويات في مكاتب وأقسذذذام التعليم في مدينة القنفذة تظهر نتائج الجدول السذذذابق أن درجة الرضذذذا عن الزمالء لدى المشذذذرفات ال

(، وتراوحت المتوسطات الحسابية للعبارات المتعلقة .0.4(، وانحراف معياري )4.14كان بدرجة عالية جداً، بمتوسط حسابي )

بارة: "أشذذذذعر (، وتمثلت أعلى جوانب الرضذذذذا عن الزمالء لدى المشذذذذرفات التربويات في الع4.41( و)4.11بهذا المحور بين )

 (.0.41) (، وانحراف معياري4.41) بالرضا عن التعاون بين الزمالء"، بمتوسط حسابي
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن مكاتب وأقسذذذذام التعليم بمدينة القنفذة تدرك أهمية زمالء العمالء في الوصذذذذول إلى مسذذذذتويات  

ا  المهارات الجديدة، فمن خالل العمل مع اآلخرين من زمالء عذاليذة من األداء؛ حيذث إن زمالء العمذل يسذذذذذذاعدون في اكتسذذذذذذ

العمل، يكون الموظف عرضذذة لكفاءاتهم ومهاراتهم، بحيث يكتسذذب مع مرور الوقت يكتسذذب معرفة أفضذذل لهذه المهارات وفي 

إلى  لمهني الذي يؤديالنهاية يكون الموظف قد اكتسذب قوة جديدة يمكن أن تساعده على اتخاذ الخطوة التالية في صعود المسار ا

النجاح، كما يوفر الزمالء في العمل فرصة للقيادة حيث يتولى شخص ما القيادة المهنية عليهم، وعلى الموظف أن يغتنم الفرصة 

لممارسذذذة القيادة المهنية، خاصذذذة إذا كانت مجموعة مهاراته مفيدة في حل المشذذذكلة المهنية التي يمكن مواجهتها، كما أن زمالء 

يسذذذذذذهمون في إنجذاز العمذل الجمذاعي فمن خاللذه يثبذت الموظف قذدرتذه على العمذل المهني الجمذاعي، مما يجعل اإلدارة العمذل 

المهنية أكثر اسذتعدادا لمنحه واجبات أو مسذؤوليات تسذتلزم أعضاء الفريق، مما يوفر للموظف المزيد من الخيرة التي تؤدي إلى 

بكل سذذهولة؛ لذلك فإن مكاتب وأقسذذام التعليم بمدينة القنفذة تحرص على نشذذر فرص أفضذذل في العمل والوصذذول للنجاح المهني 

ثقافة التعاون والعمل بروح الفريق بين منسذذذذذوباتها. كما يرجع ذلك إلى حرص الزميالت األكثر خبرة ومهارة وتميزاً على تقديم 

قد اتفقت هذه النتيجة مع دراسذذذذذة مسذذذذذلم و و المسذذذذذاعدة والدعم الالزمين لزميالتهن األقل خبرة في مجال اإلشذذذذذراف التربوي؛

(حيث فسذذرت التعاون الدائم بين أعضذذاء المؤسذذسذذة يتمثل في اهتماهم بأحوال بعضذذهم البعت،  بينما تمثلت أقل .101وسذذالمة)

(، وانحراف معياري 4.11جوانب الرضذذا عن الزمالء في العبارة: "أتقبل النقد من زميالتي بصذذدر رحب"، بمتوسذذط حسذذابي )

(. وقد يرجع ذلك إلى أن بعت الزمالء يتفقدون إلى مراعاة ضذذذذذذوابط النقد البناء عند التعامل مع المشذذذذذذرفة التربوية في 0.81)

المواقف المختلفة. كما قد يرجع ذلك إلى أن بعت المشذذذذذرفات قد تحكمهن انفعاالتهن عند تعرضذذذذذهن للنقد، كما أن بعضذذذذذهن قد 

صذذذذذذوا  عند اختالف وجهات النظر بينهن وبين زميالتهن. وقد اتفقت دراسذذذذذذة يتمسذذذذذذكن ب رائهن ومواقفهن ويرين أنهن على 

Demir(2015) وقد .مع الدراسة الحالية حيث عزت ارتفاع درجة الرضا بشكل عام إلى بيئة عمله الداعمة للتعاون بين الزمالء

يجعلهم يحسون أنهم أعضاء فعالين في  يعزى إلى ما توفره لهم جماعة العمل من تعاون مشذترك واالحترام والتقدير؛ األمر الذي

( 1011) ( وقد تشذابهت هذه النتيجة مع دراسة دياك وأبو العال1011؛دياك وأبو العال،1008تلك المجموعة )بوخمخم وعزيون،

أن والتي أشذذذذذذذارت أن المعلمين يرون أن بعت المذذديرين ال يتقبلون النقذذد البنذذاء. كمذذا يعزى إلى وعي المعلمين بذذإيجذذابيذذة النقذذد، 

الهدف منه تصذذذذحيح األخطاء وتحسذذذذين األداء؛ ال التقليل من قيمة المعلم خاصذذذذة أن المعلمين يتعاونون فيما بينهم إلنجاز المهام 

فالعالقات اإلنسذذذانية ما بين المعلمين هي عالقات جيدة، ويسذذذعى المعلمون إلى مسذذذاعدة بعضذذذهم البعت. وتتفق هذه النتيجة مع 

( التي توصذذذذلت إلى وجود درجة عاٍل في )بعد الرضذذذذا عن زمالء ورفسذذذذاء العمل( لدى .101نتائج دراسذذذذة مسذذذذلم وسذذذذالمة)

الموظفين في إحدى مدارم طنطا، وفسذذرتها بأن رفسذذاء العمل يوفرون دورات لتنمية قدرات موظفيهم على العمل كما تحرص 

ئح بمرونة كافية حيث يهتم أعضذذذاء المؤسذذذسذذذة المؤسذذذسذذذة على مراعاة الفروق الفردية بين الموظفين وأحيانا ينفذ الرفسذذذاء اللوا

 بأحوال بعضهم بعضاً دائماً، ويحصلون على قدر مناسب من التحفيز والتشجيع من زمالئهم في العمل.

 اإلجابة ع  السؤال الثالث للدراسة:

ا الوظيفي لدى بي  الثقة التنظيمية والرضةةةةةة (α ≤0.05  هةل توجةد عالقةة ارتبةاطيةة الات داللة إحصةةةةةةائية عند درجة الداللة

   المشرفات التربويات بمدينة القنفذة؟

بت معامل ارتباط بيرسذذذذون  بين درجة الثقة التنظيمية ودرجة الرضذذذذا  Pearon Correlationولإلجابة عن هذا السذذذذؤال ُحسذذذذِ

 الوظيفي لدى المشرفات التربويات، والجدول اآلتي يوضح ذلك.
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بين درجة الثقة التنظيمية ودرجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات  Pearon Correlationمعامل ارتباط بيرسون  (16  جدول

 التربويات بمدينة القنفذة

 المحور
الثقة بإدارة 

 المنظمة

الثقة ببيئة العمل 

 والقرارات التنظيمية

الثقة برئيس 

 العمل
 الثقة بالزمالء

مجال الثقة 

 التنظيمية

 **868. **627. **743. **813. **866. الرضا ع  إدارة المنظمة 

 **830. **650. **701. **744. **827. الرضا ع  بيئة العمل 

الرضا ع  رئيس العمل 

 المباشر
.844** .753** .804** .654** .866** 

 **719. **694. **564. **679. **666. الرضا ع  الزمالء

 **890. **697. **774. **804. **872. مجال الرضا الوظيفي

 0.01عند درجة**دالة      

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة وطردية دالة إحصائياً بين درجة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم 

(.كما يتضح وجود عالقة 0.8.0بمدينة القنفذة ودرجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات، حيث بلغ معامل االرتباط )

وطردية دالة إحصائية بين مجال الثقة التنظيمية ومحاور الرضا الوظيفي المتمثلة في)الرضا عن إدارة المنظمة، ارتباطية موجبة 

الرضا عن بيئة العمل والقرارات التنظيمية، الرضا عن رئي  العمل المباشر، الرضا عن الزمالء( حيث تراوحت قيم االرتباط 

أعلى معامل ارتباط. كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة وطردية دالة إحصائية ( ك0.848( كأدنى معامل ارتباط و ).0.41بين )

 بين مجال الرضا الوظيفي ومحاور الثقة التنظيمية المتمثلة في )الثقة بإدارة المنظمة، الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية، الثقة

( كأعلى معامل 0.841( كأدنى معامل ارتباط و)0.4.4بين )برئي  العمل المباشر، الثقة بالزمالء( حيث تراوحت قيم االرتباط 

ارتباط. كما يتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة وطردية دالة إحصائية بين كل محور من محاور الثقة التنظيمية وكل محور من 

مة ارتباط. وهذه ( كأعلى قي0.844( كأدنى قيمة ارتباط و)0.044محاور الرضا الوظيفي، حيث تراوحت قيم االرتباط بين )

النتائج تشير إلى أن ارتفاع درجة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة يقابله ارتفاع في درجة الرضا الوظيفي 

 ( يوضح ذلك.4) لدى المشرفات التربويات. والشكل رقم

 

الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات بمدينة القنفذة(: العالقة بي  الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم ودرجة 5شكل   

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                            38 

 ISSN: 2706-6495 

 

تعزو الباحثة هذه النتائج إلى أن الثقة التنظيمية شرط أساسي لإلدارة والكفاءة التنظيمية والرضا الوظيفي، ومن أهم العوامل في 

هذا يعني أنهم راضون عن عملهم، مجال السلوك التنظيمي موقف الموظفين من العمل، وإذا كان هذا الموقف من العمل إيجابيا، ف

والعك  صحيح، حيث تتجمد العالقة الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي في تحقيق التعاون القائم بين األفراد في المؤسسة على تبادل 

والحرص على  ماألفكار والتواصل المشترك واإليمان بروح الفريق باالعتماد على الثقة المتبادلة بينهم القائمة على المبادئ والقي

مساعدة الزمالء، وأيضاً تحقق ثقة األفراد بأهداف وقرارات قيادتهم اإلشرافية في مؤسستهم مما يعك  توقعهم وإيمانهم بأن تلك 

 وتحقق ثقة األفراد بيئة العمل وقراراته وذلك؛ القرارات والقواعد التي وضعتها اإلدارة ستكون في صالح أفراد هذه المؤسسة،

اركة لافراد في اتخاذ القرارات والفرص التي تؤثر على بيئة العمل وما تقدمه من دعم معنوي يتثمل في أشياء، منها بإتاحة المش

حصول األفراد على الحقوق بسهولة، وتضمن لهم العدالة بينهم؛ مما يجعل الفرد يبادر لتطوير البيئة التربوية ويقدم أفضل 

ة واأللفة في العمل، وأيضا ثقة األفراد برئيسهم في العمل من نواحٍ عدة؛ كدرجة اهتمامه المبادرات؛ ومن ثّم يشعر بالرضا والراح

ودعمه وتحفيزه لهم وتلبية احتياجاتهم الشخصية ومدح جهودهم ورفع روح المعنوية لهم ومنحه تفويت الصالحيات للفرد 

ف بسياسات اإلدارية في بيئة عمله؛ ألنها تتيح له المناسب وما يمتلكه من مهارات وقدرات وإنجازات في العمل، ويقتنع الموظ

فرص اإلبداع في تحقيق ذاته كالر بة في الحصول على قدر من السلطات والمهام بحيث يشعر إن إدارته تثق في قدراته، والقيم 

ة المحيطة ع البيئالسائدة والتي تتجلى في شعور الموظف بأن النظام يطبق على الجميع، وتحقق االنفتاح الداخلي والخارجي م

للتنظيم وتوافر المعلومات للموظف وشعوره بمصداقيتها، وعلى النقيت، فإن فقدان هذه العوامل يؤدي إلى العديد من السلبيات 

منها عدم الرضا الوظيفي وزيادة الصراع بين الرفساء والمرفوسين في المنظمة. وعليه تحرص مكاتب وأقسام التعليم بمدينة 

ر ثقافة تنظيمية قائمة على الشفافية والعدالة التنظيمية والتي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين منسوباتها. وتعمل القنفذة على نش

الثقة في اإلدارة على تهيئة بيئة تنظيمية تشجع على تكوين ثقافة مؤدية إلى التعاون والعمل بروح الفريق، كما أنها تعزز إيمان 

لقرارات والسياسات التي تضعها إدارة المنظمة والتي تُنفذها وتُديرها بشكل عادل لجميع األطراف وتقبل المشرفات التربويات ل

وبنف  االتجاه، وعلى الجانب اآلخر تستمع المشرفات التربويات إلى إرشادات القادة والرئيسات المباشرات الالتي يثقن فيهن 

ى تقليل السلبية وتعزيز االستجابات الفعالة في حل المشكالت، وتعمل علويتقبلنها. وتساعد الثقة التنظيمية في تخفيت الصراعات 

الرقابة المباشرة والتوجيه المستمر في العمل اإلداري، وتسهم في التقليل من مستويات االتصال، وهي بذلك تمثل عنصراً مهماً 

ضاء ؤدي بالتالي إلى تعزيز الرضا بين أعوضرورياً لتكوين العالقات التعاونية في المنظمة، وتشجع االستقرار التنظيمي وت

(؛ 1010المنظمة. فالثقة التنظيمية تعد شرطاً أساسياً للتعاون، وتحقيق الرضا الوظيفي كما أشارت إلى ذلك دراسة سندم خوين )

وقرارات ( التي أكدت أن ثقة أفراد المؤسسة بأهداف 1018وهذا ما يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة الحويطي وعبد الفتاح)

اإلدارة وقيمها السائدة تعك  توقعهم وإيمانهم بأن تلك القرارات والقواعد التي وضعتها ستكون في صالح أفراد هذه المؤسسة؛ 

ومن ثّم يسهم ذلك في شعورهم بالرضا والراحة واأللفة في العمل. وقد اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة الحويطي وعبد 

ظهرت وجود عالقة ارتباطية بين الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى المعلمين. كما تتفق مع نتائج ( التي أ1018الفتاح)

التي أظهرت أن حجم الثقة التنظيمية في القيادة أثرت في الرضا الوظيفي للموظفين ووجدت عالقة  Sila &et al(2020)دراسة

التي أظهرت ارتباط الثقة التنظيمية بالرضا الوظيفي  Artar & Erdil (2017)مباشرة إيجابية بينهما. كما تتفق مع نتائج دراسة

 في العمل.
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( التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي 1014كما تتفق مع نتائج دراسة حجازي) 

ن ي على الرضا الوظيفي من حيث إدراك العامليلدى العاملين في الشركات الصناعية. حيث فسر ذلك بالتأثير المعنوي اإليجاب

 لشفافية المعلومات والتشريعات والقرارات واالتصاالت وتقييم األداء.

 اإلجابة ع  السؤال الرابع: 

بي  متوسطات استجابات المشرفات التربويات في درجة  (α ≤0.00) هل هناك فروق الات داللة إحصائية عند درجة الداللة

 المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والدورات  بمكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة تعزى لمتميرات الدراسةالثقة التنظيمية 

 التدريبية(؟

للكشف عن داللة الفروق في درجة الثقة (ANOVA)  ولإلجابة عن هذا السؤال استُْخِدم اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  

مدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات التربويات تعزى الختالف المؤهل العلمي، والنتائج التنظيمية بمكاتب وأقسام التعليم ب

 يوضحها الجدول اآلتي.

  (12  جدول

 مصدر التباي  المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات
 قيمة ف

قيمة احتمال 

 المعنوية

 الثقة بإدارة المنظمة

 1.036 2 2.073 بين المجموعات

 706. 120 84.744 داخل المجموعات 235. 1.468

  122 86.817 اإلجمالي

الثقة ببيئة العمل والقرارات 

 التنظيمية

 536. 2 1.071 بين المجموعات

 666. 120 79.960 داخل المجموعات 450. 804.

  122 81.032 اإلجمالي

 الثقة برئي  العمل

 1.727 2 3.454 بين المجموعات

 571. 120 68.512 داخل المجموعات 052. 3.025

  122 71.967 اإلجمالي

 الثقة بالزمالء

 686. 2 1.373 بين المجموعات

 604. 120 72.482 داخل المجموعات 324. 1.136

  122 73.855 اإلجمالي

 مجال الثقة التنظيمية

 982. 2 1.964 بين المجموعات
1.868 

 

.159 

 
 526. 120 63.068 موعاتداخل المج

  122 65.032 اإلجمالي

 تظهر نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة

     (α ≤0.00)  في درجة الثقة التنظيمية بمكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات تعزى الختالف المؤهل

 وفي مجال الثقة التنظيمية ككل، ت قيم احتمال المعنوية المصاحبة لقيمة)ف( في كل محور،العلمي، حيث جاء

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                            40 

 ISSN: 2706-6495 

 

( وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى حرص مكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة على تحقيق نشر α ≤0.00) أكبر من درجة المعنوية 

ة رفات التربويات بمختلف مؤهالتهن العلمية، وتدعم تحقيق العدالثقافة قائمة على الثقة المتبادلة بين منسوبات التعليم والمش

التنظيمية بينهن، وتحرص على تطوير أدائهن المهني، وتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهن، وتجنب التمييز بينهن في هذه الجوانب 

( التي 1018) ( ودراسة جبارين وآخرون1014) بسبب اختالف مستويات التعليمية. وقد اتفقت النتيجة مع نتائج دراسة عبابنة

أظهرت عدم وجود فروق في درجة الثقة التنظيمية لدى عينة الدراسة تعزى الختالف المؤهل العلمي. بينما اختلفت النتيجة مع 

( التي أظهرت وجود فروق في درجة الثقة 1018) ( ودراسة الحويطي وعبد الفتاح.101) نتائج دراسة العريفي واألحمري

تنظيمية لدى عينة الدراسة تعزى الختالف المؤهل العلمي؛ حيث تعزو ذلك إلى أن ثقة تتولد بالتعامل المستمر وبالمواقف المهنية ال

عن مؤهل المدير بينما  المختلفة التي تحدث بين مديري المدارم من جهة والمعلمين وأولياء األمور من جهة أخرى بغت النظر

الطلبة لصالح مديري المدارم من حملة البكالوريوم والدبلوم وقد يعود ذلك إلى  لبة نظرة العطف كانت الفروق لبعد الثقة في 

نحو الطلبة من قبل مديري المدارم األقل تأهيالً؛ بينما تغلب نظرة األكاديمية والتوقعات األعلى من قبل المديرين األكثر تأهيالً. 

للكشف عن داللة الفروق في درجة الثقة التنظيمية بمكاتب وأقسام (ANOVA) تجاهكما استُْخِدم اختبار تحليل التباين أحادي اال

 التعليم بمدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات تعزى الختالف عدد سنوات الخبرة، والنتائج يوضحها الجدول اآلتي.

 (12  جدول

 مصدر التباي  المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات
 فقيمة 

قيمة احتمال 

 المعنوية

 الثقة بإدارة المنظمة

 2.408 2 4.815 بين المجموعات

 635. 120 76.217 داخل المجموعات 025. 3.791

  122 81.032 اإلجمالي

الثقة ببيئة العمل والقرارات 

 التنظيمية

 3.454 2 6.908 بين المجموعات

 666. 120 79.908 داخل المجموعات 007. 5.187

  122 86.817 اإلجمالي

 الثقة برئي  العمل

 2.189 2 4.379 بين المجموعات

 563. 120 67.588 داخل المجموعات 023. 3.887

  122 71.967 اإلجمالي

 الثقة بالزمالء

 3.839 2 7.678 بين المجموعات

 551. 120 66.177 داخل المجموعات 001. 6.961

  122 73.855 اإلجمالي

 مجال الثقة التنظيمية

 2.754 2 5.508 بين المجموعات

 496. 120 59.524 داخل المجموعات 005. 5.552

  122 65.032 اإلجمالي
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( في درجة الثقة التنظيمية بمكاتب α ≤0.00تظهر نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة )

ة القنفذة من وجهة نظر المشرفات تعزى الختالف عدد سنوات الخبرة، حيث جاءت قيم احتمال المعنوية وأقسام التعليم بمدين

(. ولمعرفة اتجاه α ≤0.00) المصاحبة لقيمة )ف( في كل محور، وفي مجال الثقة التنظيمية ككل، أصغر من درجة المعنوية

 تي.الفروق، استُْخِدم اختبار شيفيه والنتائج يوضحها الجدول اآل

ات درجة الثقة التنظيمية بمكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة لدى المشرفنتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية في  (10جدول  

 عدد سنوات الخبرةوفق 

 المتوسط الحسابي الخبرة المحور
الفرق بي  

 المتوسطات
 الداللة درجة الداللة

ية
يم
ظ
تن
 ال
قة
لث
 ا
ل
جا
م

 

 1.40 تسنوا 0من سنة إلى 
  ير دالة 1..0 0.18

 1.81 سنوات 10إلى  4من 

 1.40 سنوات 0من سنة إلى 
 دالة 0.01 *0.41

 4.14 سنوات 10أكثر من 

 1.81 سنوات 10إلى  4من 
 دالة 0.01 *0.01

 4.14 سنوات 10أكثر من 

 

سذذذنوات مقارنة ببقية 10يات الالتي تزيد خبراتهن عنتظهر نتائج الجدول السذذذابق أن الفروق كانت في صذذذالح المشذذذرفات التربو

المشذذذرفات األقل خبرة. وقد يرجع ذلك إلى أن هناك حرصذذذاً أكبر لدى اإلدارة على االسذذذتفادة من المشذذذذرفات التربويات الالتي 

خاذ اتيمتلكن خبرات طويلة وتراكمية في مجال اإلشذذذذذراف التربوي، من خالل تفويت صذذذذذالحيات أكبر لهن، وإشذذذذذراكهن في 

بعت القرارات المرتبطة بتطوير العمل، ومعاملتهن معاملة خاصذة تتناسذب مع ما يمتلكنه من خبرات، وذلك مقارنة بالمشرفات 

( التي أظهرت وجود فروق في درجة الثقة التنظيمية .101األقل خبرة. وقد اتفقت النتيجة مع نتائج دراسذذذة العريفي واألحمري)

( ودراسذذذذذة فوزية 1010الف الخبرة. بينما اختلفت النتيجة مع نتائج دراسذذذذذة العامري وسذذذذذالمة)لدى عينة الدراسذذذذذة تعزى الخت

( ودراسذذذة 1014( ودراسذذذة عبابنة)1018( ودراسذذذة الحويطي وعبد الفتاح).101( ودراسذذذة صذذذادق وأحمد)1010الشذذذمري)

الدراسذذذذذذة تعزى الختالف الخبرة.  ( التي أظهرت عدم وجود فروق في درجة الثقة التنظيمية لدى عينة1018جبذارين وآخرون)

قوانين باإلضافة إلى أن اللوائح وال التعليم؛ويعزى ذلك إلى ثبات الشروط والمعايير العامة للتوظيف منذ سنوات طوال في وزارة 

بة رأفرز تقديرات متقا الجذرية؛ مماواألنظمة التي خضذذذذذع لها معلمو المدارم لم تتغير إال بشذذذذذكل ظاهري بعيد عن التغييرات 

لمفهوم الثقة لتنظيمية السذائدة في المدارم؛ ومن ثّم فإن سذنوات الخبرة وإن طالت أو قصذرت فال تؤثر على إدراكهم وتصورهم 

وفهمهم، وقد يعود إلى أن مديري المدارم األطول فترة يميلون لبناء عالقات مهنية واجتماعية مع معلميهم تسذذذاعد على بناء ثقة 

للكشذذذذذذف عن داللة الفروق في درجة الثقة التنظيمية  (ANOVA)م اختبار تحليل التباين أحادي االتجاهأكبر فيهم. كمذا اسذذذذذذتُْخدِ 

بمكذاتب وأقسذذذذذذام التعليم بمدينة القنفذة من وجهة نظر المشذذذذذذرفات تعزى الختالف عدد الدورات التدريبية، والنتائج يوضذذذذذذحها 

 الجدول اآلتي.
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 (20جدول  

 مصدر التباي  المحور
مجموع 

 بعاتالمر

درجة 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات
 قيمة ف

قيمة احتمال 

 المعنوية

 الثقة بإدارة المنظمة

 1.929 2 3.858 بين المجموعات

 691. 120 82.958 داخل المجموعات 065. 2.791

  122 86.817 اإلجمالي

الثقة ببيئة العمل 

 والقرارات التنظيمية

 2.376 2 4.751 بين المجموعات

 636. 120 76.280 داخل المجموعات 027. 3.737

  122 81.032 اإلجمالي

 الثقة برئيس العمل

 1.118 2 2.235 بين المجموعات

 581. 120 69.732 داخل المجموعات 151. 1.923

  122 71.967 اإلجمالي

 الثقة بالزمالء

 6.204 2 12.408 بين المجموعات
12.116 

 
 512. 120 61.447 تداخل المجموعا 000.

  122 73.855 اإلجمالي

 مجال الثقة التنظيمية

 2.366 2 4.732 بين المجموعات

 502. 120 60.300 داخل المجموعات 011. 4.709

  122 65.032 اإلجمالي

لثقة التنظيمية بمكاتب ( في درجة ا ≤0.00تظهر نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة )

وأقسام التعليم بمدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات تعزى الختالف عدد الدورات التدريبية، حيث جاءت قيم احتمال المعنوية 

(. ولمعرفة اتجاه الفروق استُْخِدم α ≤0.00المصاحبة لقيمة )ف( في مجال الثقة التنظيمية ككل، أصغر من درجة المعنوية )

 ؛ والنتائج يوضحها الجدول اآلتي.شيفيه اختبار

ات درجة الثقة التنظيمية بمكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة لدى المشرفنتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية في  (21  جدول

 عدد الدورات التدريبيةوفق 

 الداللة لداللةدرجة ا الفرق بي  المتوسطات المتوسط الحسابي عدد الدورات التدريبية المحور

ية
يم
ظ
تن
 ال
قة
لث
 ا
ل
جا
م

 

 1.04 دورات تدريبية 0إلى  1من 
  ير دالة 0.01 0.11

 1.40 دورات تدريبية 10إلى  4من 

 1.04 دورات تدريبية 0إلى  1من 
 دالة 0.01 *.0.4

 4.11 دورات تدريبية 10أكثر من 

 1.40 دورات تدريبية 10إلى  4من 
  ير دالة 0.11 0.08

 4.11 دورات تدريبية 10أكثر من 
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دورات تدريبية، وذلك بفارق ذي 10تظهر نتائج الجدول السابق أن الفروق كانت في صالح المشرفات الحاصالت على أكثر من 

داللة إحصائية مقارنة بالمشرفات الحاصالت على دورة واحدة إلى خم  دورات تدريبية. وقد يرجع ذلك إلى حرص مكاتب 

دورات تدريبية في تطوير العمل، وتكليفهن بمسؤوليات 10ام التعليم على االستفادة من المشرفات الحاصالت على أكثر من وأقس

قيادية ومنحهن صالحيات أكبر، كما أنهن قد يحظين بثقة متبادلة بشكل أكبر في بيئة العمل وفي التعامل مع الزميالت الالتي يثقن 

متلكنه من مهارات، وذلك مقارنة بغيرهن ممن ال يمتلكن دورات تدريبية تخصصية. ويتفق هذا ما في قدراتهن وإمكانياتهن وما ي

حيث تعزو إلى تمتع المعلمين بظروف داعمة كبيئة العمل وتعاون المعلم والدعم اإلداري عبر   Dimer (2015)جاء في دراسة

( على ذلك وتعزو إلى تشابه الظروف 1014ياق تؤكد دراسة عبابنة)تأثير الخلفية الثقافية للقيادة المدرسية للمعلمين وفي ذات الس

التي يعمل فيها مديرو المدارم والمعلمين، وشعورهم المشترك بالهم التربوي. وتختلف النتيجة الحالية مع عدد من الدراسات 

 السابقة حيث لم يرد متغير الدورات التدريبية فيها.

 اإلجابة ع  السؤال الخامس: 

( في درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات تعزى ≤0.05فروق الات داللة إحصائية عند درجة الداللة   هل هناك 

 لمتميرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والدورات التدريبية؟

ي درجة الرضا للكشف عن داللة الفروق ف (ANOVA)ولإلجابة عن هذا السؤال استُْخِدم اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

 الوظيفي لدى المشرفات التربويات تعزى الختالف المؤهل العلمي، والنتائج يوضحها الجدول اآلتي.

 (22  جدول

 درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباي  المحور
متوسطات 

 المربعات
 قيمة ف

قيمة احتمال 

 المعنوية

 الرضا ع  إدارة المنظمة

 961. 2 1.921 بين المجموعات

 694. 120 83.280 داخل المجموعات 255. 1.384

  122 85.201 اإلجمالي

 الرضا ع  بيئة العمل 

 452. 2 903. بين المجموعات

 814. 120 97.711 داخل المجموعات 576. 555.

  122 98.615 اإلجمالي

الرضا ع  رئيس العمل 

 المباشر

 913. 2 1.826 بين المجموعات

 766. 120 91.979 داخل المجموعات 307. 1.191

  122 93.805 اإلجمالي

 الرضا ع  الزمالء

 865. 2 1.730 بين المجموعات

 469. 120 56.288 داخل المجموعات 163. 1.844

  122 58.018 اإلجمالي

 مجال الرضا الوظيفي

 707. 2 1.413 بين المجموعات

 613. 120 73.566 داخل المجموعات 319. 1.153

  122 74.980 اإلجمالي
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 تظهر نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة

 (α≤0.00 في درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات بمدينة القنفذة تعزى الختالف المؤهل العلمي، حيث جاءت قيم )

(. α ≤0.00( في كل محور، وفي مجال الرضا الوظيفي ككل، أكبر من درجة المعنوية )احتمال المعنوية المصاحبة لقيمة )ف

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المشرفات التربويات بمختلف مؤهالتهن قد أقبلن على مهنة اإلشراف التربوي بقناعة ور بة 

 ، وتتناسب مع ما يمتلكنه من مؤهالت علمية مختلفة،ودافعية، كما أنهن يحصلن على حوافز ورواتب تلبي احتياجاتهن وطموحاتهن

إلى جانب سيادة العالقات اإليجابية في بيئة العمل، مما جعلن يشعرن بالرضا عن حياتهن المهنية. وقد اتفقت النتيجة مع نتائج 

عزى الختالف ( التي أظهرت عدم وجود فروق في درجة الرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة ت1011دراسة القحطاني وعلي)

كما استُْخِدم اختبار تحليل  الحتمال تقار  وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة بين مجاالت الدراسة حسب المؤهل. المؤهل العلمي؛

للكشف عن داللة الفروق في درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات تعزى الختالف  (ANOVA) التباين أحادي االتجاه

 نتائج يوضحها الجدول اآلتي.سنوات الخبرة، وال

 (23جدول  

 مصدر التباي  المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات
 قيمة ف

قيمة احتمال 

 المعنوية

 الرضا ع  إدارة المنظمة

 2.462 2 4.925 بين المجموعات

 669. 120 80.276 داخل المجموعات 028. 3.681

  122 85.201 اإلجمالي

 ضا ع  بيئة العمل الر

 2.121 2 4.243 بين المجموعات

 786. 120 94.372 داخل المجموعات 071. 2.697

  122 98.615 اإلجمالي

الرضا ع  رئيس العمل 

 المباشر

 1.906 2 3.812 بين المجموعات

 750. 120 89.993 داخل المجموعات 083. 2.541

  122 93.805 اإلجمالي

 لزمالءالرضا ع  ا

 1.765 2 3.530 بين المجموعات

 454. 120 54.489 داخل المجموعات 023. 3.887

  122 58.018 اإلجمالي

 مجال الرضا الوظيفي

 1.994 2 3.987 بين المجموعات

 592. 120 70.992 داخل المجموعات 038. 3.370

  122 74.980 اإلجمالي

 

( في درجة الرضا الوظيفي بمكاتب α ≤0.00) فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة تظهر نتائج الجدول السابق وجود

 وأقسام التعليم بمدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات تعزى الختالف عدد سنوات الخبرة،
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(. α ≤0.00) ةحيث جاءت قيم احتمال المعنوية المصاحبة لقيمة)ف(في مجال الرضا الوظيفي ككل، أصغر من درجة المعنوي 

 ولمعرفة اتجاه الفروق، استُْخِدم اختبار شيفيه والنتائج يوضحها الجدول اآلتي.

درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات بمكاتب وأقسام التعليم نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية في  (24  جدول

 سنوات الخبرةبمدينة القنفذة وفق 

 الحسابيالمتوسط  الخبرة المحور
الفرق بي  

 المتوسطات
 الداللة درجة الداللة

ي
يف
ظ
و
ال
ا 
ض
لر
 ا
ل
جا
م

 

 1.40 سنوات 0من سنة إلى 
  ير دالة .0.4 0.11

 1..1 سنوات 10إلى  4من 

 1.40 سنوات 0من سنة إلى 
 دالة 0.01 *0.44

 4.14 سنوات 10أكثر من 

 1..1 سنوات 10إلى  4من 
 دالة 0.11 0.40

 4.14 سنوات 10من أكثر 

 

سنوات وذلك مقارنة 10تظهر نتائج الجدول السابق أن الفروق كانت في صالح المشرفات التربويات الالتي تزيد خبراتهن عن 

بالمشرفات الالتي تتراوح خبراتهن من سنة إلى خم  سنوات. وقد يرجع ذلك إلى أن المشرفات التربويات الالتي لديهن خبرات 

على حوافز ورواتب أكبر تتناسب مع ما يمتلكنه من خبرات إشرافية، ويتمتعن باالحترام والتقدير والمكانة أكبر طويلة يحصلن 

من خالل تكليفهن بأعمال قيادية، واالستفادة من خبراتهن من خالل إشراكهن في اتخاذ القرارات، وتفويت الصالحيات إليهن 

المشرفات قليالت الخبرة؛ األمر الذي جعلهن أكثر رضا عن المهنة مقارنة لتسيير شؤون العمل، وذلك بصورة أكبر مقارنة ب

( التي أظهرت عدم وجود فروق في درجة الرضا الوظيفي 1011بغيرهن. وقد اختلفت النتيجة مع نتائج دراسة القحطاني وعلي)

تمع الدراسة بين مجاالت الدراسة تقار  وجهات نظر أفراد مجلدى عينة الدراسة تعزى الختالف الخبرة. حيث ُعِزي ذلك إلى 

(. وقد يشير إلى أن المعلمين على الر م من تفاوتهم في الخبرة 1011حسب متغير الخبرة كما جاء في دراسة )القحطاني وعلي،

ين مإال إنهم يتفقون جميعاً على مستويات الرضا الوظيفي في مدارم تبوك، وقد يعزى ذلك إلى أن نمط القيادة يراعي خبرات المعل

ل وخبراتهم وقدراتهم من خال من حيث تفويت الصالحيات لذوي الخبرة الطويلة، والتعامل مع المعلمين حسب الفروق الفردية

كما (. 1018حسن التعامل معهم، واستخدام األساليب الديمقراطية معهم؛ ومن ثّم هناك رضا من المعلمين )الحويطي وعبد الفتاح،

للكشف عن داللة الفروق في درجة الرضا الوظيفي بمكاتب وأقسام  ANOVA)) اين أحادي االتجاهاستُْخِدم اختبار تحليل التب

 التعليم بمدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات تعزى الختالف الدورات التدريبية، والنتائج يوضحها الجدول اآلتي.

 (25جدول  

 مصدر التباي  المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسطات 

 لمربعاتا
 قيمة ف

قيمة احتمال 

 المعنوية

 الرضا ع  إدارة المنظمة
 1.388 2 2.776 بين المجموعات

2.021 .137 
 687. 120 82.425 داخل المجموعات
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  122 85.201 اإلجمالي

 الرضا ع  بيئة العمل 

 1.773 2 3.545 بين المجموعات

 792. 120 95.069 داخل المجموعات 111. 2.237

  122 98.615 اإلجمالي

الرضا ع  رئيس العمل 

 المباشر

 1.449 2 2.899 بين المجموعات

 758. 120 90.906 داخل المجموعات 152. 1.913

  122 93.805 اإلجمالي

 الرضا ع  الزمالء

 2.229 2 4.458 بين المجموعات

 446. 120 53.560 داخل المجموعات 008. 4.994

  122 58.018 اإلجمالي

 مجال الرضا الوظيفي

 1.626 2 3.252 بين المجموعات

 598. 120 71.728 داخل المجموعات 070. 2.720

  122 74.980 اإلجمالي

 

 تظهر نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة

(α ≤0.00) تعليم بمدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات تعزى الختالف عدد في درجة الرضا الوظيفي بمكاتب وأقسام ال

الدورات التدريبية، حيث جاءت قيم احتمال المعنوية المصاحبة لقيمة )ف( في كل محور، وفي مجال الرضا الوظيفي ككل، أكبر 

 من درجة المعنوية

(α ≤0.00 ويستثنى من ذلك محور الرضا عن الزمالء، حيث وجدت فروق دالة .) ،إحصائياً تعزى الختالف الدورات التدريبية

 ولمعرفة اتجاه الفروق استُْخِدم اختبار شيفيه والنتائج يوضحها الجدول اآلتي.

رات الدودرجة الرضا عن الزمالء لدى المشرفات التربويات وفق نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية في  (26جدول  

 التدريبية

 يبيةعدد الدورات التدر المحور
المتوسط 

 الحسابي

الفرق بي  

 المتوسطات
 الداللة درجة الداللة

ء
ال
زم
ال
  
ع
ا 
ض
لر
 ا
ور
ح
م

 

 1.41 دورات تدريبية 0إلى  1من 
  ير دالة 0.81 0.10

 1.84 دورات تدريبية 10إلى  4من 

 1.41 دورات تدريبية 0إلى  1من 
 دالة 0.01 *0.80

 4.41 دورات تدريبية 10أكثر من 

 1.84 دورات تدريبية 10إلى  4ن م
  ير دالة 0.08 0.00

 4.41 دورات تدريبية 10أكثر من 
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دورات تدريبية فهن لديهن درجة 10تظهر نتائج الجدول السابق أن الفروق كانت في صالح المشرفات الحاصالت على أكثر من 

دورة إلى خم  دورات تدريبية. وقد يرجع ذلك إلى من الرضا عن الزمالء بصورة أكبر مقارنة بالمشرفات الحاصالت على 

دوارات 10حرص الزميالت في العمل على االستفادة من مهارات وخبرات المشرفات التربويات الحاصالت على أكثر من

 تتدريبية، وتقديرهن، وحسن اإلنصات إليهن، واهتمامهن بالتعاون معهن، واتباع توجيهاتهن، وعدم الدخول في خالفات وصراعا

( 1018تنظيمية معهن، وترشيحهن على  يرهن لمراكز القيادة اإلشرافية. وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة جبارين وآخرون)

التي تعزو النتيجة إلى حتمية الدورات التدريبية المكثفة المقدمة للمعلمين الجدد حال التحاقهم بالخدمة والمستمرة طيلة سنوات 

مهارات وخبرات متماثلة ر م تغير الزمان والمكان مما يقلل الفارق بينهم وبين المعلمين األقدم في  خدمتهم وما يقدم فيها من

 الخدمة من ناحية الوعي الوظيفي وتقديرهم لمستويات الثقة.

 

 ملخص النتائج والتوصيات .5

 ء تلك النتائج.قترحات المناسبة في ضوتعرض الباحثة في خاتمة الدراسة أبرز النتائج التي توصلت إليها، ثم تضع التوصيات والم

 عرض ملخص النتائج:. 1.5

  أن درجة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات التربويات كان بدرجة عالية

 (. 4.14جداً، بمتوسط حسابي )

 (، يليه محور الثقة بالزمالء، بمتوسط 4.41وسط حسابي )جاء محور الثقة برئي  العمل في مقدمة المحاور المتحققة، بمت

(، بينما يأتي في المرتبة األخيرة محور الثقة 4.11(. ثم محور الثقة بإدارة المنظمة، بمتوسط حسابي )4.10حسابي)

 (.4.14ببيئة العمل والقرارات التنظيمية، بمتوسط حسابي)

 مكاتب وأقسام التعليم في مدينة القنفذة كان بدرجة عالية جداً،  أن درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات في

 (.4.14بمتوسط حسابي )

 ( يليه محور الرضا عن رئي  4.14جاء محور الرضا عن الزمالء في مقدمة المحاور المتحققة، بمتوسط حسابي ،)

(، بينما يأتي في المرتبة 4.14(. ثم محور إدارة المنظمة، بمتوسط حسابي )4.18العمل المباشر، بمتوسط حسابي )

 (.4.14األخيرة محور الرضا عن بيئة العمل، بمتوسط حسابي )

  وجود عالقة ارتباطية موجبة وطردية دالة إحصائياً بين درجة الثقة التنظيمية في مكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة

 (. 0.8.0اط )ودرجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات، حيث بلغ معامل االرتب

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة (α ≤0.00 في درجة الثقة التنظيمية بمكاتب وأقسام التعليم )

بمدينة القنفذة من وجهة نظر المشرفات تعزى الختالف المؤهل العلمي. بينما وجدت فروق تعزى الختالف الخبرة 

عشر سنوات. كما وجدت فروق تعزى الختالف الدورات التدريبية لصالح لصالح المشرفات الالتي تزيد خبراتهن عن 

 دورات تدريبية.10المشرفات الحاصالت على أكثر من 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة (α ≤0.00 في درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفات تعزى )

نما وجدت فروق تعزى الختالف الخبرة لصالح المشرفات الالتي الختالف المؤهل العلمي وعدد الدورات التدريبية. بي
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سنوات. كما وجدت فروق في محور الرضا عن الزمالء تعزى الختالف الدورات التدريبية لصالح 10تزيد خبراتهن عن 

 دورات تدريبية. 10 المشرفات الحاصالت على أكثر من

 التوصيات:. 2.5

 ه من نتائج بما يلي:توصي الباحثة في ضوء ما توصلت إلي    

تعزيز مكاتب التعليم لدرجة الثقة التنظيمية من خالل تنظيم عدد من اللقاءات والندوات وورش العمل التي تبين أهمية الثقة   -1

 التنظيمية وسبل تعزيزها بين منسوبات التعليم.

ب طوير البيئة المادية لها وتدريعمل مكاتب وأقسام التعليم على تطوير بيئة العمل من خالل تخصيص اعتمادات مالية لت -1

منسوباتها في المجاالت اإلدارية للوصول إلى درجة عال من الجودة يمكن من خالله الرفع من درجة الثقة التنظيمية والرضا 

 عن بيئة العمل بين منسوباتها.

هن في ومن ذلك إشراك ت،عمل مكاتب وأقسام التعليم على تهيئة كافة الظروف المناسبة لتعزيز الرضا الوظيفي للمشرفا -1

واالهتمام بتلبية احتياجاتهن المختلفة، ومساعدتهن على حل مشكالتهن، وتحقيق نموهن  اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل،

 المهني.

عمل دراسات إضافية إلثبات هذه العالقة بين المتغيرين لدى جميع منسوبات التعليم لتعميم نتائجها على األقسام والمستويات  -4

 دارية المختلفة.اإل

إيجاد بيئة تنظيمية تسمح للمشرفات بممارسة طاقاتهم الكامنة ودفعهم للنمو والتطوير الذاتي عن طريق المشاركة في صنع   -0

القرار في مجال أعمالهم ونطاق خبراتهم وتفويضهم ببعت السلطات وتشجيعهم على االبتكار وتوفير فرص تصقل مهاراتهم 

 وتشبع حاجاتهم.
 

 لمقترحات:ا. 3.5

تقترح الباحثة على المهتمين عدداً من الموضوعات واإلجراءات التي يرى أنها مهمة ويمكن أن تكمل ما انتهت إليه الدراسة   

 الحالية، ومن ذلك:

 أثر الثقة التنظيمية بمكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة في دافعية اإلنجاز لدى المشرفات التربويات. -1

 ظيمية بمكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى الموظفات اإلداريات.درجة الثقة التن -1

درجة السلوك األخالقي لدى القيادات اإلشرافية بمكاتب وأقسام التعليم بمدينة القنفذة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المشرفات  -1

 التربويات.

 م بمدينة القنفذة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات.أنماط القيادة بمكاتب وأقسام التعلي -4

 تقديم الدعم المادي واإلعالمي للمبادرات والمنجزات وتخصيص جهة تتوالى المتابعة. -0

 إعداد دليل إرشادي للمشرفات التربويات عن المصطلحات القيادية والتربوية. -4
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 . المراجع: 6

 المراجع العربية:. 1.6

أثر الثقة التنظيمية في العالقة بين ممارسات أخالقيات األعمال  (.1018) زكريا وإبراهيم، صديق بلل. رعبد الشكو إسحق،

وأداء العاملين )دراسة على عينة من الشركات العاملة بوالية الخرطوم( رسالة ماجستير جامعة السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا.

أثر الدعم التنظيمي المدرك كمتغير وسذذذذذذيط بين قيم الثقة التنظيمية وسذذذذذذلوك المواطنة  (.1018) محمد. أبو حشذذذذذذيم، بسذذذذذذام

التنظيميذة، دراسذذذذذذة تطبيقيذة على العذاملين في جذامعذة األقصذذذذذذى بغزة. المجلذة العربية لضذذذذذذمان جودة التعليم الجامعي، 

(14،)11. 

 (..لنفسية والتربوية. دار النشر للجامعات. )ط.مناهج البحث في العلوم ا (.1014) أبوعالم، رجاء محمود.

علي والشذذذيراوي، مريم عيسذذذى والخميسذذذي، السذذذيد سذذذعد. )د.ت.(. الفروق في أبعاد الرضذذذا الوظيفي لدى  عبد هللااتم، زينب 

 األشخاص المعاقين فكرياً بدرجة بسيطة الملتحقين ببرنامج التوظيف المدعوم و ير المدعوم.

الوظيفي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى أسذذاتذة التربية البدنية في مرحلة  ا(. الرضذذ1014)الحق. عبد  أمحمد، زواق، وبحاش،

 .111-1.4(، 4)العلوم، التعليم المتوسط. مجلة تاريل 

 .1( 144) الثقة التنظيمية بجامعة أم القرى والعوامل المؤثرة فيها دراسة ميدانية. (.1014) األسمر، منى حسن.

درجة العدالة التنظيمية التي يمارسذذذذذذها مديرو المدارم الثانوية العامة في محافظة  .(1011) اني يوسذذذذذذف طالب.البكار، أم  

 في مدارسذذذهم من وجهة نظر المعلمين. رسذذذالة ماجيسذذذتر جامعة الشذذذرق األوسذذذط، الثقة التنظيميةعمان وعالقته بدرجة 

 عمان. 

لرضا الوظيفي وأثره في تحسين أداء العاملين دراسة ميدانية لمؤسسة ا (..101) بن يو ، دالل ولبيت، خيرة وفاتح، دبيم. 

 قالمة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. -1.40مايو  8جامعة - بوعاتي محمود-"عمر بن عمر"

مع، تأثر التحفيز على الرضا الوظيفي للمورد البشري. مجلة االقتصاد والمج (.1008) وعزيون، زهية. حتاعبد الفبوخمخم،   

(0.) 

دور القيذذادة الذذداعمذذة في تعزيز الثقذذة التنظيميذذة لذذدى العذذاملين )رسذذذذذذذالذذة  (..101) جمذذال الذذدين، حمودي، وهيبذذة، اشذذذذذذبيلي.

 .علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد بوضياف قسم .(ماجستير

ثقة التنظيمية في المدارم الحكومية في مديرية تربية ال (.1018) جبارين، أسذذذذذماء وأبو سذذذذذمرة، محمود وأبو صذذذذذاع، جعفر.

 .11-11( 1) 4. مجلة جامعة فلسطين لابحاث، نظر المعلمينجنين من وجهة 

الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضذذذا الوظيفي لدى معلمي  (.1018) الحويطي، أحمد بن عودة بن سذذليم وعبد الفتاح، محمد فتحي.

 .044–010( 01)10المجلة التربوية  بمدينة تبوك. المدارم االبتدائية الحكومية

توسذذذذذيط الثقة التنظيمية بين الشذذذذذفافية اإلدارية والرضذذذذذا الوظيفي. المجلة المصذذذذذرية للدراسذذذذذات  (.1014) أحمد. حجازي،

 .141-111(، 4)40التجارية،

قتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من درجذة الذكاء العاطفي لمديري المدارم الثانوية الحكومية وعال (.1014) الحردان، نسذذذذذذيم.

 ]رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط[. وجهة نظرهم في العاصمة عمان.
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العالقة بين الثقة التنظيمية والرضذذذا الوظيفي في الوزارات الجزائرية دراسذذذة تحليلية إحصذذذائية. جامعة  )د.ت(. حسذذذيبة، بليل.

 (.1)14انية دراسات اقتصادية، زيان عشور بالجلفة، مجلة الحقوق والعلوم اإلنس

دور الرضذذا الوظيفي في تحقيق أهداف المؤسذذسذذة الجامعية. جامعة قاصذذدي مرباح  (.1011) حمداوي، عمر وبخوش، أحمد. 

 جوان. 4ورقلة، دراسات نفسية وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، 

أبعاد الثقة التنظيمية على اال ترا  التنظيمي دراسذذذذة تحليلية اآلراء تأثير  (.1010) الحرتسذذذذي، سذذذذرير حياة، كريمة، ربحي.

" مجلذذذة العلوم االقتصذذذذذذذذذاديذذذة والتسذذذذذذيير والعلوم NCAالعذذذاملين في المعمذذذل الجزائري الجذذذديذذذد للمصذذذذذذيرات" 

 .181 – 140(11)11التجارية

  -ةبحث تطبيقي الجامعة المستنصري –ادالثقة التنظيمية وأثرها في تحقيق االلتزام لدى األفر (.1010) خوين، سندم رضيوي.

 (.10) كلية اإلدارة واالقتصاد، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم

اإلدارية وعالقتها بالرضذذذا الوظيفي لدى معلمي  ة(. المسذذذاءل1011) دياك، مها علي مصذذذطفى وأبو العال، ليلى محمد حسذذذني.

 علوم التربية جامعة الشرق األوسط. عمان، األردن.مدارم لواء الشونة الجنوبية من وجهة نظرهم. كلية ال

درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصذذذذذذة وعالقتها  (.1010) الرشذذذذذذيدي، أحمد عبيد وسذذذذذذالمة، كايد.

 بالدافعية لدى أعضذذذذاء هيئة التدري  فيها من وجهة نظرهم. مجلة جامعة القدم المفتوحة لابحاث والدراسذذذذات النفسذذذذية

 (.11) 1والتربوية،

 درجة الرضذذذا الوظيفي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى أعضذذذاء هيئة التدري  في جامعة الجوف. (.1011) الرويشذذذد. فيصذذذل،

 .1114-1100( 4)10 العلوم اإلنسانية، مجلة جامعة النجاح للبحوث،

مجلة " لهيئة العامة للتعليم التطبيقي"أبعاد ومكونات الرضذذذذذذا الوظيفي في ا دراسذذذذذذة تحليلية (.1014) مها محمد. الرخيص،

   https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.26389/ajsrp.r201216. 1العلوم االقتصادية واإلدارية القانونية،

القيادة الموزعة لقادة المدارم وعالقتها بالثقة التنظيمية:  (..101) أحمد. نعبد الرحمالزهراني، صذذذذذالح  رم هللا وصذذذذذائغ، 

(، 108دراسذذذذة ميدانية على مدارم التعليم الحكومي بمحافظة القويعية. مجلة دراسذذذذات عربية في التربية وعلم النف ، )

1.4- 111. 

 المجلة العلمية لقطاع اطنة التنظيمية.العالقة بين الثقة التنظيمية وتعزيز سذذذذذلوك المو (.1010) زهران، علي السذذذذذيد بندارى.

 (.14كليات التجارة جامعة األزهر )

الثّقة التّنظيمية في المدارم الحكومية في مديرية تربية  (.1018) محمود أحمد. ،وأبو سذذذذذمرة عبد هللا، أسذذذذذماء زهري زايد  

 سطين.للمعلمين من وجهة نظرهم. جامعة القدم، فل باالنتماء التّنظيميجنين وعالقتها 

 (.11قسنطينة، ) -دالالت وأبعاد الرضا الوظيفي. جامعة صالح بوبنيدر (.1014) زهراوي، مريم.

دافعية اإلنجاز وعالقتها بالرضذذذا  (.1014) .صذذذبيرة، فؤاد حسذذذنو  سذذذليمان، هالو  معال، سذذذوسذذذنو سذذذليمون، ريم ميهو 

 -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  الوظيفي: دراسذة ميدانية على معلمي التربية الفنية في مدينة طرطوم.

 . 011 – 4.1(، 1) .1، جامعة تشرين، سلسلة اآلدا  والعلوم اإلنسانية

 الوظيفي لدى المشذذذذرفات التربويات.الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضذذذذا  (.1011) رندة. والحريري، فاطمة إبراهيم السذذذذفري،

 كلية العلوم الصحية والسلوكية والتعليم. جدة: جامعة دار الحكمة: رسالة ماجستير  ير منشورة.

http://www.ajrsp.com/
https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.26389/ajsrp.r201216
http://0610gdanl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C+%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%A8
http://0610gdanl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86
http://0610gdanl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86
http://0610gdanl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%87%D9%84%D8%A7
http://0610gdanl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%87%D9%84%D8%A7
http://0610gdanl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%8C+%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://0610gdanl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%8C+%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://0610gdanl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0530&page=1&from=
http://0610gdanl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0530&page=1&from=
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درجة ممارسذة الشذفافية اإلدارية وعالقتها بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدري   (.1010) عوض محمد. عبد هللاالشذهري، 

 .141-1.0(14) في الجامعات السعودية.

درجة ممارسذذذذة مديري المدارم الحكومية في  (..101) الشذذذذقيرات، محمد فالح محمد والجازي، رائدة عبد الكريم دعسذذذذان.

 .1(.محافظة معان للقيادة التحويلة وعالقتها بدرجة الثقة التنظيمية لدى المعلمين. مجلة العلوم التربوية والنفسية )

الثقة التنظيمية وأثرها في إدارة األزمات دراسذذة تطبيقية لعينة من موظفي كلية  (.1011) الشذذاماني، عبد الرحمن كريم محمد.

 (.44) ،14 التربية في جامعة سمراء.

 درجة ممارسذذذذذة قائدات مدارم التعليم العام في المملكة العربية السذذذذذعودية للسذذذذذلوك األخالقي (.1010) الشذذذذذمري، فوزية.

(، 4) 10مجلة البحث في التربية وعلم النف ،  علمات والعالقة االرتباطية بينهما.وعالقتها بدرجة الثقة التنظيمية لدى الم

101-110. 

أبعاد  (. أثر1011. ) عبد الوهامحمد  دعبد المجييحيى والدباء،  كعبد الملسعيد بن راشد بن علي والحدابي، داود  الشهومي،

ة على تماثلهم التنظيمي. المجلة العربية للعلوم التربوي الرضذا الوظيفي لدى معلمي مدارم التعليم األساسي بسلطنة عمان

 . 184 -100يناير،  (10) 4والنفسية، المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلدا ، مصر، 

العاملين ممارسذذذة إدارة الموارد البشذذذرية في رضذذذذا  ر(. أث1010)إبراهيم. نويفع والحوري، سذذذليمان  عبد هللاشذذذديفات، فواز 

 .إدارة المال واألعمال، جامعة آل البيت. األردن ة(. كليتيررسالة ماجس)

التنظيمية وعالقتها باالسذذذذذذتغراق الوظيفي لدى معلمي  ةالثق .(.101)حامد. صذذذذذذادق، محمذد فكري فتحي وأحمذد، دينا علي   

 .100-144، (1) 41مجلة كلية التربية، جامعة طنطا،  التعليم الثانوي العام بمحافظة الدقهلية: دراسة ميدانية.

 حافج للنشر. ر(. دا0التطبيقات. )ط. -النظرية  -التنظيمي المفاهيم  ك(. السلو1010)طلق. والسواط،  عبد هللاالطجم، 

التنظيمية في المدارم الحكومية األردنية تجاه المعلمين والطلبة وأولياء األمور  ة(. الثق1014)إلهام. عبابنة، صذذذذالح وعبابنة، 

 .414–0.0(، 4)، 18المدارم. مجلة العلوم التربوية والنفسية،  من وجهة نظر مديري

الثقافة التنظيمية في الرضذا الوظيفي للعاملين في الجامعات الرسمية  ر(. أث1018)أحمد. العون، سذالم والدليمي، سذامر نيسذان 

 ،11، 10واالقتصاد بار، كلية اإلدارة األردنية إلقليم الشمال. مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية: جامعة األن

110 - 101. 

الثقة التنظيمية على سذذذلوك المواطنة التنظيمية )دراسذذذة  ر(. أث.101)فالح. والحنيطي، محمد بن  رعبد القادالعسذذذمي، سذذذماح 

 .1-(4) ميدانية على الهيئة العامة للطيران المدني بمحافظة جدة(. مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية

إدراك العدالة التنظيمية في الرضا الوظيفي  ر(. تأثي1010)هشذام. العنزي، مالك محمد والخضذر، عثمان محمود وجاد الر ، 

 (.11) 4وااللتزام التنظيمي من خالل المزا  والثقة. المجلة العربية للعلوم التربوية النفسية ،

(. 1011)ماهر. ، سالمة إبراهيم وعثمان، راينا وصفي وقواطة، مروة صذالح محمد والخميسذي السذيد عبد هللا، عيسذى عبد هللا

 .1، 80(، 14الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويت. مجلة كلية التربية. جامعة دمياط ) تمعوقا

بااللتزام التنظيمي لدى الرضذذذذذذا الوظيفي وعالقته  (..141) فلمبان، إينام فؤاد نواوي والوذيناني، محمد بن معيت جويعيد.

 لتربية.االمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة. جامعة أم القرى، كلية 

http://www.ajrsp.com/
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المؤثرة في الرضذذذا الوظيفي لدى أعضذذذاء  ل(. العوام1011) قريرة، عبد المنعم صذذذالح أبو نيران والفيت، أنبيه صذذذاح علي.

 بجامعة سبها. مجلة جامعة سبها للعلوم البحثية والتطبيقية.هيئة التدري  

الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى القيادات  ا(. الرضذذذذذذ1011)أحمد. القحطذاني، علي محمذد قاسذذذذذذم عبيد وعلي، فهمي 

 عدن، جامعة عدن، اليمن. االكاديمية بجامعة عدن. كلية التربية،

ممارسذذذذذة اإلدارة بالتجوال لدى قائدات مدارم محافظة بلقرن  ة(. درج.101) .محمدة القرني، عزيزة ظافر والغامدي، رحم

 .111- 1.8(، 4) 10وعالقتها بالثقة التنظيمية لدى المعلمات. مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، 

السذذتراتيجية للمصذذارف/بحث الثقة التنظيمية وعالقتها بتحقيق المكانة ا د(. أبعا1010)سذذتار. ، بيداء ولفتةمحمد، لقاء سذذوادي 

 (.01) ،10 تطبيقي على عينة من المصارف العراقية الخاصة. مجلة دراسات محاسبية ومالية،

موضذذوعية نظام تقييم األداء على الثقة التنظيمية: دراسذذة  ر(. أث1011)عصذذري. المعشذذر، زياد يوسذذف والطراونة، مجدولين 

-414(، 4) 8 األعمال،المجلة األردنية إلدارة .تعليم في الكرك في األردنتطبيقية على المعلمين في مديريات التربية وال

401- 1. 

التنظيمية لدى مديرات المدارم الثانوية الحكومية بمحافظة عنيزة  ة(. االسذذذتقام1011)شذذذبا . المطيري، زکية بنت ذيا  بن 

 . 180-114( 14) 4من وجهة نظر المعلمات. المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية 

(. أثر الثقافة التنظيمية على الرضذذا 1018)الحسذذن. ، الشذذيل محمد وإبراهيم، العليم محمد والخضذذر معبد الكريمحمد، حافج 

مجلة الدراسذذذذذات العليا: جامعة 2017-2014الوظيفي: دراسذذذذذة حالة في بعت الجامعات السذذذذذودانية في والية الخرطوم

     http://search.mandumah.com/Record/951648   . 41-10 )48(،11كلية الدراسات العليا-النيلين

دراسذذة ميدانية لبلدية العناصذذر والية بر  بو  –اإلدارة االلكترونية في تحقيق الرضذذا الوظيفي  ر(. دو2019)شذذريف. ميلود، 

 المسيلة. –. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة محمد بوضياف عويريج )رسالة ماجستير  ير منشورة(

العالقات العامة وعالقتها بالرضذا الوظيفي المستقبل: دراسة علمية تحليلية لعينة من .(2019) .سذعيدهاشذم، عادل عبد الرزاق 

 .دار اليزوري.المؤسسات الصناعية في اليمن والسعودية

الثقة التنظيمية لدى القيادات األكاديمية في جامعة الكويت،  ة(. درج1018)سذذالمة. ، راتب الهيبدة، عهود فالح مجبل والسذعود

  (.1، )1وعالقتها بالسلوك اإلبداعي للعاملين معهم. الجمعية األردنية للعلوم التربوية، المجلة التربوية األردنية،
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 الملخص:

م، على تقريبهبارزة؛ فحرصوا اجتماعية ة مكانن ا لهم ممدينية راسخة، ومن منزلة علماء ما لل السالجقةعرف سالطين 

االستعانة بهم، واإلفادة منهم في تسيير أمور الدولة وتوجيه دفتها.  ويتبين لراصد الحياة السياسية واإلغداق عليهم، ووإكرامهم، 

مخالطين لسالطين الدولة، ومشاركين لهم  –منذ نشأة الدولة وإلى زوالها  –في العهد السلجوقي أن جملة من علماء خراسان كانوا 

هذا اإلقليم وتعد الوزارة والسفارة من أبرز وأهم األدوار السياسية التي تصّدى لها علماء ارتها، وحاملين عنها همومها.  في إد

فيه جملة من  أن تتوافرقلد هذا المنصب ففيما يخص الوزارة، فقد اشترط سالطين السالجقة فيمن يت. براعة واقتداركل بالكبير 

، وتلك صفات ال تكاد تجتمع إال في العلماء، ويأتي على رأسهم والصيانة وجودة العقل وحسن السياسةالشروط، من أهمها الديانة 

  .نهض بأعباء الوزارة على أكمل وجه، وأسهم أيما إسهام في االرتقاء بدولة آل سلجوقالذي ظام الملك الطوسي العالم والوزير ن

عقل، ونفاذ الكفاية، ورجاحة اللجماعة من علماء خراسان ممن ُعرفوا بأسند سالطين السالجقة أعمال السفارة  وبالمثل، فقد

ن ملم تكن جهود أولئك العلماء لتقف عند حمل الكتب بين السالطين وغيرهم من الحكام، بل ُوجد بينهم و  البصيرة، وسعة الحيلة.

للُمرسل إليه النصح راجياً له الخير، ومن محض من كان ي، وبقصد وأد الفتنة سعى بالصلح بين المتخاصمين من األمراءكان ي

    أن يفرغ من تبليغ رسالته.بعد  ّذكرهمويُ هم ليحّدثخرج للناس كان ي

 ، الوزارة، السفارةالعلماء، العصر السلجوقي، خراسان، األدوار السياسية مفتاحية:الكلمات ال
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The political role of the scholars of Khorasan in the Seljuk era 

 (429 - 552 AH / 1037 - 1157 AD)   "Ministry - Embassy: A Model" 

 

Abstract: 

The Seljuk sultans knew what the scholars had of a firm religious position, and what they had of 

a prominent social position, so they were keen to bring them closer, honor them, bestow upon 

them, seek help from them, and benefit from them in managing the affairs of the state and directing 

its affairs.  It becomes clear to the observer of political life in the Seljuk era that a group of 

Khorasan scholars were in contact with the sultans of the state, participating in its management, 

and bearing its concerns.  The ministry and the embassy are among the most prominent and 

important political roles that the scholars of this great region have tackled with skill and aptitude. 

With regard to the ministry, the Seljuk sultans stipulated that whoever holds this position must 

meet a number of conditions, the most important of which are religion, maintenance, quality of 

mind and good politics, and these are qualities that hardly meet except in scholars.  Similarly, the 

Seljuk sultans assigned the functions of the embassy to a group of Khorasan scholars who were 

known for their competence, soundness of mind, insight, and resourcefulness. The efforts of these 

scholars did not stop at carrying books between the sultans and other rulers, rather there was some 

who sought reconciliation between the disputing princes with the intent of burying sedition, some 

who gave advice to the addressee hoping for his good, and some who used to go out to people to 

talk to them and remind them after he had finished with convey his message. 

Keywords:  Scholars, Seljuk era, Khorasan, Political roles, Ministry, Embassy 
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 المقدمة:. 1

علماء الأولئك يبذله كان من قبل أهالي البالد؛ لما حفاوة بالغة مبكرة موضع محبة كبيرة و كان علماء خراسان منذ عهود

من جهود في تعليم الناس بأمور دينهم، وما يقومون به من أعمال طيبة في خدمة أبناء مجتمعهم؛ ولهذا فقد كان السالطين واألمراء 

شديدي الحرص على استقطاب هؤالء العلماء، وتزيين مجالسهم بهم، واإلنعام عليهم، واألخذ بمشورتهم، واالعتماد عليهم في 

ليقّربوا العلماء إليهم مجاراة للعامة فحسب،  (3)، أو الغزنويين(2)، أو السامانيين(1)حكام خراسان الطاهريينم يكن دواوين الدولة.  ول

 –رى كما ت –فالعلم   ها.فيمشاركاً و، طال  واكتساب المعارفإللبل كان معظمهم كثير الميل إلى مجالسة العلماء واألدباء، محباً 

 سدة رفيعة تُحنى لها الجباه، وحكم عدل يخضع له الكبراء والملوك العظماء:

 إن الملوك ليحكمون على الورى          وعلى الملوك لتحُكُم العلماءُ 

ا آلت األمور للسالجقة ساروا على نهج من سبقوهم من سالطين وأمراء خراسان في تشجيعهم للعلم ورعايتهم لمو

ليهم ويسندون إ ويوقرونهم، ويكرمونهم، ويجزلون صالتهم، ويستشيرونهم، ويقضون بأحكامهم، ،سونهمكانوا يجالللعلماء؛ ف

ق إيماناً منهم بعمي؛ ورئاسة المدن الجسيمة كإدارة الدواوينمختلف المناصب السياسية كالوزارة والسفارة، ويكلّفونهم المهام 

 علمهم، وسداد رأيهم، وحسن تدبيرهم.   سعةتدينهم، و

 

                                                           
 – 050هـ/502 – 502: دولة قامت في خراسان في أيام الخليفة العباسي المأمون، ومؤسس هذه الدولة هو طاهر بن الحسين بن مصعب )الطاهريون (1)

 522الحسين ) م(، أحد كبار قادة جيوش المأمون.  ولقد تعاقب على حكم هذه الدولة خمسة أمراء؛ وأشهرهم صيتاً وأعظمهم أثراً هو عبد هللا بن طاهر بن055

مؤسس الدولة  –الصفار بن الليث م(.  سقطت الدولة الطاهرية في عهد آخر أمرائهم، محمد بن طاهر بن عبد هللا، بعد أن دخل يعقوب 088 - 050هـ/530 -

عتنى به: أبو صهيب ، اتاريخ األمم والملوكم(، 253هـ/320)ت  بن رستم الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير م.  انظر:025هـ/522نيسابور سنة  –الصفارية 

تاريخ الدول اإلسالمية بالجداول م(، 2001هـ/2308دحالن، أحمد زيني )ت ؛ 2222 – 2228، الرياض: بيت األفكار الدولية، د. ت( –الكرمي )عّمان 

تاريخ اإلمارات اإلسالمية م، السامرائي، فراس سلي ؛222 – 220م(، 5028)دمشق: دار العراب ودار نور حوران،  عبد الغني، تحقيق: عارف أحمد المرضية

   وما بعدها 52م(، 5022 )عّمان: الرضوان للنشر والتوزيع، بالمشرق اإلسالمي

 - 020هـ/522 - 521قامت دولة السامانيين في بالد ما وراء النهر في منتصف القرن الثالث الهجري في أيام الخليفة العباسي المعتمد ) :ونالساماني( 2)

.  ويعد األمير إسماعيل بن أحمد الساماني قاعدة ملكهم(، وكانت سمرقند 025 – 028هـ/522 – 512م(، وأول حكامها هو نصر بن أحمد الساماني )025

مرقند إلى بخارى.  وخلف م( أعظمهم شأناً وأفخمهم أمراً، وفي عهده بلغت الدولة السامانية أقصى اتساعها، ونقل العاصمة من س202 - 025هـ/522 - 522)

تاريخ م(، 222هـ/380النرشخي، أبو بكر محمد بن جعفر )ت م.  انظر: 222هـ/302إسماعيل المذكور ثمانية أمراء، وظلت دولتهم قائمة حتى سقطت سنة 

النويري، شهاب الدين أحمد وما بعدها؛  222 )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 3بدوي ونصر هللا مبشر الطرازي، ط  عبد المجيد، ترجمة وتحقيق: أمين بخارى

وما بعدها؛  500: 52 ترحيني )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(، عبد المجيد، تحقيق: نهاية األرب في فنون األدبم(، 2333هـ/233)ت  عبد الوهاببن 

 .    وما بعدها 22، تاريخ اإلمارات اإلسالميةالسامرائي، 

في منتصف  وذلكالغزنويون: نسبة إلى عاصمتهم ومقر سلطانهم مدينة غزنة، وُيقال لها أيضاً دولة بني سبكتكين.  قامت الدولة الغزنوية في بالد المشرق  (3)

 وعدة ملوكها ستة عشرالقرن الرابع الهجري/منتصف القرن العاشر الميالدي، وورثت ما كان تحت يد بني سامان، وطالت أيامها ودامت أكثر من مئتي سنة، 

لهند.  وفتوحاً في بالد املكاً، وأولهم ناصر الدين سبكتكين، وأشهرهم يمين الدولة محمود بن سبكتكين.  وكانت هذه الدولة من أحسن دول اإلسالم وأكثرها جهاداً 

وما  253، تاريخ اإلمارات اإلسالمية؛ السامرائي، 252 – 253 ،تاريخ الدول اإلسالميةدحالن، وما بعدها؛  22: 51، نهاية األربالنويري، انظر مثالً: 

 بعدها.  
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 أهداف الدراسة:. 1.1

خالل مدة توليهم لعصر السلجوقي ااستجالء الدور السياسي الذي اضطلع به علماء خراسان في  تهدف الدراسة إلى 

 والسفارة.، الوزارة منصبي

 

 أهمية الدراسة:. 2.1

إن عالقة علماء خراسان الوثيقة بسالطين السالجقة، وما ترتب على تلك العالقة من تقليدهم المناصب العلية، وتكليفهم بالمهام 

الجسيمة، لم تحظ بما يليق بها من االهتمام من قبل الباحثين، والذين دارت رحى معظم جهودهم حول إبراز دور العلماء في الحياة 

فاً، وقلَّ التركيز على أدوارهم في الحياة السياسية، وهذا ما أغرى بالوقوف على تلك العالقة، والكشف عن العلمية تدريساً وتألي

مالمحها، وإضاءة جوانبها، وال سيما فيما يتعلق بأدوارهم في مجالي الوزارة والسفارة؛ لما لذلك من أهمية في مجال الدراسات 

جانب مشرق من سيرة عظماء سلف هذه األمة، وما كانوا عليه من اإلخالص في  التاريخية، هذا فضالً عن تنبيه الناشئة إلى

العمل، واالجتهاد في سبيل االرتقاء بأمتهم، وتحقيق عزتها.  ويُضاف إلى ذلك التذكير بأدوار مثل أولئك العلماء فيه تحفيز علماء 

ومصلحة األمة هاجسهم؛ إذ ال قيمة ر الدولة باعثهم، التفاني في خدمة الدولة، والمجتمع، وأن يكون استقراهذا العصر بضرورة 

 .للقول دون تتويجه بالعمل

 

 منهج الدراسة: .3.1

، القائم على جمع المادة العلمية من مصادرها التاريخية المتنوعة، ومن ثم تحليلها التاريخي الدراسة المنهجاتبعنا في هذه  

 وتمحيصها ونقدها لتحقيق أهداف الدراسة.

 

 الدراسة:محتوى . 4.1

 افيةجغرعن فُخصص إلعطاء لمحة ؛ أما التمهيدإلى تمهيد ومبحثين أساسيين.  تقسيمهااستدعت طبيعة هذه الدراسة 

منصب م أثناء توليهفتناول الدور السياسي للعلماء ؛ خراسان وتاريخ انضوائها تحت جناح الدولة السلجوقية، وأما المبحث األول

فارة للسالطين الس السياسي خالل فترة توليهم مهمةناول المبحث الثاني دور أولئك العلماء الوزارة خالل العصر السلجوقي، فيما يت

 ثم ُذيلت هذه الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. ، السالجقة

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                            58 

 ISSN: 2706-6495 

 
 اإلطار الجغرافي والتاريخي إلقليم خراسان:تمهيد: 

وأما أصل هذه اللفظة، . (2)بضم الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وألف ثم سين مهملة وألف ونون (1)تُنطق خراسان

ِريَّة و)أسان( كأنه أصل الشيء ر  خُ فقد وقع فيه اختالف.  فهناك من يزعم أنها مركبة من كلمتين: ) ( وهو اسم للشمس بالفارسية الدَّ

ه ال؛ إلن )خُ  كل  : بهاالمقصود أن  غيرهمزعم و، (3)ومكانه    .(5)، وقيل غير ذلك(4)و)أسان( تعني سهل ،( تعني كلر  س 

 (6)كانت خراسان في أوائل القرون الوسطى تُطلق بوجه عام على كافة األقاليم اإلسالمية الواقعة شرق المفازة الكبرىو 

في الشمال الشرقي، خال سجستان ومعها  وقعكل بالد ما وراء النهر التي تتمإليها  حتى حد جبال الهند؛ أي أنها كانت تضم

حيث أصبحت ب.  وبمرور الوقت، بات هذا المدلول الواسع إلقليم خراسان أضيق تعريفاً وأدق تحديداً؛ (7)قوهستان في الجنوب

الغرب مفازة غزية ونواحي جرجان،  من الشرق نواحي سجستان والهند، ومن اخراسان تقتصر على تلك البالد التي يحيط به

من الشمال بالد ما وراء النهر وشيء من بلد الترك، ومن الجنوب مفازة فارس وقومس إلى نواحي جبال الديلم مع جرجان و

   .(8)وطبرستان والري وما يتصل بها

                                                           
م( 120هـ/22وذلك بعد أن أنفذ إليها األحنف بن قيس )ت نحو  م(188 – 138هـ/53 – 23)فتح المسلمون خراسان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب  (1)

، انتفض أهلهاخراسان والتاثت األمور في  عمروبعد وفاة الخليفة م.  182هـ/52على رأس جيش عقب انتصار المسلمين على الفرس في موقعة نهاوند سنة 

فتولّج خراسان وعلى مقدمته األحنف بن م( 122هـ/22عامر )ت  بن عبد هللارة م( عامله على البص121 – 188هـ/32 – 53)بن عفان  فانتدب الخليفة عثمان

م(، 025هـ/522)ت  بن جابر البالذري، أبو العباس أحمد بن يحيىفنخع أهلها بالطاعة، واستقامت عصاتهم.  انظر مثالً: قيس، وبثَّ العساكر في كورها، 

 .128، تاريخ األمم والملوكالطبري، ؛ 228 – 212م(، 2202هـ/2802 ؤسسة المعارف،أنيس الطباع )بيروت: م عبد هللا، تحقيق: فتوح البلدان

 .882(، م2020باريس: دار الطباعة السلطانية، ) تقويم البلدانم(، 2332هـ/235)ت  علي بن محمودأبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن  (2)

، تحقيق: فريد الجندي )بيروت: دار الكتب العلمية، د. معجم البلدانم(، 2552هـ/151)ت الرومي  عبد هللاياقوت بن  عبد هللاشهاب الدين أبو  ( الحموي،3)

 802: 5ت(، 

  802: 5، معجم البلدان( ياقوت، 4)

؛ 328هـ(، 2305)ليدن: مطبعة بريل،  مختصر كتاب البلدانم(، 222هـ/380الهمذاني )ت نحو  بن إسحاق ابن الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمدانظر مثالً:  (5)

 ،(م2202بيروت: مؤسسة الرسالة، ) 5ط  ،: بشير فرنسيس وكوركيس عوادرجمةت، بلدان الخالفة الشرقية ،لسترنج، كي ؛802: 5، معجم البلدانياقوت، 

 .81 – 82م(، 2228هـ/2828)الفيوم: رياض الصالحين،  خراسان وما وراء النهر: بالد أضاءت العالم باإلسالم؛ الطاهر، عبدالباري محمد، 822 – 821

فازة هذه الم المفازة الكبرى: صحراء بإيران، تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، من بحر قزوين شماالً إلى جبال مكران جنوباً.  وُيقدر طول (6)

 .   312 – 310، دان الخالفةبلميل؛ وأما عرضها فيختلف باختالف بقاعها.  انظر: لسترنج،  000بنحو 

 .853، بلدان الخالفة( لسترنج، 7)

بن  ؛ الحميري، أبو عبد هللا محمد523م(، 2252مطبعة بريل،  :)ليدن مسالك الممالكم(، 222هـ/381إبراهيم بن محمد )ت أبو إسحاق ( األصطخري، 8)

تقويم ؛ أبو الفداء، 522م(، 2228، تحقيق: إحسان عباس )بيروت: مكتبة لبنان، األقطارالروض المعطار في خبر  م(،2822هـ/200بن عبدالمنعم )ت  عبد هللا

 . 882، البلدان
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، (5)، وهراة(4)، ومرو(3).  وأعظم كور خراسان أربع: نيسابور(2)عظام وأعمال جسام (1)تشتمل خراسان على كورو

وخراسان عمدتها مدائن أربع، كأنما هي قوائمها المبنية عليها، يقول تاج الدين السبكي: "وفي أربا  خراسان المذكورة .  (6)وبلخ

وهي: مرو، ونيسابور، وبلخ، وهراة، هذه مدنها العظام، وال مالم عليك لو قلت: بل هي مدن اإلسالم، إذ هي كانت ديار العلم 

 ". (7)على عظمتها إذ ذاك... على اختالف فنونه، والملك والوزارة

                                                           
 ياقوت،( كور: مفردها كورة، وهي لفظة فارسية، والكورة كل صقع يشتمل على عدة قرى، وال بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها. 1)

 . 28: 2، معجم البلدان

 . 320 م(،2225)بيروت: دار مكتبة الحياة،  صورة األرضم(، 222هـ/312ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي النصيبي )ت  (2)

إقليم  ي منربغالجزء الفي ومن أسمائها: َنَشاُوور، أو أبرشهر، أو إيرانشهر.  تقع نيسابور  بفتح النون، وسكون الياء، وفتح السين، وضم الباء:نيسابور:  (3)

ومهرجان، وسنكان، وزوزن، وكندر، وترشيز، ومزنيان،  ،يرة مثل: بوزجان، ومالين، وسلومككور كثعامرة، و حدود واسعة ورساتيق هاول، راسانخ

الها أموفعمرت وكبرت وعظمت  نقلت العاصمة إلى نيسابور، كانت دار اإلمارة بخراسان إما في مرو أو في بلخ، فلما قامت الدولة الطاهريةو.  وأسفرايين

وليس بخراسان مدينة أشد عمارة، وأدوم تجارة، وأكثر سابلة، وأعظم قافلة من نيسابور، ويرتفع منها من أصناف ثياب القطن واإلبرسيم ما .  عند قطونهم بها

؛ 313 – 515 ،صورة األرضن حوقل، با .  انظر مثالً:بلدان اإلسالم وبعض بالد الشرك لكثرته وجودته وإليثار الملوك والرؤساء لكسوتهأكثر ُينقل إلى 

القاهرة: مكتبة مدبولي، ) 3، ط في معرفة األقاليم أحسن التقاسيمم(، 220هـ/300المقدسي، شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت 

 . 858، بلدان الخالفة؛ لسترنج، 308 – 305: 2، معجم البلدانياقوت، ؛ 321 – 328، م(2222هـ/2822

ويقال لمن ينتسب إلى مرو: مروزي .  العظمى، وهي أشهر مدن خراسان وقصبتهاالشاهجان، أو مرو يقال لها مرو بفتح الميم، وسكون الراء: ومرو:  (4)

على  -الفرس  آخر أكاسرة –وفي مرو قُتل يزدجرد بن شهريار .  مرو الشاهجان هذه غير مرو الروذ أو ما يقال لها أحياناً مرو الصغرىو.  على غير قياس

تتبع مرو مدن وقرى كثيرة، مثل: خرق، وهرمزفرة، وسنجان، و.  ومرو هي مقر معظم والة خراسان.  يد  طحان أعجمي في عهد الخليفة عثمان بن عفان

 ،الغالت، كثيرة األعناب والحبوب والحمامالمدينة طيبة، معتدلة الهواء، حسنة الثرى، كثيرة الخيرات، وافرة و.  والطالقان، ودندانقان، ومرو الروذ، وماهيان

 ،أحسن التقاسيممعظم البلدان.  انظر مثالً: المقدسي، أن بطيخهم ُيقدد وُيحمل إلى  مرو واعتدال هوائهم ومن صحة تربة ،وأسواقها من أنظف أسواق األمصار

       . 238 – 235، الروض المعطار؛ الحميري، 231 – 235: 2، معجم البلدان؛ ياقوت، 522 – 520

عة ومن المدن التاب  بفتح الهاء والراء: والنسبة إليها هروي.  وتقع هراة في الجزء الجنوبي من إقليم خراسان، وأما اليوم فهي جزء من أفغانستان. هراة: (5)

ر ، وهي من أكثكثيرة، ومياه غزيرة، وخيرات عظيمةمدينة فيها بساتين هراة و .  وكوارانلهراة، نذكر مثالً ال حصراً: مالين، وخيسار، واستربيان، وأوفة، 

   كل جانب، وبها نهر جار على باب المدينة وعليه قنطرة، وعلى أبوابها مياه جارية وبساتين.ويلتف بهراة ربضها من .  بالد خراسان عمارة وأحسنه وجوه أهل

في المدينة واألسواق دائرة به، وهذا المسجد كبير الفناء حسن البناء، وليس  والمسجد الجامعوبناء المدينة من الطين، وهي مقدار نصف فرسخ في مثله.  

ودار اإلمارة خارج المدينة بمكان ُيدعى خراسان أباذ بينه بخراسان كلها وغيرها من البالد المصاقبة لها مسجد أعمر بالناس على دوام األيام من مسجد هراة.  

؛ 822 – 821: 2، معجم البلدانياقوت،  321، صورة األرض؛ ابن حوقل، 312، مسالك الممالكاألصطخري،  انظر مثالً: وبين المدينة ثالثة فراسخ. 

 882، بلدان الخالفة؛ لسترنج، 228، الروض المعطارالحميري، 

يحون: عشرة فراسخ، ويقال لنهر ج ن نهر جيحونالمدينة متبعد و، تقع بلخ في الجزء الشمالي الشرقي من إقليم خراسان بفتح أوله، وسكون ثانيه:بلخ:  (6)

طخارستان، والختل، وبنجهير، وبذخشتان، وعمل باميان  ها:ويتصل ب ،في بساط من األرض، وبينها وبين أقرب الجبال إليها نحو أربعة فراسخهي و، بلخ نهر

يرتفع الصابون والسمسم  هامن، وإلى جميع خراسان وإلى خوارزممدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة، ُتحمل غلتها  من أجلّ  وبلخ.  بهالحق وما يُ 

، يمأحسن التقاسانظر: المقدسي،  وغيرها كثير من السلع.   والسمن وعسل الشمسي من العنب والتين ولب الرمان واألرز والجوز واللوز والزبيب والعنجد

 .   21، المعطارالروض ؛ الحميري، 212 – 210: 2، معجم البلدان؛ ياقوت، 305 – 302

، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي طبقات الشافعية الكبرىم(، 2320هـ/222أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي )ت تاج الدين السبكي،  (7)

 .352: 2 )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ت(،
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 – 924وأما فيما يتعلق باإلطار التاريخي لهذا اإلقليم، فإن خراسان قد خضعت خالل مدة الدراسة لحكم السالجقة ) 

من قبيلة قنق، وهي واحدة من قبائل الترك المعروفة باألوكوز م(.  ومما هو معلوم، فالسالجقة ينحدرون 7751 – 7301هـ/552

.  وأما سبب تسميتهم بالسالجقة، (2)في أواسط آسيا (1)يُقال لهم الُغّز في لغة العرب، وأصلهم من سهوب تركستان نأو مأو األغوز، 

، (4)سلجوق بجماعته إلى بالد اإلسالمم ارتحل 485هـ/015وفي نحو سنة   .(3)فهذا راجع إلى انتسابهم إلى جدهم سلجوق بن دقاق

 موطناً له ولقومه.  (5)واتخذ من نواحي مدينة جند

ولما أقام سلجوق بنواحي جند حالف السامانيين، وفتح هللا قلبه لإلسالم على مذهب أهل السنّة والجماعة، ثم تجّرد لقتال 

: أرسالن )إسرائيل(، (7)ن األبناءسلجوق ثالثة م.  وكان ل(6)الكفار الترك وطرد عمال ملكهم من تلك الديار إلى أن صفت للمسلمين

 .(9)، فساروا بسيرة والدهم في محاربة الترك الوثنيين وحماية المسلمين اآلمنين(8)ئيل، وبيغو )موسى(وميكا

                                                           
قسمين: تركستان الغربية أو الروسية والتي كانت تُعرف ببالد التتر، ثم ُعرفت ببالد ما وراء النهر،  تركستان: اسم جامع لجميع بالد الترك، وتنقسم إلى (1)

لبالد موطن اوتركستان الشرقية أو الصينية، وهي والية مستقلة عن الصين.  وتحتضن بالد تركستان في الوقت الحاضر جمهوريات آسيا الوسطى، وكانت هذه 

)بيروت:  2، ط م(1194 – 1031هـ/590 – 429تاريخ السالجقة في خراسان وإيران والعراق )ريخ.  انظر: طقوش، محمد سهيل، األتراك الذين عرفهم التا

  .    08(، 0م(، هامش رقم )2372هـ/7901دار النفائس، 

العبادي، ؛ 78 – 71(، م7449)بيروت: دار النهضة العربية،  دورهم السياسي والحضاري معالمالسالطين في المشرق العربي: شبارو، عصام محمد،  (2)

   . 783 )بيروت: دار النهضة العربية، د. ت(، في التاريخ العباسي واألندلسيأحمد مختار، 

 242 )بيروت: دار صادر، د. ت(، الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالميةم(، 7034هـ/134ابن الطقطقا، محمد بن علي بن طباطبا )ت  (3)

، اعتنى بتصحيحه: محمد اقبال )الهور: كلية أخبار الدولة السلجوقيةم(، 7225هـ/222الحسيني، صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر بن علي )ت بعد  (4)

 78م(، 7415)القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية،  دولة السالجقة؛ حسنين، عبدالنعيم محمد، 242، الفخري؛ ابن الطقطقا، 2م(، 7400فنجاب، 

اقوت، ظر: يجند: بالفتح ثم السكون، ودال مهملة: مدينة عظيمة في بالد تركستان، قريبة من نهر سيحون، وأهلها مسلمون ينتحلون مذهب أبي حنيفة.  ان (5)

 .   742: 2، معجم البلدان

اعتنى به: حققه و، الكامل في التاريخم(، 7200هـ/203)ت بن محمد  محمدأبي الكرم بن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن ؛ ا2، أخبار الدولةالحسيني،  (6)

 Zaporozhets, V.M., The Seljuks (Hannover: The European Academy؛ 2: 8م(، 2372عمر عبدالسالم تدمري )بيروت: دار الكتب العلمية، 

of Natural Sciences, 2012), 112 – 114.   

راحة م(، 7231هـ/230زعم نجم الدين الراوندي أن لسلجوق ابن رابع اسمه يونس.  انظر: الراوندي، نجم الدين أبو بكر محمد بن علي بن سليمان )ت  (7)

 .  792م(، 2335، ترجمة: إبراهيم الشواربي، عبدالنعيم حسنين، فؤاد الصياد )القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، في تاريخ الدولة السلجوقية الصدور وآية السرور

البداية م(، 7010هـ/119؛ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت 2: 8، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 2، أخبار الدولةالحسيني،  (8)

 السالجقة في التاريخ والحضارة؛ حلمي، أحمد كمال الدين، 7870م(، 2339الرياض: بيت األفكار الدولية،  –، اعتنى به: حّسان عبدالمنان )عّمان يةوالنها

.  وهناك بعض االختالف اليسير في اسم بيغو؛ فالبعض يلحقه بأكبر أبناء سلجوق: إسرائيل، والبعض 22م(، 7415هـ/7045)الكويت: دار البحوث العلمية، 

يزعم أن أسماء أبناء سلجوق إضافة إلى ذلك، فهناك من .   2، أخبار الدولة؛ الحسيني، 792، راحة الصدوريلحقه باألبن اآلخر: موسى.  انظر مثالً: الراوندي، 

آثار البالد وأخبار م(، 7280هـ/282)ت  بن محمود القزويني، زكريا بن محمدتدل على تأثرهم باليهودية أو بالمسيحية وذلك قبل تحولهم إلى اإلسالم.  انظر مثالً: 

 Dietrich, Richard, “The Names of Seljuk’s Sons Evidence for Pre-Islamic Religion of؛ 581)بيروت: دار صادر، د. ت(،  العباد

Seljuks” Turkish Historical Review (2018): 55 – 70. 

بيروت: دار ابن كثير،  –)دمشق  دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبيالصالبي، علي محمد،  (9)

     .22م(، 2331هـ/7928
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التمس السالجقة  (1)م(7303 – 488هـ/927 – 088)وفي أثناء حكم السلطان الغزنوي يمين الدولة محمود الغزنوي 

، فأمر بهم فقطعوا جيحون، وفّرقهم في نواحي (3)وبمواشيهمبعد أن ضاقت األرض بهم  (2)األذن منه في عبور نهر جيحون

   .(4)ووضع عليهم الخراجخراسان، 

وبعد وفاة السلطان محمود الغزنوي استفحل خطر السالجقة وغلظ أمرهم.  وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والتضحيات 

على  لكسر شوكتهم والحفاظ (5)م(7393 - 3073هـ/902 – 927)الجسيمة التي بذلها السلطان مسعود بن محمود الغزنوي 

استطالوا عليه  (6)م(7320 – 7308هـ/955 – 924)خراسان، إال أن السالجقة بزعامة كبيرهم طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق 

وسحقوا جيوشه  غير مرة.  ولما رأى السلطان مسعود أن عساكره ال تعود في كل مرة إال بالخيبة والخسار، صّمم  أن يسير إليهم 

، وانكسر (7)م جرت الوقعة الُعظمى، والحادثة الكبرى، على باب دندانقان7393هـ/907وفي سنة بنفسه على رأس جيش كثيف.  

 الغزنوي شر كسرة، واستّحر القتل في أكثرهم، وولّى بقيتهم وعلى رأسهم السلطان مسعود األدبار،فيها الجيش 

                                                           
ء ملوك اإلسالم ن عظمامحمود بن سبكتكين: أبو القاسم، كان ُيلقب بسيف الدولة، ثم لقبه الخليفة القادر باهلل بيمين الدولة وأمين الملة، وبه اشتهر.  وهو م (1)

ليه سجستان. وكانت له في غزو الهند وحزمائهم وعقالئهم وعلمائهم.  انتزع الملك من أخيه إسماعيل، وأزال دولة السامانيين وتملك خراسان بالكامل، ثم ضم إ

م تحول ث فصول ذكر تفصيلها يطول.  ومناقب السلطان محمود كثيرة، وسيرته من أحسن السير.  وُعرف عن السلطان محمود أنه كان على مذهب أبي حنيفة،

وفيات األعيان وأنباء م(، 2505هـ/102مد بن محمد )ت إلى المذهب الشافعي، وله ولع بالحديث.  انظر ترجمته في: ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أح

 الدولة الغزنوية؛ مفتاح، علي محمد فريد، 202 – 221: 2(، 223رقم ) ترجمةم(، 2222هـ/2322، تحقيق: إحسان عباس )بيروت: دار صادر، أبناء الزمان

 .555 – 520م(، 5052هـ/2885)الرياض: دار الوفاق،  في عهد السلطان المجاهد محمود بن سبكتكين

كان ُيعرف في السابق باسم نهر أوكسس، ثم سماه العرب جيحون، وفي أواخر العصور الوسطى بطل استعمال هذه التسمية وصار ُيدعى ب نهر جيحون:  (2)

   . 822، بلدان الخالفةانظر: لسترنج،  "أمويه" أو "أمودريا".

   . 52، دولة السالجقة؛ حسنين، 223، راحة الصدور( الراوندي، 3)

  . 2: 0 ،الكامل في التاريخ( ابن األثير، 4)

لطان ه السالسلطان مسعود بن محمود الغزنوي: الناصر لدين هللا، أبو سعيد، مسعود بن محمود بن سبكتكين الغزنوي: حارب أخاه محمداً الذي خلف والد (5)

ل ظهورهم حروب محمود، وقلعه من السلطنة، وسمله وسجنه، وحكم مسعود على خراسان والهند، وغيرها من البلدان.  ثم جرت بينه وبين بني سلجوق في أو

الذهبي، شمس الدين أبو م أطاع الجيش أخاه المسمول محمد، وقتل أخاه مسعوداً وعاد إلى السلطنة.  انظر: 2082هـ/833وخطوب يطول شرحها.  وفي سنة 

 )بيروت: دار الغرب اإلسالمي،، تحقيق: بشار عواد معروف تاريخ اإلسالم ومشاهير الوفيات واألعالمم(، 2380هـ/280) بن عثمان عبدهللا محمد بن أحمد

، تحقيق: أحمد فياتالمنتخب من الوم(، 2313هـ/218)ت بن عبدهللا الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك ؛ 238: 2(، 202، ترجمة رقم )م(5003هـ/2858

  . 523: 52(، 353، ترجمة رقم )م(5000هـ/2850 األرناؤوط وتركي مصطفى )بيروت: دار إحياء التراث العربي،

أعظمهم و أول ملوك السلجوقية :محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق طغرلبك ،أبو طالب ،السلطان الكبير ركن الدين: بن ميكائيل بن سلجوق طغرلبك (6)

يه ظلم ، إال أنه كان فالصدقاتثر يك، ويصوم االثنين والخميسو ،واتعلى الصلشديد االحتمال، كثير الكتمان، يحافظ  ،حليماً كريماً عاقالً كان ملكاً  . شأناً 

وفي بالري ت، إال أنه لم يهنأ بزواجه إال قليالً، ووعمل العرس ،دبغداإلى طغرلبك وأقبل  فقبل الخليفة على كره منه، خطب ابنه الخليفة القائم بأمر هللا، . وعسف

؛ 202 – 208: 0، الكامل في التاريخابن األثير، . انظر: داودجغري بك فن عند قبر أخيه قل إلى مرو ودُ ونُ  ،وعمره سبعون سنة ،م2013/هـ 822سنة 

 .20: 2 ،لوافي بالوفياتالصفدي، ا

 قوت،دندانقان: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ودال أخرى، ونون مفتوحة: بلدة من نواحي مرو على عشرة فراسخ منها، وهي بين مرو وسرخس.  انظر: يا (7)

 .  283: 5، معجم البلدان

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                            62 

 ISSN: 2706-6495 

 
.   وبهذا النصر المؤزر الذي تحقق للسالجقة في موقعة دندانقان خابت (1)وغنم السالجقة من معسكر السلطان ما جاوز حد الكثرة

 داد خراسان، وصارت كلها خالصة لطغرلبك وأتباعه.   آمال السلطان مسعود تماماً، وانقطع حبل رجائه في استر

خراسان، وصار للسالجقة دولة وطيدة األركان راسخة البنيان، طمع  ضولما انقطع دابر الغزنويين عن كامل أر 

قليلة وبالفعل، فقد تمكن السالجقة في غضون أعوام .  (2)السلطان طغرلبك في توسيع أطراف مملكته إلى ما هو أبعد من خراسان

، (3)م(7315 – 7307هـ/921 – 922من الخليفة العباسي القائم بأمر هللا )من إخضا  معظم بالد المشرق، ودخلوا بغداد بطلب 

، طويل ال حاجة لنا ببسطه هنافي خبر وذلك ، (4)على الخالفة كلمتهم فرضواما بقي من رسوم الدولة البويهية الشيعية، و واوأزال

  أنه ال يتصل بموضو  هذا المبحث.  وبخاصة 

ومما يحسن ذكره، أن السالجقة قد اتخذوا في أول أمرهم من نيسابور بخراسان عاصمة لدولتهم، ثم تحولوا عنها بعد 

، ولكن خراسان عادت لتسترد مكانتها السياسية في عهد آخر سالطينها العظام (6)، ومن ثم إلى همذان(5)تمددهم غرباً إلى الري

 ، والذي جعل مرو مقراً لعزه وكرسياً لملكه.   (7)م(7751 – 7778هـ/552 – 577ر بن ملكشاه )سنج

                                                           
.  وللوقوف على تفاصيل أكثر حول تلك المعركة، راجع: البيهقي، أبو الفضل 23: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 25 – 22، أخبار الدولةالحسيني،  (1)

 . 102 – 102، ترجمة: يحيى الخشاب وصادق نشأت )القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، د. ت(، تاريخ البيهقيم(، 2022هـ/820محمد بن الحسين )ت 

 . 30 – 52، دولة السالجقةحسنين،  (2)

ابن القادر باهلل أبي العباس أحمد.  أمه أم ولد أرمنية اسمها بدر الدجى.  كان مليحاً وسيماً، قوي النفس، دّيناً ورعاً،  الخليفة القائم بأمر هللا: أبو جعفر، عبدهللا (3)

يه م، وهو من كاتب طغرلبك يستنهضه بعد أن غلب عل2030هـ/855متصدقاً.  له يد في األدب والكتابة، وفيه عدل وسماحة.  تولى القائم بأمر هللا الخالفة سنة 

ائم وتوفي القأرسالن التركي البساسيري وقهره، فقدم طغرلبك من الري إلى بغداد، وجرت خطوب وحروب، وردَّ طغرلبك الخليفة إلى مقره معززاً مكرماً.  

ج أحاديثه وقّدم له واعتنى ، خرّ سير أعالم النبالءم(، 2380هـ/280)ت  بن عثمان الذهبي، شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمدم.  انظر: 2022هـ/812سنة 

 .  822 – 822: 22(، 5202ترجمة رقم )م(، 5001هـ/2852به: محمد أيمن الشبراوي )القاهرة: دار الحديث، 

حتى نهاية تاريخ إيران بعد اإلسالم: من بداية الدولة الطاهرية ؛ إقبال، عباس، 2030 – 2051، 2058 – 2055، البداية والنهايةراجع مثالُ: ابن كثير،  (4)

 – 530م(، 2220هـ/2820، ترجمة: محمد عالء الدين منصور )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، م(3252هـ/3131 -م 050هـ/502جارية )االدولة الق

 . 80 – 31، دولة السالجقة؛ حسنين، 580

البالد وأعالم المدن، قريبة من قومس وجرجان، والنسبة إليها رازي على بفتح أوله، وتشديد ثانيه: قصبة بالد الجبال، مدينة مشهورة من أمهات الري:  (5)

المنيرة والبرود  لبالد الثيابغير القياس.  والمدينة كثيرة الفواكه والخيرات، متشابكة البناء، كثيرة العمارة، ويخترقها نهر يقال له روذة.  ويرتفع من الري إلى ا

 . 522 – 520، الروض المعطار؛ الحميري، 235: 3، معجم البلدانواألكسية.  انظر: ياقوت، 

، هاروأن حسنة جليلة المقدار، لها أشجار وغالّتفي عراق العجم.  وهي ، كور الجبلمن مدن مدينة قديمة، كبيرة للغاية، بفتح الهاء والميم والذال: همذان:  (6)

، انظر: ابن حوقلومازالت همذان محالً للملوك، ومعدناً ألهل الدين والفضل.  .  فرط البرد، إال أن شتاءها مثيرة األغنام واأللبان واألجبانكرخيصة األسعار، 

   .  221، الروض المعطار؛ الحميري، 822 – 822: 2، معجم البلدان؛ ياقوت، 300، 301، صورة األرض

معز الدين، أبو الحارث، سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسالن.  سكن سنجر خراسان، واتخذ من مرو عاصمة له.  وُخوطب سنجر السلطان سنجر بن ملكشاه:  (7)

حاً كريماً حيياً شفوقاً ناص بالسلطان، واستقام أمره، وأطاعته السالطين، وُخطب له على أكثر منابر اإلسالم، ودام سلطاناً نحو أربعين عاماً.  وكان مهيباً وقوراً 

م، وكان عمره حين مات ثالثاً وسبعين سنة، وُدفن في قبة بناها لنفسه بمرو وسماها 2222هـ/225كثير الصفح، وكانت البالد آمنة في زمانه.  توفي سنجر سنة 

، تحقيق: محمد عبد القادر ألممالمنتظم في تاريخ الملوك وام(، 2502هـ/222دار اآلخرة.  انظر: ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت 

 – 501: 22(، 2502، ترجمة رقم )الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 252: 20م(، 2222)بيروت: دار الكتب العلمية،  5عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط 

502. 
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 المبحث األول: دور العلماء في تولي الوزارة     

تعتبر الوزارة ثاني المناصب في نظام الحكم اإلسالمي من حيث األهمية.  وللوزارة في تاريخ دولة اإلسالم شأن عظيم 

وقدر كبير، وربما فاق الوزير مكانة وشهرة في بعض األحيان الخليفة أو السلطان.  وكان يُطلق على من يشغل الوزارة، أو 

.  وتأتي أهمية الوزارة (1)ه بزرك، أو الصدر، أو الدستور، أو السيد األكبر، أو الوزيرالصدارة، في الدولة السلجوقية اسم: خواج

كون الوزير يرأس جميع أعمال الدواوين، ويشرف على جميع أعمال الدولة، وهو ما يعني أن منصب الوزير السلجوقي آنذاك 

 .  (2)يعادل ما يُعرف في العصر الحديث برئيس الوزراء

نصب وعظيم أثره، فقد كان سالطين السالجقة يشترطون فيمن يتربع على كرسي الوزارة جملة شروط؛ منها ولخطورة هذا الم

 أن يكون متديناً، عالماً، خبيراً، حسن السيرة، صافي السريرة، عارفاً بقواعد الملك، واقفاً على مستقبل الدولة، قارئاً لسير الملوك،

علو منصب الوزير وسعة سلطاته فقد صار هدفاً ترنو إليه العيون، وتهفو إليه النفوس، إلى .  ونظراً )3(ومسلحاً بتجارب العصور

الوزراء بواسطة أعدائهم الذين على ، وأفضى إلى حياكة المؤامرات حوله، ودس الدسائس فيهوهذا ما أدى إلى احتدام المنافسة 

 . (4)كانت أنفسهم تستشرف له وتطمع به

من أوائل العلماء الذين تولوا منصب الوزارة  (6)الكندري (5)ملك أبو نصر محمد بن منصورويعد الفقيه واألديب عميد ال

"، وأثنى (7)السلجوقية ومشاهيرهم.  وصفه الذهبي في "أعالم النبالء" بقوله: "كان أحد رجال الدهر سؤدداً وجوداً وشهامة وكتابة

، (9)"، وقالوا عنه أنه صاحب نظم ونثر(8)لجقية أحد قبله وال مثلهعليه صاحب "خريدة القصر وجريدة العصر" فقال: "ما وزر للسَّ 

 ومن جيد نظمه قوله:

 الموت مّر ولكني إذا ظمئت          نفسي إلى المجد مستحل لمشربه 

                                                           
، السالجقة في التاريخ؛ حلمي، 83م(، 2208، ترجمة وتعليق: أحمد كمال الدين حلمي )الكويت: جامعة الكويت، الوزارة في عهد السالجقة( إقبال، عباس، 1)

520 . 

 .    215م(، 2205هـ/2805)بيروت: دار الكتاب اللبناني،  إيران والعراق في العصر السلجوقيحسنين، عبدالنعيم محمد،  (2)

 . 81، لوزارة( إقبال، ا3)

   . 213، إيران والعراق( حسنين، 4)

مد أنه مح ( وقع اختالف بين المؤرخين وأصحاب التراجم حول ما إذا كان اسمه محمد بن منصور أو منصور بن محمد.  فمن أمثلة الذين يكتبون اسمه على5)

.  وأما الذين يكتبونه على أنه 2038، والنهايةالبداية ابن كثير،  ؛82: 2، الوافي بالوفيات، الصفدي، 02: 20تاريخ اإلسالم، بن منصور نذكر: الذهبي، 

 . 200: 0، الكامل في التاريخ، ابن األثير، 25: 21 المنتظم،منصور بن محمد فنذكر: ابن الجوزي، 

جم معاقوت، ( كندر: بضم الكاف، وسكون النون، وضم الدال: قرية من نواحي نيسابور من أعمال طريثيث، وهي غير قرية كندر القريبة من قزوين.  ي6)

 . 280: 8، البلدان

 .  332: 23، أعالم النبالء( الذهبي، 7)

، تحقيق: عدنان خريدة القصر وجريدة العصرم(، 2502هـ/222( األصفهاني، عماد الدين أبو عبدهللا محمد بن صفي الدين محمد بن نفيس الدين حامد )ت 8)

 . 15: 0م(، 2222هـ/2822محمد آل طعمة )طهران: مرآة التراث، 

 . 332: 23، أعالم النبالء. الذهبي، 25: 21، المنتظم( ابن الجوزي، 9)
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 ( 1)رئاسة باض في رأسي وساوسها          تدور فيه وأخشى أن تدور به

 :(2)ومن شعره لما تحقق قتله

 ن منافستي          فالموت قد وسع الدنيا على الناسإن كان بالناس ضيق ع

 (3)مضيت والشامت المغبون يتبعني          كل بكأس المنايا شارب حاسي

.  وعمل (4)لقد بدأ الكندري حياته العلمية بدراسة علم الفقه، فخاض ُعبابه، واستقصى أطرافه، حتى بلغ فيه درجة رفيعة

، ثم سما به الحظ درجة فاستأثر به السلطان طغرلبك كاتباً له، بمشورة (5)عيان ورؤساء نيسابورالكندري فيما بعد وكيالً ألحد أ

؛ ألن الكندري كان على حداثة سنه عالماً (6)من رئيس الشافعية بنيسابور وأحد أعيانها الشيخ الموفق هبة هللا بن محمد البسطامي

.  ومما يُذكر في هذا السياق، أن السلطان طغرلبك حين دخل على الخليفة العباسي القائم بأمر (7)متمكناً من اللغة العربية والفارسية

.  وإلى جانب دوره في الكتابة، فقد ذكر (8)م( قام عميد الملك الكندري بدور المترجم بينهما7315 – 7307هـ/921 – 922هللا )

                                                           
 . 50 (،م2200هـ/2320)القاهرة: شركة طبع الكتب العربية،  دولة آل سلجوق تاريخم(، 2582هـ/183البنداري، الفتح بن علي األصفهاني ) (1)

زيره و( كان السلطان طغرلبك قد أوصى قبيل وفاته بأن يجلس على عرش السلطنة من بعده ابن أخيه سليمان بن جغري بك.  ولما توفي السلطان أمضى 2)

قبة، فدعى فسه، فخاف الكندري العاإال وأن أقبل في عساكره إلى الري يريد الحكم لن –األخ األكبر لسليمان  –الكندري البيعة لسليمان، فما كان من ألب أرسالن 

أمر  لسلطان حتىأللب أرسالن وخطب له.  ويقال إن الوزير نظام الملك نِفَس على الكندري الوزارة، فأخذ يوغر صدر السلطان ألب أرسالن عليه، ولم يزل با

؛ حسنين، 50 – 52، دولة آل سلجوق ؛ البنداري،202 – 201 ،راحة الصدوربالقبض عليه، ثم قتله بعد حين في حبسه بمدينة نسا.  انظر مثالً: الراوندي، 

 .81 – 88 دولة السالجقة،

 .  330: 23، أعالم النبالء( الذهبي، 3)

السالجقة تاريخهم هـ(.  نقالً عن: أبو النصر، محمد عبدالعظيم، 2388)طهران: د.ن،  تجارب السلف( نخجواني، هندوشاه بن سنجر بن عبدهللا صاحبي، 4)

 .  222م(، 5002)القاهرة: عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،  السياسي والعسكري

 . 12، الوزارة( إقبال، 5)

امي، أبو عمر البسط( الشيخ الموفق أبو محمد هبة هللا بن محمد: من بيت عريق في العلم واإلمامة والفضل والزعامة، فوالده هو القاضي اإلمام ركن اإلسالم 6)

س ورئي وجده ألمه شمس اإلسالم أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي.  عاش الموفق هبة هللا في أتم عز، وأثبت دولة، حتى صار مقدم أصحاب الشافعي،

هيم بن محمد بن م.  انظر: الصريفيني، أبو إسحاق إبرا2082هـ/880الطائفة.  سمع عن أبيه، وجده، وجم غفير من مشايخ عصره.  توفي الموفق هبة هللا سنة 

 . 828م(، 2202هـ/2802، تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز )بيروت: دار الكتب العلمية، المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورم(، 2583هـ/182األزهر )ت 

هرة: دار اآلفاق العربية، ، تحقيق: قاسم السامرائي )القااإلنباء في تاريخ الخلفاءم(، 2208هـ/200( ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد )ت 7)

 .  12، الوزارة؛ إقبال، 50: 21، المنتظم؛ ابن الجوزي، 202م(، 2222هـ/2822

   .50: 21، المنتظم( ابن الجوزي، 8)
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يترقى في مدارج دولة بني سلجوق، حتى اتخذه السلطان طغرلبك  ، ومازال الكندري(2)للباب (1)الحسيني أنه عمل مدة حاجباً 

 .(3)وزيره وموضع سره، يصدر عن رأيه ويمشي على مشورته

ونظراً لما حظي به الكندري من العلم والكفاية ووفور العقل والدراية، فقد لبث في منصب الوزارة ما يزيد على ثمان 

الوزير الكندري من رتبة عالية وشهرة ذائعة فقال: "كان حصيفاً فصيحاً رجيحاً  .  وصف البنداري ما بلغه(4)سنوات بال مزاحم

نجيحاً متسلطاً بمكانه، متمكناً من سلطانه، يُرجى ويُخشى، ويُقصد ويُغشى، والسلطان بأذنه وبصره يبصر ويسمع، وبأذنه وبصره 

 ". (5)يرفع ويضع، وله البهجة المهيبة، واللهجة المصيبة

خذ على عميد الملك الكندري أنه كان شديد التعصب على الشافعية، كثير الوقيعة في اإلمام الشافعي، حتى ومما كان يُؤ

أنه خاطب السلطان طغرلبك في لعنهم على منابر خراسان، فأذن له في ذلك، فلعنهم وأضاف إليهم الرافضة، فّشق ذلك على 

ن، ففارقوها سنيناً، إلى أن انجلت المحنة بمقدم نظام الملك الطوسي الذي الشافعية وأئمتهم، حتى نبا بهم المقام في بالدهم خراسا

 . (6)أغمد سيف الفتنة

إدارة الدولة العالم الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي؛ حيث في  بارزور اضطلعوا بدومن أشهر العلماء الذين  

من أشهر الوزراء في اإلسالم إن لم يكن أشهرهم قاطبة.  ولقد  بلغ من الشرف منتهاه، ومن سنام المعالي أعاله، حتى صار واحداً 

اعتنى بتعليمه والده منذ نشأته، فأنكبَّ الصغير على الدرس، وجدَّ في التحصيل، حتى حفظ القرآن وهو ابن إحدى عشرة سنة، 

.  وكان نظام (7)لعربية طرفاً صالحاً وسمع الحديث كثيراً، وأشتغل بعلم القراءات، وبالتفقه على مذهب الشافعي، وأخذ من اللغة ا

 .           (9)، مطلعاً على سير الملوك، ملماً بصناعة الحساب، متمكناً من صناعة اإلنشاء(8)الملك عالماً بالتواريخ

                                                           
ي اإلسالمية ف( الحاجب: من يقوم بين الحاكم وبين الناس، ويطلب لهم األذن في الدخول عليه واالتصال به.  انظر: الجعيد، وداد عوض، "خصائص النظم 1)

كلية أصول الدين والدعوة  –، جامعة األزهر المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيقالنظام السياسي: الخالفة، الوزارة، الكتابة، الحجابة"، 

 .    250م(: 5021) 50، ع 2بالزقازيق، مج 

   .53، أخبار الدولة( الحسيني، 2)

 .  53، أخبار الدولة( الحسيني، 3)

 .  10، الوزارة( إقبال، 4)

  .2 ،دولة آل سلجوقالبنداري،  (5)

، التاريخ السياسي والفكري للمذهب السّني.  وللمزيد من المعلومات عن محنة شافعية خراسان، انظر: بدوي، 220: 0، الكامل في التاريخ( ابن األثير، 6)

 وما بعدها.  200

 .2021، البداية والنهاية؛ ابن كثير، 325: 8، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، 321: 0، الكامل في التاريخ( ابن األثير، 7)

ه فحسب، اطالع ( يتضمن كتاب سياست نامه للوزير نظام الملك قدراً كبيراً من األخبار والروايات التاريخية، والتي ال تدل على سعة ثقافة الوزير وعمق8)

 قدرته على استخالص المواعظ والعبر من تجارب السلف لتفادي الوقوع في األخطاء.      بل تدل على فهمه التام للتاريخ، و

 . 582 – 580م(، 2222هـ/2822)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  نظام الملك؛ محبوبة، عبدالهادي محمد، 323: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 9)
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ولم تمنعه كثرة انشغاالته بشؤون الوزارة ومتاعبها من االقبال على العلم، والتودد إلى العلماء، حتى بات أهل الدين  

.  ولقد أجاد تاج الدين (2)، وصار بابه مقصد الفضالء ومجمع العلماء(1)والعلم مستظلين بفيء عطفه، وراتعين في فيض نعمه

ا: "ومجالسه معمورة بالعلماء، مأهولة باألئمة وبالّزهاد؛ لم يتفق لغيره ما اتفق له من السبكي في وصف مجالس الوزير فقال عنه

ازدحام العلماء عليه، وترددهم على بابه، وثنائهم على عدله، وتصنيفهم الكتب باسمه، يحضر سماطه مثل أبي القاسم القشيري، 

بكي واصفاً تواضع الوزير نظام الملك في تلك المجالس، ".   ويضيف الس(3)وأبي إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين، وغيرهم

فيقول: "إن جلس بين العلماء جلس وعليه سيماء الوقار، وله من التأدب معهم ما شهدت به في التواريخ واألخبار، يتضاءل بين 

 ". (4)العلماء، ويتنازل وإن كان منزله أعال من نجم السماء

، (5)م على العلماء والمتصوفة؛ إذ جعل ألرباب العلوم حقوقاً ال تُؤخر ورسوماً ال تُغيروكان الوزير نظام الملك كثير اإلنعا 

، وزاد بعضهم فقال أن ما يصرفه ينوف على ست مئة (6)حتى قيل إن مجمو  ما كان ينفقه عليهم في كل سنة ثالث مئة ألف دينار

.  ونظام الملك هو من بنى المدارس النظامية في عدد من (7)ألف مثقال ذهب غير الذي ينفقه من خاصة أمواله ومحصوالت غالله

، وعّمر الحرمين، وابتا  الكتب بأوفر األثمان ووقفها على أهل العلم، مما جعل سوق العلم في أيامه (8)األمصار، ووقف الوقوف

 . (9)رائجة، والنعم على أهله داّرة

ال أنه كانت له أعمال مشهورة ومواقف مشهودة في إطفاء ومما يُحسب للوزير الهمام أنه على كونه شافعي المذهب؛ إ

نار التعصب المذهبي الذي كان فاشياً في زمانه؛ إذ كان باب مجلس نظام الملك مفتوحاً للجميع؛ يقصده الفقهاء من كل األطياف 

ر افالقلوب، وتقليم أظ .  ومما يشير كذلك إلى عدم تعصبه، وحرصه على رأب الصد ، وتأليف(10)المذهبية دون تعصب أو تمييز

 جاء فيه: "ورد كتابك بشرح أطلت فيه الخطاب، (11)الفتنة، ما ورد في كتاب بعث به نظام الملك إلى أبي إسحاق الشيرازي

                                                           
 . 28، دولة آل سلجوق( البنداري، 1)

   .28، دولة آل سلجوق( البنداري، 2)

 .  323: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 3)

 .  320: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 4)

 . 21، دولة آل سلجوق( البنداري، 5)

 .  12، أخبار الدولة( الحسيني، 6)

، تحقيق: هشام عبدالعزيز عطا )مكة المكرمة: اإلعالم في أعالم بيت هللا الحرامم(، 2203هـ/220( النهرواني، قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد )ت نحو 7)

 . 222المكتبة التجارية، د. ت(، 

)ت  بن عليعلي بن محمد الجرجاني، دق بالمنفعة. ( الوقوف: جمع وقف، والوقف في اللغة: الحبس، وفي الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتص8)

 . 525م(، 5025اوي )القاهرة: دار الفضيلة، ، تحقيق: محمد صديق المنشمعجم التعريفات، م(2823هـ/021

 . 322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 9)

   .55: 22، المنتظم( ابن الجوزي، 10)

الكتب، ( أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي.  كان واحد عصره علماً وزهداً وعبادة وسخاء.  صّنف جملة من 11)

شر، حسن المحاورةـ مثل: "التنبيه"، و"المهذب"، و"اللمع"، و"المعونة"، وغيرها، وكانت له اليد البيضاء في النظم.  وكان أبو إسحاق طلق الوجه، دائم الب
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وليس توجب سياسة السلطان وقضية المعدلة إلى أن نميل في المذاهب إلى جهة دون جهة، ونحن بتأييد السنن أولى من تشييد 

 ".   (1)م ببناء هذه المدرسة إال لصيانة أهل العلم أو المصلحة، ال لالختالف وتفريق الكلمة...الفتن، ولم نتقد

وإلى جانب ما تقدم، فقد نهض الوزير العالم نظام الملك بأعباء الوزارة وتكاليفها على أكمل وجه وأتم ما ينبغي؛ حيث 

لسالجقة وعظمائهم: عشرة أعوام في خدمة السلطان ألب أرسالن شغل منصب الوزارة نحو ثالثين عاماً الثنين من كبار سالطين ا

 – 7312هـ/985 – 925م(، وعشرين عاماً في خدمة السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن )7312 – 7320هـ/925 – 955)

ايته.  رعايته وكفم(.  وما بقاؤه طوال كل تلك المدة الطويلة في الوزارة إال دليل على ثقتهما بحسن إدارته ودرايته وعظيم 7342

ولم تكن وزارة نظام الملك في عهد السلطان ملكشاه مجرد وزارة، بل أنها كانت فوق السلطنة، فمملكة السلطان اتسعت اتساعاً لم 

يسبقه ولم يعقبه أحد غيره، ومع ذلك لم يكن له مع نظام الملك غير االسم واألبهة واالنشغال بصيده وملّذاته، وأما نظام الملك فهو 

 .  (2)من كان يأخذ ويعطي، ويقّرب ويبعد في المملكة

وُعرف عن الوزير نظام الملك بعد نظره وحسن سياسته االقتصادية.  فهو من قام بتفريق اإلقطاعات على الجند بعد أن  

كانت األموال تُجبى كلها إلى الديوان، كما كان معموالً به منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، ثم تُفرق على األمراء 

السلجوقية رأى نظام الملك بثاقب نظره أن يُسلم إلى كل ُمق ط ع قرية أو أكثر أو أقل، بحسب مقدار  واألجناد.  فلما اتسعت المملكة

.  وحين ُسئل عن سبب إقدامه على تلك الخطوة قال: "أنه إذا تسلّمها، وليس له غيرها، عّمرها، واعتنى بها، بخالف ما (3)إقطاعه

عّدد  أحد الباحثين المعاصرين ثالث فوائد عظيمة لهذا اإلجراء االقتصادي:  ". (4)إذا شمل الكل ديوان واحد؛ فإن الخرق يتسع

أولها ضبط وتنظيم مصروفات خزينة الدولة، وثانيها توفير فرص العمل لألجناد عندما تنعدم الحاجة إليهم وإشغالهم فيما فيه فائدة 

 .      (5)تلك االقطاعات وتنميتها وحسن استغاللها لهم خاصة والقتصاد البالد عامة، وثالثها عمارة للبالد نتيجة استثمار

وبالفعل، فقد كان لهذه السياسة االقتصادية غير المسبوقة أثراً حميداً في عمارة البالد، وزيادة الغالت؛ وهو ما أغرى 

 . (6)الملوك بعده أن تقفو أثره

                                                           
م، وصلّى عليه الخليفة المقتدي بأمر هللا، وأكثر الشعراء مراثيه.  انظر 2003هـ/821يحكي الحكايات الحسنة، وينشد األشعار المليحة.  وتوفي ببغداد سنة 

 .    502: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 532 – 550: 21، المنتظمترجمته في: ابن الجوزي، 

.  زعمت باحثة يابانية أن الوزير نظام الملك كان يستهدف توحيد صفوف أتباع المذهبين الشافعي والحنفي بغية التصدي 220: 21، المنتظمن الجوزي، ( اب1)

 الوزير المشار إليه أعالهللحنابلة وإضعافهم!  ومع ما ُعرف عن الوزير من اعتناقه للمذهب الشافعي، إال أن هذا االتهام يعوزه الدليل، ولعل ما جاء في كتاب 

 Shimoyam, Tomoko, “Religion and Politics in Seljuk Period”. Sophia Journal أنظر: ألبي إسحاق الشيرازي ما يكفي لدحض هذه الفرية.

of Asian, African, Middle Eastern Studies (January 2016): 160.       

 .322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 2)

 . 322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 3)

 .322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 4)

مجلة مركز صالح عبدهللا كامل ( الغامدي، محمد سعيد، "الوزير السلجوقي نظام الملك وتحليل فكره ونظامه االقتصادي ومقارنتها بالواقع المعاصر"، 5)

 .  53م(: 5005) 22، ع 1األزهر، مج ، جامعة لالقتصاد اإلسالمي

 .322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 6)
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تصبو إليه من أهداف حين كانت في عّز قوتها وكامل عافيتها؛  وتتميماً للفائدة، فإن نظام االقطا  قد هيأ للدولة السلجوقية ما كانت

ولكن حين أخذ الضعف والوهن ينخر في جسد الدولة أصبح النظام اإلقطاعي عبئاً ثقيالً عليها وموضعاً للنزا  وباباً من أبواب 

 .  (1)الفساد

ر التي تُشكر له قيامه بمنع أقارب  السلطان ملكشاه من مد أيديهم إلى الخزينة العامة ومن مآثر نظام الملك االقتصادية األُخ 

وأخذ األموال منها دون وجه حق، كما أخبر بذلك البنداري في كتابه: "وكان للسلطان نسباء يدلون بنسبه، ويدلون بسببه، 

قاف والمصالح، ".  وكان نظام الملك إلى جانب ذلك، ينظر في األو(2)ويستطيلون بأنهم ذوو قرابة فقصر أيديهم، ومنع تعديهم

.  ولحرصه على صيانة أموال الدولة وتنميتها، فقد دعا إلى تخصيص خزانتين (3)ويرتب عليها األمناء، وال يدعها مأكلة للخونة

واحدة لواردتها واألخرى لمصروفاتها، على أن تُود  أكثر مداخيل الدولة في الخزينة األولى، وأال يُصرف منها إال عند الضرورة 

.  ومن جملة أعماله االقتصادية التي أدت إلى تحسين (4)إذا أُخذ منها شيئاً اعتبر ذلك قرضاً يجب وفائه ولو بعد حينالقصوى، ف

 .      (5)أحوال العامة المعيشية قيامه بإسقاط المكوس والضرائب

جلس للمظالم، ويعمل ومن الخصال الحميدة التي ُعرف بها الوزير نظام الملك كراهته للظلم، وإحقاقه للعدل، فكان ي

.  ومما يُحكى عن عدله أن امرأة هجمت عليه وقت تناوله للطعام تشكو إليه ظلماً نزل بها، فزجرها بعض (6)بكتاب هللا وسنّة نبيه

.  "(7)الُحجاب، فلقيه الوزير بالكالم الصعب وقال له: "إنما أريدك وأمثالك إليصال مثل هذه، وأما المحتشمون فهم يُوصلون نفوسهم

.  وإلن أعداءه كانوا (8)ومن دالئل عدله وعالئم إنصافه أنه إذا اجتاز بإحدى الضيا  فأفسدها العسكر غرم لصاحبها فيه ما أفسدوا

في هيئة  (9)يعلمون بضعف الوزير أمام شكاية المظلومين وخفضه جناح الرحمة لهم، فقد دّسوا إليه صبي ديلمي من الباطنية

                                                           
 وما بعدها. 321، السالجقة تاريخهم( لمعلومات أوفى عن طبيعة النظام اإلقطاعي وحيثياته ونتائجه، انظر: أبو النصر، 1)

 .  22، دولة آل سلجوق ( البنداري،2)

   .22، دولة آل سلجوق ( البنداري،3)

)بيروت: دار المناهل،  3، ترجمة: يوسف بكار، ط سياست نامهم(، 1092هـ/802الطوسي، قوام الدين أبو علي نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق )ت  (4)

 . 502م(، 5002هـ/2850

 .  320: 0، الكامل في التاريخ( ابن األثير، 5)

 .320: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 6)

  .323: 8، طبقات الشافعية الكبرىكي، ( السب7)

 .  281: 21، المنتظم( ابن الجوزي، 8)

ماعيل بن بإمامة إس( الباطنية: المقصود بها فرقة الحشاشين، أو النزاريين، أو الفدائيين، أو المالحدة، وهي إحدى فرق اإلسماعيلية الشيعية، والتي تقول 9)

ة، فذلك لدعواهم بأن لظواهر القرآن الكريم بواطن تجري من الظاهر مجرى اللب من القشور، وأن من ارتقى إلى جعفر الصادق.  وأما سبب تسميتهم بالباطني

 852ر باهلل )ي المستنصعلم الباطن إنحط عنه التكليف الشرعي، واستراح من أعبائه بزعمهم.  وأتباع هذه الفرقة يقولون بإمامة نزار أكبر أبناء الخليفة العبيد

م(، إال أنه ِحيل بينه وبين الخالفة ألسباب ليس هذا موضع بسطه.  وكبير الباطنية ومنظم دعوتها رجل من دهاة العالم وشياطينهم 2028 – 2032هـ/802-

لي به م(؛ كان قد استولى على قلعة آلموت، وغيرها من القالع، في إيران، فاستطار شره واشتدت وطأته، واُبت2258هـ/220ويقال له الحسن الصباح )ت 

يروت: ، تحقيق: رشيد الخيون )بتلخيص البيان في ذكر فرق أهل األديانوبخلفائه وأتباعهم المسلمون السّنة زمناً طويالً.  انظر مثالً: الفخري، علي بن محمد، 

لتاريخ السياسي ؛ بدوي، ا280 ،تاريخ السالجقة في خراسان؛ طقوش، 522 – 521تاريخ إيران بعد اإلسالم، ؛ إقبال، 203 – 205م(، 5025دار مدارك، 

 . 250 – 252، والفكري للمذهب السّني
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، فدعا له وسأل تناولها، فمدَّ الوزير يده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده، فُحمل الوزير إلى 1ظاُلمة صوفي مسكين يحمل في يده

 .     (2)خيمته فمات بها، وأما قاتله فأراد أن يهرب فعثر بطنب الخيمة فهبره الحرس بسيوفهم

آل سلجوق، وتصد  أركان دولتهم، ولقد كان لموت الوزير، ومن بعده بقليل السلطان ملكشاه، سبباً في اضطراب أمر 

وانفراط عقدهم وذهاب ريحهم بعد عهود من القوة والتوسع واالتحاد.  ومهما يكن من أمر، فقد تأسف على فقده خلق كثير، وأثنوا 

موتى، أما  تدهور األحوال بعد موت نظام الملك قائالً: "... وتُِرك  الناس بعده( 3)عليه بما يليق.  وصف أبو الوفاء علي بن عقيل

أهل العلم والفقراء ففقدوا العيش بعده بانقطا  األرزاق، فمات العلم، وأما الصدور واألغنياء فقد كانوا مستورين بالغناء عنهم، 

فلما عرضت الحاجات إليهم عجزوا عن تحمل بعض ما عّود  نظام الملك من اإلحسان، فانكشفت أحوالهم، وبانت معايبهم، وضيق 

 ".  )4(ء موتى بالذّم، واآلخرون موتى بالحاجة، وأما هو فحي بعد موته بمدح الناس أليامه...أخالقهم، فهؤال

ومن علماء خراسان الذين ذا  صيتهم ولمع نجمهم في زمن الدولة السلجوقية الوزير مؤيد الملك أبو بكر عبيدهللا ابن 

 – 739هـ/98 – 981والذي تولى الوزارة للسلطان بركياروق بن ملكشاه ) (5)الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي

. وصفه المؤرخ البنداري بأنه رجل (6)م(7778 – 7739هـ/577 – 948م(، ومن ثم ألخيه السلطان محمد بن ملكشاه )7739

هائه، ات أن يلد الزمان مثله في دمتحسراً على مقتله بيد السلطان بركياروق بن ملكشاه: "وهيه فقالعديم النظير، وزاد على ذلك 

 ".  (7)وذكائه ورأيه وحياته، ولطفه وظرفه، ولينه وعطفه

                                                           
تاج العروس من م(، 2220هـ/2502( ُظالمة: جمعها مظالم، وهي اسم ما تظلّمه الرجُل، أو ما ُيطلب عند الظالم.  الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني )ت 1)

 .31: 33م(، 5000الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ، تحقيق: إبراهيم الترزي )الكويت: المجلس جواهر القاموس

.  ولتفاصيل أكثر حول اغتيال نظام الملك وأسبابه، انظر: البسام، هيفاء عبدهللا، 328: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 302: 21، المنتظم( ابن الجوزي، 2)

 وما بعدها.   535م(، 2200هـ/2800دالعزيز، "الوزير السلجوقي نظام الملك"، )رسالة ماجستير، جامعة الملك عب

علم، حافظاً توى، مكباً على ال( أبو الوفاء علي بن عقيل: من أهل بغداد، شيخ الحنابلة، ومصّنف التصانيف.  كان إماماً مبرزاً، مناظراً فحالً، دّيناً، بصيراً بالف3)

في علم الكالم، كريماً ينفق ما يجده، حسن الصورة، ظاهر المحاسن.  وله كتاب "الفنون" الذي  للحدود، مفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم، له اليد الطولى

م، وشّيعه خلق عظيم يفوت اإلحصاء.  انظر ترجمته في: 222هـ/223لم ُيصّنف في الدنيا أكبر منه.  جاوز اإلمام أبو الوفاء الثمانين من عمره، وتوفي سنة 

 . 500 – 503: 22، تاريخ اإلسالم؛ الذهبي، 205 – 222: 22، المنتظمابن الجوزي، 

، تحقيق: محمد أنس مرآة الزمان في تواريخ األعيانم(، 2521هـ/128( سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبدهللا )ت 4)

 .882: 22م(، 5023هـ/2838الخن وكامل محمد الخراط )دمشق: دار الرسالة العالمية، 

ته ورجاحة عقله ي( مؤيد الملك أبو بكر عبيدهللا بن نظام الملك الطوسي: كان وزيراً للسلطان بركياروق بن ملكشاه، ثم تغير عليه السلطان وصرفه رغم كفا5)

، وذبحه يث أخذه بركياروق أسيراً وحسن تدبيره، فالتحق مؤيد الملك بخدمة أخيه السلطان محمد بن ملكشاه.  ُقتل مؤيد الملك في الحرب الدائرة بين األخوين؛ ح

 .   12: 0، خريدة القصرم، وكان له من العمر خمسين سنة.  انظر: األصفهاني، 2202هـ/828بيده صبراً في سنة 

 .850، 322: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 12: 0، خريدة القصر( األصفهاني، 6)

 .05، دولة آل سلجوق( البنداري، 7)
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ويعد من أشهر أبناء نظام الملك، وأكثرهم كفاية، وأشدهم شكيمة، وأمضاهم عزيمة.  ويعد أيضاً أحد أبرز أعالم عصره 

.  ومن شعره (2)زمناً قصيراً  (1)لى منصب رئاسة ديوان اإلنشاءفي البالغة والنظم والنثر، باللغتين العربية والفارسية؛ حيث أنه تو

 :(4)ه في مؤامرة لنزعه من وزارة السلطان بركياروقلعُ بسبب ض   (3)في هجاء أخيه فخر الملك

 ماذا أقول عن أمرئ           جمع المعاير والمعايب                           

 (5)مثالب عادت مناقب والدي          من شؤم منصبه

 ومن شعره بالعربية:

 قالوا أتى العيد مفتر الثغور فخذ          حظ السرور فهذا موسم الطرب

 فقلت والقلب في أيدي الفراق لقى          ومقلة العين تبكي من دم سرب

             (6)كيف السرور لنائي الدار مكتئب          صب بعيد عن األوطان مغترب

، وكان دوماً موضع مديح شعراء عصره، لجزيل عطائه، (7)وكان مجلس مؤيد الملك إبان وزارته محجاً ألهل الشعر واألدب

 . (8)ولطيف عنايته باألدب واألدباء

ومن مشاهير علماء خراسان الذين تقلدوا الوزارة السلجوقية أيضاً شهاب اإلسالم أبو المعالي، وقيل أبو المحاسن، 

 ، والشهاب هذا هو ابن أخي الوزير نظام الملك.(9)وهو ابن الفقيه أبي القاسم عبدهللا بن علي الطوسي عبدالرزاق،

                                                           
ن من انشاء: وُيعرف بديوان الرسائل؛ وهو مسؤول عن تحرير الرسائل السياسية، واألوامر السلطانية، ومكاتبة األمراء والعمال، ويعد هذا الديو( ديوان اإل1)

)القاهرة:  عشىصبح األم(، 2820هـ/052القلقشندي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي )ت للمزيد من المعلومات، انظر مثالً: وأهم الدواوين بالدولة.  

 . 28 – 25، الوزارةوما بعدها؛ إقبال،  202: 2م(، 2255هـ/2380دار الكتب المصرية، 

 . 220، 202، الوزارة( إقبال، 2)

جر.  ه السلطان سن( فخر الملك: هو الوزير أبو المظفر علي بن الوزير نظام الملك.  هو أكبر أوالد نظام الملك.  وزر مدة للسلطان بركياروق، ثم وزر ألخي3)

م، 2201هـ/200ة وم عاشوراء من سنقتله واحد من الباطنية، في زي متظلم، فناوله رقعة، فبينما فخر الملك يتأملها، ضربه الباطني بسكينة في مقتله، وذلك في ي

؛ 235: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 208، 22: 22، المنتظمبنيسابور، وكان لفخر الملك حين قضى نحبه ست وستين سنة.  انظر: ابن الجوزي، 

 . 122: 20، تاريخ اإلسالمالذهبي، 

 .  200 – 22، إيران والعراقن بركياروق، انظر: حسنين، ( لمعرفة تفاصيل أكثر حول النزاع على الوزارة في عهد السلطا4)

 . 220 الوزارة،( إقبال، 5)

 .12: 0، خريدة القصر( األصفهاني، 6)

 . 220، الوزارة( إقبال، 7)

 وما بعدها.  220، الوزارة( لالطالع على نماذج من األبيات التي قيلت في مديح ورثاء الوزير مؤيد الملك، انظر: إقبال، 8)

لس الحديث، اأبو القاسم عبدهللا بن علي بن إسحاق الطوسي: هو أخو الوزير نظام الملك الحسن بن علي.  دخل نيسابور في شبابه؛ لطلب العلم، وحضور مج (9)

 ير مداخل ألخيه في شيء من أمورفطاب له المقام بها فاستوطنها حتى وافه األجل بها.  وكان مواظبا على قراءة القرآن، عفيفاً نَزِهاً، مكباً على فعل الخير، غ
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.  ذكره السمعاني ضمن شيوخه الذين تعلم عليهم (1)ولقد نشأ الوزير نشأة علمية؛ حيث تفقه على إمام الحرمين عبدالملك الجويني 

صاحب جرأة وفصاحة، وأدرجه في عداد فحول المناظرين، وضمن مشاهير علماء وأجازوا له، ووصفه بأنه إمام نيسابور، وبأنه 

.  (3).  وجاء عند السبكي في طبقاته أن شهاب اإلسالم عبدالرزاق اشتغل مدة في التدريس بنظامية عمه الوزير نظام الملك(2)الدين

فضل وأفضال، وقبول واقبال، وبأس ونوال،  وامتدح صاحب "تاريخ دولة آل سلجوق" شهاب اإلسالم، فقال عنه: "... وكان ذا

 ".    (4)متبحراً في علم الشر ، متكلماً في األصل والفر 

يدعو األئمة  -(5)خالل وزارته للسلطان سنجر بن ملكشاه والتي دامت نحو أربعة أعوام –وكان شهاب اإلسالم الطوسي 

.  ومما يُؤسف له أننا ال نجد فيما بين (7)اء في زمانه سوق نافقة، حتى صارت للفقه(6)إلى مجلسه، فيناظرهم، ويظهر كالمه عليهم

أيدينا من مصادر أي إشارة إلى دوره السياسي إبان وزارته سوى ما جاء عند المؤرخ اإليراني خواندمير الذي أنكر عليه سوء 

وهو على رأس الوزارة في مستهل  .  ولم تطل أيام شهاب اإلسالم؛ إذ توفي(8)طريقته وسنّه لقواعد مذمومة وغيرها من أمور

 .  (9)م بمدينة سرخس7727هـ/575سنة 

.  وكان (10)م7721هـ/527وزر للسلطان سنجر نصير الدين أبو القاسم محمود بن المظفر بن أبي توبة المروزي سنة 

نصير الدين مناظراً، فحالً، فقيهاً، مدققاً، كثير الصالة، دائم الصدقات، مواظباً على حضور الجمعة والجماعات، حريصاً على 

 . (12).  وقبل أن يتولى نصير الدين زمام الوزارة كان رئيساً لديوان اإلنشاء في دولة السلطان سنجر(11)مجالس الذكر

                                                           
طبقات الشافعية م.  انظر: السبكي، 2201هـ/822السلطان.  سمع طائفة من كبار العلماء، وروى عنه جماعة.  عاش أبو القاسم خمساً وثمانين سنة، وتوفي سنة 

 .   20: 2، الكبرى

، تحقيق: عبدالحفيظ منصور )بيروت: دار المدار طبقات الشافعيةم(، 2323هـ/228( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت 1)

 .  258: 5م(، 5008اإلسالمي، 

، تحقيق: موفق المنتخب من معجم شيوخ اإلمام الحافظ أبي سعد السمعانيم(، 2211هـ/215( السمعاني، أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور )ت 2)

 .  2020 – 2022: 5م(، 2221هـ/2822ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عبدهللا عبدالقادر )الرياض: جامع

 .  210: 2، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 3)

 . 588، دولة آل سلجوق( البنداري، 4)

 .  323، الوزارة( إقبال، 5)

، تحقيق: منيرة ناجي سالم )بغداد: رئاسة ديوان الكبير التحبير في المعجمم(، 2211هـ/215السمعاني، أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور )ت  (6)

 .  885: 2م(، 2222األوقاف، 

   .582، دولة آل سلجوق( البنداري، 7)

، ترجمة: حربي أمين سليمان )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، دستور الوزراءم(، 2232هـ/285( خواندمير، غياث الدين محمد بن همام الدين )ت 8)

 .   521م(، 2200

 . 2020: 5، المنتخب من معجم( السمعاني، 9)

 . 302، الوزارة( إقبال، 10)

 .  2202: 3، المنتخب من معجم( السمعاني، 11)

 .302، الوزارة( إقبال، 12)
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".  ولم (1)فقال: "... وكان أوزر الفضالء، وأفضل الوزراء، ولم يزل لألفاضل جامعاً، ولألراذل قامعاً...امتدح البنداري وزارته، 

 .  (2)ن مجالسة العلماء، ومناظرتهم، وإفحامهم، لدقة نظره وحسن إيرادهعتعزل هموم الوزارة ومتطلباتها نصير الدين 

في الدين، فإنه كان من أوسع الوزراء علماً، وأغزرهم أدباً، وإلى جانب ما ُعرف به نصير الدين المروزي من التبحر 

وأجملهم سيرة، وأحسنهم طريقة، وكان كثير العطف على العلماء واألدباء، دائم اإلحسان إليهم، فكانوا يخّصونه بمؤلفاتهم، حتى 

م صرف السلطان سنجر نصير 7702هـ/522.  وفي سنة (3)أن أحدهم أهداه كتاباً سّماه "البصائر النصرية"، نسبة إلى الوزير

؛ وهذا ما دفع أحدهم إلى القول متحسراً: "وعزل العالم وولي (4)الدين المروزي عن الوزارة، وأقام مكانه أبا القاسم الدركزيني

 ".(5)جهوله، وصرف ذلك الفاضل بهذا الناقص، وراج المغشوش بكساد الخالص

م، وُسجن في إحدى 7702هـ/503ن أبا القاسم قُبض عليه في سنة وجاء عند السمعاني في "التحبير" أن نصير الدي

.  ونسب المؤرخ اإليراني خواندمير سبب مقتل الوزير نصير الدين، وكان (6)القال  على نهر جيحون، ثم قُتل بها في السنة نفسها

له عند السلطان سالف خدمته  ، ولم يشفع(7)معه ولده شمس الدين علي، إلى وشاية كاذبة ودعاية ظالمة من بعض خاصة سنجر

 وال سابق حرمته. 

خالصة القول: احتل الوزير، أو الصدر، المرتبة الثانية خلف السلطان من حيث األهمية في منظومة الحكم السلجوقي.  

همها أ فر فيه جملة من الشروط، مناعظم هذا المنصب وكبير مسؤولياته، فقد اشترط السالجقة فيمن يتواله أن تتوإلى ونظراً 

متانة الدين وغزارة العلم وطول التجربة، ولم يكن من هو خير من العلماء لشغل هذا المنصب الكبير.  ولقد خّرجت خراسان 

بعض الوزراء الذين كانوا على درجة رفيعة من العلم واألدب، وفي مقدمتهم نظام الملك الطوسي الذي نعتقد أنه لم يأِت أحد قبله، 

ل علمه وسداد رأيه وحسن سياسته.  وكما اتضح من الصفحات السابقة، فإن معظم هؤالء الوزراء لم تثنهم وال حتى بعده، في مث

كثرة أشغالهم وضيق أوقاتهم من العناية بالعلم، ومن مجالسة أقرانهم من العلماء، وإكرامهم وتكريمهم، وهو ما كان له أثر طيب 

 في خدمة الحياة العلمية وإنعاشها.     

 

                                                           
 .582، دولة آل سلجوق( البنداري، 1)

   .528: 2، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 2)

 .302، الوزارة؛ إقبال، 552: 51، نهاية األرب؛ النويري، 582، دولة آل سلجوق( البنداري، 3)

تي ُتقدر سلجوق، وال( أبو القاسم الدركزيني: ُملقب بقوام الدين، وأما اسمه واسم أبيه فهو محل اختالف واسع بين المؤرخين.  اشتهر طوال خدمته لدولة بني 4)

نيران الفتن، واستباحته للدماء، وتشريعه للمنكرات.  قبض عليه السلطان طغرل بن محمد بن ملكشاه بخمس عشرة سنة، بنسجه لخيوط المؤامرات، ونفخه في 

  .م، فأمر بشنقه، فسقط إلى األرض لثقله، فهبره الجنود بسيوفهم، ثم أرسلوا إلى كل من ُقتل له قريب بسبب دسائس الدركزيني قطعة من جسده2233ه/252سنة 

 .  328 – 300، الوزارة؛ إقبال، 232، لجوقدولة آل س انظر: البنداري،

 . 582، دولة آل سلجوق( البنداري، 5)

 .2201: 3، المنتخب من معجم( السمعاني، 6)

. نقالً عن: خواندمير، غياث الدين محمد 202م(،5008( محيسن، "دولة األتراك السالجقة: عصر السلطان سنجر"، )رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق، 7)

 221: 5، حبيب السير في معرفة أخبار أفراد البشرم(، 2232هـ/285الدين الحسيني )ت  بن همام
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 الثاني: دور العلماء في تولي مهمة السفارة: المبحث

السفارة مرتبة رفيعة، ومهمة جسيمة، ال ينوء بحملها إال الذين تتحقق فيهم الكفاية، ورجاحة العقل، ونفاذ البصيرة، وسعة  

أدرك سالطين السالجقة ما للسفارة من أهمية عظيمة وأثر بالغ، فلم يجعلوها لمعاقري الخمر، والمّزاحين، الحيلة.  ولقد 

والمقامرين، والثرثارين، والمغمورين، بل جعلوا الرسل ممن خدموا الملوك، ومن ذوي الشجاعة في القول، وممن سافروا كثيراً 

ومن كبار السن من أصحاب القامات واألشكال الحسنة، وال بأس في أن  وطّوفوا في البالد، وممن أخذوا من كل علم بطرف،

يكون الرسول تام الرجولة، شجاعاً، عارفاً بآداب السالح والفروسية والطعان، حتى يحسب الُمرس ل إليه أن الرجال الذين وراءه 

 .  (1)من هذا الضرب

كانت لديهم الكفاية للقيام بها، والقدرة على حمل  وأكثر سالطين السالجقة من االعتماد على نخبة من العلماء ممن

رسائلهم؛ إذ أن قيام العلماء بحمل الرسائل إلى الخلفاء وغيرهم من الملوك واألمراء ال شك أنه سيضفي على السفارة هالة من 

رص ان السالجقة شديدي الحاالحترام والتوقير؛ نظراً لما يحظى به أولئك العلماء عند الحكام من تقدير كبير ومكانة رفيعة.  وك

على إرسال العلماء إلى دار الخالفة ببغداد توقيراً واحتراماً، فهم يستمدون من الخالفة الحقوق الروحية والشرعية لحكم البالد 

 .        (2)الواقعة تحت سلطانهم

تناول فيه وعلى نحو مفصل  ومما يشير إلى أهمية السفارة، أن الوزير نظام الملك ضّمن  كتابه "سياست نامه" فصالً  

أحوال الرسل وأساليبهم وتنظيم مهامهم ومراسيم استقبالهم.  فمما جاء في كتاب الوزير دعوته إلى ضرورة تنبيه حرس الحدود 

م يإلى قدوم الرسول، فإذا اقبل عليهم كلّفوا شخصاً ممن يُوثق به مرافقة الرسول وإيصاله إلى أقرب بلدة، ثم يقوم هذا الشخص بتسل

الرسول إلى أحد الحرس هناك ليرافقه إلى البلدة التي تليها، وهكذا إلى أن يصل الرسول إلى قصر الملك.  ويجب على كل من له 

صلة بالرسول أن يكرم وفادته، ويحسن معاملته، ويُقدم له أطيب الطعام، وال ينصرف الرسول إال وهو راضي وفرح بما وجده 

وصل الرسول إلى بالد ولم يعلم به أهلها، أو أنهم لم يقدموا له شيئاً في مجيئه ووروده، فإن هذا يدخل  من الحفاوة والتكريم.  أما لو

 .(3)في باب الغفلة والتهاون في األمور

ودعا الوزير نظام الملك السفير بأال يقصر مهمته على توصيل الرسالة وتبليغها إلى الملوك فحسب، بل يتوجب عليه 

فر فيها وتنعدم األعالف، وأحوال العمال وأصحاب الواليات، اوالشعاب ومياه األنهار، والمواطن التي تتواستطال  وضع الطرق 

والوقوف على عدد الجيش وسالحه واستعداده، وخوان الملك ومجلسه، وترتيب قصره وبالطه، وُخلق الملك وسيرته، وصالحه 

خفه، وقادة جيشه: أمتمرسون بالحروب أم ال؟ ورعيته: أغنية أم وفساده، وجده وهزله، وعدله وظلمه، وكرمه وشحه، وعقله وس

 .  (4)فقيرة؟ وغيرها من أمور كثيرة وتفاصيل صغيرة، وكل ذلك حتى يكون المُرِسل على بينة من أمره إن أراد المحالفة أو المخالفة

                                                           
 .232، سياست نامه( الطوسي، 1)

 .  213، السالجقة تاريخهم( أبو النصر، 2)

 .235، سياست نامه الطوسي، (3)

 . 233 – 235، سياست نامه( الطوسي، 4)
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د من أفراد األسرة الصاعدية من أبناء وعندما ينعم المرء النظر في أسماء سفراء الدولة السلجوقية، فإنه يلحظ وجود عد   

قد حملوا عبء نقل الرسائل بين سالطين السالجقة وبين الخلفاء ( 1)وحفدة عماد اإلسالم أبي العالء صاعد بن محمد االستوائي

ل بن يوالملوك واألمراء، إلى جانب اشتغالهم بالقضاء والخطابة والتذكير والتدريس.  ويأتي قاضي القضاة أبو الحسن إسماع

في مقدمتهم؛ إذ كان أول من قام من األسرة الصاعدية بالسفارة في عهد الدولة السلجوقية؛ حيث بُعث رسوالً  (2)صاعد بن محمد

.  وقام أيضاً قاضي (4)م7357هـ/990، فاتفق أن مرض بالطريق ثم مات وكان هذا في سنة (3)من السلطان طغرلبك إلى فارس

.  وحمل خطيب نيسابور أبو المعالي  (6)بدور السفير للسالجقة في بالد ما وراء النهر (5)بن صاعد القضاة أبو نصر أحمد بن محمد

رسالة من السلطان سنجر إلى الخالفة ببغداد، فلما وصل إليها أدركته الوفاة بها سنة  (7)أسعد بن صاعد بن منصور

 . (9)، وقيل أن وفاته كانت بنيسابور(8)م7700هـ/521

                                                           
ي اآلفاق، ، وشاع ذكره ف( أبو العالء صاعد بن محمد: االستوائي نسبة إلى بلدة بخراسان يقال لها استوا. بّرَز على اإلخوان فضالً، وطّرَز نيسابور علماً ونبالً 1)

صاعد حنفي المذهب، وإليه انتهت رئاسة  وكان إمام المسلمين على اإلطالق.  سمع منه الكبار، وحضر مجلسه الُحفّاظ، وعقد مجلس اإلمالء سنين.  وأبو العالء

وة عند ذا حظ الحنفية بخراسان.  تولى منصب قاضي القضاة بنيسابور في زمن الدولة الغزنوية، ودام القضاء في أوالده.  وكان أبو العالء صاعد بن محمد

م، وقيل: في السنة التي أعقبتها.  انظر: 2080هـ/832هللا سنة  السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي، ويحمل رسائله إلى الخليفة العباسي ببغداد.  توفاه

م(، 2323هـ/222؛ القرشي، محي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر هللا )ت 520 - 522(، 030، ترجمة رقم )من السياق المنتخبالصريفيني، 

؛ الحربي، 512: 5(، 120م(، ترجمة رقم )2223هـ/2823)القاهرة: دار هجر،  5 ، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، طالجواهر المضية في طبقات الحنفية

، ةمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيبدر ذعار البدراني، "الصاعديون وأثرهم السياسي والحضاري في نيسابور خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين"، 

 .830م(: 5020و )يوني 82جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ع 

ن، ورجالها ( أبو الحسن إسماعيل بن صاعد بن محمد: أكبر أوالد أبيه أبي العالء صاعد سّناً وأبسطهم حشمًة وجاهاً، قاضي القضاة، من مشاهير خراسا2)

 ي قضاء الري ونواحيها، ثم قضاء نيسابورالدهاة، عارف برسوم القضاء، دقيق النظر، مزاحم للصدور، قصير اليد عن األموال، كَيس الطبع، نقي الجانب.  ُول

انظر   ونواحيها.  سّمعه أبوه وهو ابن ست سنوات، وّحدَث عن جماعة، وكان ألبي الحسن مجلس إمالء أعصار يوم الخميس، ويحضره األئمة والمشايخ.

 .   822 – 820: 2، الجواهر المضية؛ القرشي، 182: 2، تاريخ اإلسالمترجمته في: الذهبي، 

السند  فارس: والية واسعة، وإقليم فسيح، أول حدودها من جهة العراق أرجان، ومن جهة كرمان السيرجان، ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة (3)

اب، ونهر مكران.  وهي خمس كور: إصطخر، وسابور، وأردشير خُرّة، ودارابجرد، وأرجان.  وبفارس من األنهار الكبار التي تحمل السفن، مثل: نهر ط

 .520 – 521: 8، معجم البلدانسيرين، ونهر الشاذكان.  وأما القالع فإن بها زيادة على خمسة اآلف قلعة مفردة بالجبال وبقرب المدن.  انظر: ياقوت، 

 .   231، المنتخب من السياق( الصريفيني، 4)

الفائق أقرانه بوفور حشمته.  كان في صباه من أجمل الشباب، وأجمعهم ألسباب ( أبو نصر أحمد بن محمد بن صاعد: قاضي القضاة، صدر المحافل، المقدم، 5)

وكان  حنيفة، الفروسية والرمي.  أنتهت إليه رئاسة نيسابور.  سمع من أبيه وجده وعمه وغيرهم.  وأملى األحاديث في الجامع القديم المختص بأصحاب أبي

عصبه لمذهب أبي حنيفة ومبالغته في مطاولة أصحاب المذاهب المخالفة مما أدى إلى إيحاش العلماء منه.  يحضر مجلسه من دبَّ ودرج من الفرق.  ِعيَب عليه ت

 . 223 – 225، المنتخب من السياق؛ الصريفيني، 508: 21، المنتظمم.  انظر ترجمته في: ابن الجوزي، 2002هـ/805توفي بنيسابور سنة 

 . 223، المنتخب من السياق( الصريفيني، 6)

رين.  معاص( أبو المعالي أسعد بن صاعد بن منصور: شرف األئمة، من بيت مشهور بالدين والعلم والفضل، مقبول عند السالطين.  سمع من أبيه وجده وال7)

ر: ن عساكر وغيره.  انظوكانت إليه الخطابة في المسجد الجامع القديم بنيسابور، وكان إليه أيضاً التذكير والتدريس.  ورد بغداد وحّدَث بها، وسمع منه اب

 .   303 – 305: 2، الجواهر المضيئة؛ القريشي، 210، المنتخب من السياقالصريفيني، 

 . 822: 2، تاريخ اإلسالم( الذهبي، 8)

 .  503: 2، الجواهر المضيئة( القريشي، 9)
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وعلى الجملة، فإن أعالم األسرة الصاعدية كانوا دوماً محل اإلكرام واالحترام، عندما يفدون على الخلفاء والملوك واألمراء،  

 . (1)وهذا ما يؤكد مكانة العلماء عامة، ومكانة أبناء هذه األسرة خاصة عند أصحاب السلطان

إلى  (2)لشافعية بنيسابور أبا سهل محمد بن الموفق هبة هللاولما تولى السلطان ألب أرسالن عرش السلطنة بعث رئيس ا 

.  وحّمل  السلطان (3)الخليفة ببغداد، وأمره بمخاطبة الخليفة في إقامة الخطبة للسلطان، فمات أبو سهل في الطريق قبل أن يبلغ بغداد

م(، من أهل بلخ، رسالة إلى الخليفة 7310هـ/925ألب أرسالن شرف السادة أبا الحسن محمد بن عبيدهللا العلوي الحسيني )ت 

 . (4)م.  ولشرف السادة قدم راسخة في صناعة الشعر والنثر مع عناية بالحديث والفقه7329هـ/952القائم بأمر هللا ببغداد في سنة 

خرج من ؛ إذ (5)وممن قاموا بأعمال السفارة نذكر أيضاً شيخ الشافعية، ومجدد الدين، أبا الفتح أسعد بن محمد الميهني

 – 7774هـ/525 – 570) مرو بخراسان، حامالً كتاباً من السلطان سنجر إلى السلطان مغيث الدين محمود بن محمد بن ملكشاه

 .  (7)لبث أن توفي بهاما بالعراق، فلما نزل بهمذان اعتراه مرض ف (6) م(7707

                                                           
 .  822، الصاعديون وأثرهم السياسي والحضاري( الحربي، 1)

هللا: محمد بن هبة هللا بن محمد، من أعيان نيسابور وأكابرها، كان زائد الثروة، عظيم الحشمة، وإليه أنتهت زعامة الشافعية بعد ( أبو سهل بن الموفق هبة 2)

ب تولى أل أبيه، فأجراها أحسن مجرى.  سمع من مشايخ وقته بخراسان.  واُبتلي هو وأصحابه من الشافعية بمحنة عظيمة في عهد السلطان طغرلبك.  ولما

م، وله من العمر ثالث وثالثين 2018هـ/821رسالن السلطنة خلفاً لعمه طغرلبك قّرَب إليه أبا سهل، والح أنه يستوزره، ثم قُصد سراً، واحتيل في إهالكه سنة أ

من ذكر أن موت أبي سهل  .  هناك822 – 820: 2، طبقات الشافعية؛ ابن كثير، 520 – 500: 8، طبقات الشافعية الكبرىسنة.  انظر ترجمته في: السبكي، 

 .222: 0، الكامل في التاريخمحمد كان بسبب إصابته بالجدري.  انظر: ابن األثير، 

 . 222: 0، الكامل في التاريخ( ابن األثير، 3)

 .   22 – 20: 8، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 15 – 12، المنتخب من السياق( الصريفيني، 4)

، ُولد وتفقه بخراسان، ودّرس بنظامية مرو، ثم -رضي هللا عنه  –ن محمد الميهني: قرشي األصل، من نسل عمر بن الخطاب ( مجد الدين أبو الفتح أسعد ب5)

، وشاع ذكره، انصرف إلى العراق ودّرس في نظاميتها، فانتشر ذكره في األقطار، وقصده طلبة العلم من كل األقطار.  وارتحل إلى غزنة، وأُكرم َموِرُده

م، وقيل في سنة وفاته غير 2233هـ/252لنظر، في تلك الديار، وتخرج به الكبار.  برع أبو الفتح بالفقه، وفاق أقرانه في حدة الخاطر.  توفي سنة بالفضل وا

 .   83 – 85: 2، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، 852: 28، أعالم النبالء؛ الذهبي، 50: 2، الكامل في التاريخذلك.  انظر ترجمته في: ابن األثير، 

م، وله من 2232هـ/252( محمود بن محمد بن ملكشاه: ُيكنى بأبي القاسم: تسلطن بعد أبيه، وبقي في الحكم اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر، وتوفي سنة 6)

ى ل الناس، كافاً ألصحابه عن التطرق إلالعمر حين مات نحو سبع وعشرين سنة.  وصفه ابن األثير بأنه كان واسع األناة، طلق اليدين، عاقالً، عفيفا عن أموا

 – 52: 2، الكامل في التاريخشيء منها.  تزوج ببنت عمه السلطان سنجر، وضعفت السلطنة في أيامه، وقلت األموال جداً في خزائنه.  انظر: ابن األثير، 

 .880: 22، تاريخ اإلسالم؛ الذهبي، 30

 .852: 28، أعالم النبالء( الذهبي، 7)
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فاء والسالطين في العصر السلجوقي، سفيراً بين الخل (1)م(7729هـ/578وكان أبو سعد محمد بن نصر الهروي )ت 

محظياً عندهم، متقلباً في نعيمهم، مقبول القول لديهم.  وكان على أبي سعد االعتماد من السلطان سنجر الذي كلّفه حمل رسائله 

 .      (2)إلى الخليفة ببغداد غير مرة

ور همته بالوعظ والتذكير.   فاألمير أبو منصوهناك من السفراء من لم يكتِف بتبليغ الرسالة فقط، بل اشتغل بعد أداء م 

قدم بغداد مبعوثاً من السلطان سنجر في إحدى السنين، فأقام بها ثالثة أعوام يعظ، وازدحمت الخلق  (3)المظفر بن أردشير العبادي

عليه، ثم خرج منها إلى خراسان برسالة إلى سنجر، ثم عاد منها إلى بغداد، ولكنه ما لبث أن غادرها برسالة، فتوفاه هللا سنة 

 .    (4)م7752هـ/591

اختصاص بالسالطين والملوك.  قدم  (5)إسماعيل بن أبي صالح أحمد المؤذن النيسابوري وكان لإلمام الشافعي أبي سعد 

 .(6)بغداد رسوالً من السلطان السلجوقي مغيث الدين محمود بن محمد بن ملكشاه، فدخلها وحّدث  بها بكتاب جمعه والده

ت العلم والحديث.  وورث عن أبيه أبي م( في بي7750هـ/591ونشأ أبو عبدهللا محمد بن أبي سعد إسماعيل المؤذن )ت  

حمل الرسائل بين الحكام؛ إذ كان أبو عبدهللا هذا وجيهاً عند سالطين كرمان من السالجقة،  –المذكور أعاله  –سعد إسماعيل 

      .        (7)وكلّفوه السفارة إلى بغداد مرتين

                                                           
تقلب به بغداد، و ( أبو سعد محمد بن نصر الهروي: زين اإلسالم القاضي البشكاني الهروي.  كان في أول أمره فقيراً، وأّدَب الصبيان في صباه، ثم سار إلى1)

كان السالطين والملوك.  و الزمان، وتولى القضاء بالشام، وغيرها من مدن العجم، ثم ترقت به الحال، ووصل حبله بحبل الخالفة، وصار سفيراً بينهم وبين

قُتل شهيداً مع ابنه  أنألبي سعد اليد الباسطة في النظم والنثر.  وله أشعار يستنصر المسلمين لحرب الفرنج بالشام.  ولم يزل له السير الحثيث في اآلفاق إلى 

؛ 520: 22، تاريخ اإلسالم؛ الذهبي، 53 – 22: 20، قصرخريدة الم.  انظر ترجمته في: األصفهاني، 2558هـ/220بواسطة الباطنية في جامع همذان سنة 

 .  21: 2، الوافي بالوفياتالصفدي، 

 . 501، 223: 22، المنتظم( ابن الجوزي، 2)

يكتب ما كان  ( أبو منصور المظفر بن أردشير العبادي: من أهل مرو.  كان ُيعرف باألمير، وهو من أحسن الناس وعظاً، وأرشقهم عبارة، وألطفهم إشارة. 3)

ي على سعد السمعانيعظ الناس به، فاجتمع له من ذلك مجلدات.  دخل بغداد، فأملى الحديث، ووعظ بجامع القصر وبدار السلطان والمدرسة النظامية.  أثنى أبو 

ستاً وخمسين سنة، وكانت وفاته في سنة براعته في الوعظ، إال أنه أتهمه بأنه رخو في دينه، وذكر أنه وقع على رسالة له في إباحة الخمر.  عاش أبو منصور 

البداية ؛ ابن كثير، 300 – 522: 2، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، 222 – 222: 22، تاريخ اإلسالمم.  انظر ترجمته في: الذهبي، 2225هـ/282

 .2022، والنهاية

 .  525: 2، وفيات األعيان( ابن خلكان، 4)

 سعد على أساطين( أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد المؤذن: إمام من األئمة، محدث شهير، ووالده هو أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن.  وتفقه أبو 5)

ر، السماع، مقدماً في التذكيوأئمة المذهب الشافعي، وروى عنه كبار المشايخ، مثل محمد بن طاهر المقدسي، وابن عساكر، وخالئق.  كان بارعاً بالفقه، كثير 

: 22، المنتظمحسن النظر، صاحب عقل وتدبير، وفضل وافر، وعلم غزير.  وكانت ألبي سعد قدم عند الملوك السالطين.  انظر ترجمته في: ابن الجوزي، 

 .    82 – 88: 2، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، 330

 .  22: 2، الوافي بالوفيات( الصفدي، 6)

 .  01: 20، لمنتظمن الجوزي، ا( اب7)
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وكان السلطان سنجر كثيراً االتكال على اإلمام الفاضل، المناظر، صاحب قصب السبق في علم الكالم، أبي الفتح ناصر 

في حمل كتبه إلى الملوك واألمراء.  ولم يزل األنصاري يتنقل من بلد إلى بلد، إلى  (1)بن أبي القاسم سلمان األنصاري النيسابوري

 .     (2)أن نزل به الموت بمرو

في سنة ؛ فوإلى جانب اشتغاله بمهام الوزارة، فقد كان عميد الملك الكندري سفيراً للسلطان طغرلبك إلى بغداد غير مرة

م مضى معظم العساكر السلجوقية إلى خراسان، ولم يبق بالعراق سوى عدد قليل منهم، فبعث السلطان طغرلبك 7352هـ/998

قت، وبقي منهم نفر  وزيره سفيراً له إلى بغداد يطلب من الخليفة القائم بأمر هللا االنفاق على العسكر، وقال له: "إن العساكر قد تفرَّ

".  ولما أراد السلطان طغرلبك مصاهرة الخليفة القائم بأمر هللا (3)يسير، وال بد لهم مما يقوم بهم، وإال لحقوا بالباقين وخال البلد

ب ذلك على الخليفة واستعفى منه، وتمثّل ببيت الشعر الشهير للشاعر أبي الطي أرسل إليه وزيره الكندري ليخطب عليه ابنته، فّشق  

 المتنبي:

 ما كل ما يتمنى المرء يدركه

 فتّممه الوزير الكندري:

 تجري الرياح بما ال تشتهي السفن

 .(4)فأطرق الخليفة، ولم يجِر جواباً، وهذا ما يبين سعة ثقافة الكندري وسرعة بديهته

سالجقة ممن لم يقنع بأداء الرسالة التي ُحّمل  بها، بل قرن واجب تبليغ الرسالة بواجب بذل النصيحة، مثلما ومن سفراء ال 

 (6)م(7349 – 7315هـ/981 – 921الذي نصح الخليفة المقتدي باهلل ) (5)فعل أقضى القضاة أبو عمر محمد بن عبدالرحمن النسوي

                                                           
ره واحد ر في عص( أبو الفتح ناصر بن أبي القاسم سلمان األنصاري: كان إماماً فاضالً، مناظراً بارعاً في الكالم، حتى حاز قصب السبق على أقرانه، وصا1)

أوقاف الممالك، وقيل إنه كان ال يتورع عن مال الوقف.   زمانه.  صّنَف تصانيف، وروى عنه أبو سعد السمعاني، وولده عبدالرحيم السمعاني.  وكان صاحب

طبقات الشافعية ؛ السبكي، 2202 – 2200: 3، المنتخب من معجمم بإحدى قرى مرو.  انظر ترجمته في: السمعاني، 2222هـ/225توفي أبو الفتح سنة 

   322: 2، الكبرى

 .2200: 3، المنتخب من معجم( السمعاني، 2)

 . 202: 20، مرآة الزماني، ( سبط ابن الجوز3)

 . 2038، البداية والنهاية( ابن كثير، 4)

النسوي: طلب أبو عمر النسوي العلم في الحجاز والعراق ومصر، وصّنَف كتباً في الفقه والتفسير.  وكان لغوياً، محدثاً،  ( أبو عمر محمد بن عبدالرحمن5)

سوي من أكابر الن ى القضاة.  ويعدفقيهاً، درباً بالفتوى، مدرساً، شاعراً.  ُعهد إليه بالقضاء في خوارزم وفراوة ونسا، ولقّبه الخليفة العباسي القائم بأمر هللا بأقض

رزم.  توفي أبو أهل عصره فضالً وحشمة وقبوالً عند الملوك.  وكان سالطين السالجقة يعتمدونه فيما يعّن لهم من المهمات. وله آثار ُوجدت بخراسان وخوا

 .  222 – 222: 8، طبقات الشافعية الكبرىم.  السبكي، 2002هـ/820عمر النسوي سنة 

م بعد وفاة جده الخليفة القائم، 2022هـ/812المؤمنين، أبو القاسم عبدهللا بن أبي العباس محمد بن القائم بأمر هللا، ُبويع بالخالفة سنة  ( المقتدي بأمر هللا: أمير6)

، ُمكرماً ألهلها، ومليح موله من العمر تسع عشرة سنة، وأمه أَمُة اسمها أرجوان، وقيل: َعَلم.  كان متين الديانة، خيراً، قوي النفس، عالي الهمة، محباً للعلو

ة فجأة سنة الثين سنالنظم والنثر، من نجباء بني العباس.  ومن شمائله الحميدة أنه أمر بنفي المغنيات والخواطئ من بغداد.   توفي المقتدي وهو ابن تسع وث

 .       528: 22، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 222 – 220: 20، تاريخ اإلسالمم، وُبويع لولده المستظهر باهلل أحمد.  انظر: الذهبي، 2028هـ/802
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طلب فيها الزواج بابنة الخليفة بأال يقبل بها وأال يخلط نسبه العربي الهاشمي بنسب بعد أن أوصل إليه رسالة من السلطان ملكشاه ي

 .(1)السلطان العجمي التركي

وهناك من العلماء من قاموا بالسفارة بين السالطين وغيرهم من الحكام وذوي الشأن؛ بقصد إصالح ذات البين، ورأب 

الصد ، وتقليم أظفار الفتنة؛ حرصاً على إحالل السلم وتثبيت دعائم األمن واالستقرار في الدولة.  فلما توفي السلطان ملكشاه بن 

إلى  (2)ولدي السلطان: بركياروق ومحمود، مضى حجة اإلسالم أبو حامد محمد الغزالي ألب أرسالن، وذّر الخالف قرنه بين

.  (3)سفيراً من عند الخليفة ببغداد، وقال لها إن الشر  ال يجيز والية ابنها األصغر سناً  –أم محمود بن ملكشاه  –تركان خاتون 

سعى األمير أبو منصور المظفر بن  (5)وبين بدر الحويزي (4)وحين استحكمت الوحشة بين السلطان ملكشاه بن محمود بن محمد

 . (6)أردشير العبادي بالصلح بينهما وتسكين فورتهما حتى تراضيا

صفوة القول: يتبين مما ورد أعاله أن سالطين السالجقة حرصوا على أال يقوم بمهمة السفارة إلى نظرائهم من الخلفاء 

تدينه، وسالمة نيته، وسعة علمه، وفصاحة لهجته، وحضور بديهته.  وبما أن مثل تلك  والملوك واألمراء إال من يثقون في صدق

فقد وّكل إليهم السالجقة مهمة تبليغ رسائلهم إلى غيرهم من الحكام.  وتدل الشواهد  ؛الصفات وغيرها ال تجتمع غالباً إال في العلماء

الرسائل فحسب، بل ُوجد بينهم من سعى بالصلح بين المتخاصمين أعاله أن بعض أولئك العلماء لم يقصروا أدوارهم على توصيل 

من األمراء ورتق الفتق بينهم، وقام بعضهم بإسداء النصيحة إلى الُمرس ل إليه رجاء الخير له وصالح أمره، وجلس بعضهم ليحّدث 

 الناس ويعظهم بعد أن أنهى الرسالة إلى من بعثه إليه السلطان.    

 

                                                           
 .221: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 1)

ي، ي المعالي الجوين( أبو حامد محمد الغزالي: زين الدين، حجة اإلسالم، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الشافعي، تلمذ إلمام الحرمين أب2)

تدريس في نظامية بغداد، وكان مجلسه محط رحال العلماء، ومقصد األئمة والفصحاء.  ناظر الفحول، وناطح الكبار، وظهر عليهم ظهوراً ثم والّه نظام الملك ال

لتصانيف اوغيرها من أطار ذكره، وأعلى منزلته.  وللغزالي تصانيف أطبقت اآلفاق شهرة، منها: "إحياء علوم الدين"، "الوسيط"، "البسيط"، "تهافت الفالسفة"، 

 – 15: 22، تاريخ اإلسالمم، وكان له من العمر خمسة وخمسون عاماً.  انظر ترجمته في: الذهبي، 2222هـ/202الجمة عظيمة الفوائد.  توفي بطوس سنة 

قيق: محمود األرناؤوط ، تحشذرات الذهب في أخبار من ذهبم(، 2120هـ/2002؛ ا ابن العماد، شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد العكري )ت 22

 .   55 – 20: 1هـ(، 2223هـ/2828)دمشق: دار ابن كثير، 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن م(، 2335هـ/000بن محمد )ت  أبو زيد عبد الرحمن بن محمدابن خلدون، ولي الدين  (3)

 . 2832: 5م(، 5023هـ/2838بيروت: المكتبة العصرية،  –: درويش الجويدي )صيدا ، اعتنى به وراجعهاألكبرعاصرهم من ذوي السلطان 

م، بأصبهان، 2210هـ/222( ملكشاه بن محمود بن محمد: جده محمد بن ملكشاه.  ملك أصبهان بعد عمه سليمان شاه، فلم تطل مدته، ومات بعد عام في سنة 4)

داد يطلب من الخليفة أن يقطع خطبة عمه سليمان شاه، وُتقام له الخطبة، وإال قصدهم بجمعه، فوضع وزير مسموماً.  وكان ملكشاه لما كثر جمعه أرسل إلى بغ

 522: 2 ،الكامل في التاريخالخليفة ابن هبيرة عليه جارية، ووعدها أموراً عظيمة، فسّمته في لحم مشوي فأصبح ميتاً، فُضربت وأقرت.  انظر: ابن األثير، 

 .201: 25، خ اإلسالمتاري؛ الذهبي، 521 –

 ( بدر الحويزي: لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 5)

 .00: 20، المنتظم( ابن الجوزي، 6)
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 الخاتمة:

 هذه الدراسة المتواضعة يمكن أن نوجز أهم النتائج واالستخالصات التي كشفت عنها في النقاط اآلتية: وفي نهاية

 ظهرت الدراسة مدى عناية سالطين السالجقة بطبقة العلماء؛ إذ عملوا على تقريبهم ومجالستهم، وحرصوا على طلب أ

خبراتهم اإلدارية والسياسية في تصريف أمور  مشورتهم واالستما  إلى نصائحهم، واستفادوا من غزير علمهم وطويل

 الدولة، وأسندوا إليهم بعض الوظائف السياسية البارزة، وعلى رأسها الوزارة والسفارة.  

  ،كشفت الدراسة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في شخصية الوزراء والسفراء عند اختيارهم لهذه المناصب الحساسة

مة النية، وسعة العلم، وطول التجربة، وفصاحة اللهجة، وحضور البديهة، وهي شروط ومن أهمها: متانة الديانة، وسال

 ال تجتمع غالباً إال في العلماء الجهابذة المتميزين. 

  أوضحت الدراسة أسماء أهم الشخصيات العلمية وأشهرها التي تولت منصب الوزارة، والسفارة، واضطلعت بدور بارز

ية والخارجية للدولة السلجوقية، ويعد نظام الملك الحسن بن علي الطوسي وعميد الملك أبو في رسم معالم السياسة الداخل

الوزارة خالل العصر السلجوقي، وأما أبرز العلماء الذين  بزر من تولى منصبأنصر محمد بن منصور الكندري من 

أردشير العبادي، وأبو عمر محمد تولوا منصب السفارة فهم: أبو سعد محمد بن نصر الهروي، وأبو منصور المظفر بن 

  .النسوي نمعبد الرحبن 

 :الدراسة توصيات

 اإلسالمية  ةالحضار العلمية الرصينة في مجال تاريخ الدراسات توصي الدراسة بتوجيه الباحثين إلى تقديم المزيد من

 عامة، وجهود علماء االمة العلمية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية خاصة.

  خاصة في بوالعصور التاريخية المختلفة، لعلماء اإلسالم في  الدراسة الباحثين والمهتمين بتقصي الدور السياسيتوصي

ورة علماء هذا العصر بضرلمثل أولئك العلماء فيه تحفيز  إبراز دورإلن  ؛باحثين دراستهالللم يسبق  التيمصار األ

الدولة باعثهم ومصلحة األمة هاجسهم؛ إذ ال قيمة للقول دون  خدمة الدولة والمجتمع، وأن يكون استقرارالتفاني في 

 تتويجه بالعمل.

وختاماً، نسأل هللا عزَّ وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، والحمد هلل والصالة 

 والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.         
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 ثبت بالمصادر والمراجع: 

 :المطبوعة المصادر :أولً 

اعتنى به: حققه و .الكامل في التاريخ .م(7200هـ/203)ت بن محمد  محمدأبي الكرم ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن 

 .م2372بيروت: دار الكتب العلمية، . تدمري عبد السالمعمر 

 .م7421مطبعة بريل،  :ليدن. مسالك الممالك. م(451هـ/092إبراهيم بن محمد )ت أبو إسحاق األصطخري، 

خريدة القصر  .م(7237هـ/541محمد بن صفي الدين محمد بن نفيس الدين حامد )ت  عبد هللااألصفهاني، عماد الدين أبو 

 .م7444هـ/7974طهران: مرآة التراث، . تحقيق: عدنان محمد آل طعمة .وجريدة العصر

بيروت: مؤسسة . أنيس الطبا  عبد هللاتحقيق:  .فتوح البلدان. م(842هـ/214)ت  بن جابر البالذري، أبو العباس أحمد بن يحيى

 .م7481هـ/7931 المعارف،

القاهرة: شركة طبع الكتب العربية، . دولة آل سلجوق تاريخ. م(7295هـ/290البنداري، الفتح بن علي األصفهاني )

 .م7433هـ/7078

القاهرة: . : يحيى الخشاب وصادق نشأترجمةت. تاريخ البيهقي. م(7311هـ/913البيهقي، أبو الفضل محمد بن الحسين )ت 

 .مكتبة االنجلو المصرية، د. ت

القاهرة: دار الفضيلة، . تحقيق: محمد صديق المنشاوي. معجم التعريفات. م(7970هـ/872بن علي )ت علي بن محمد الجرجاني، 

 .م2372

تحقيق: محمد المنتظم في تاريخ الملوك واألمم. م(. 7233هـ/541بن علي بن محمد )ت  عبد الرحمنابن الجوزي، أبو الفرج 

 م.7445. بيروت: دار الكتب العلمية، 2عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا. ط 

اعتنى بتصحيحه: . ار الدولة السلجوقيةأخب. م(7225هـ/222الحسيني، صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر بن علي )ت بعد 

 .م7400الهور: كلية فنجاب، . محمد اقبال

بيروت: دار . تحقيق: فريد الجندي. معجم البلدان. م(7224هـ/222)ت  عبد هللاياقوت بن  عبد هللاالحموي، شهاب الدين أبو 

 .الكتب العلمية، د. ت

تحقيق: . الروض المعطار في خبر األقطار. م(7945هـ/433الحميري )ت  عبد المنعمبن  عبد هللابن  الحميري، أبو عبد هللا محمد

 .م7419بيروت: مكتبة لبنان، . إحسان عباس

 .م7442بيروت: دار مكتبة الحياة، . صورة األرض. م(411هـ/021ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي النصيبي )ت 
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العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام . م(7002هـ/838بن محمد )ت  بن محمدأبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون، ولي الدين 

بيروت:  –صيدا . اعتنى به وراجعه: درويش الجويدي. األكبرالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

 .م2370هـ/7909المكتبة العصرية، 

تحقيق: إحسان . وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. م(7282هـ/287ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد )ت 

 .م7411هـ/7041بيروت: دار صادر، . عباس

القاهرة: . ترجمة: حربي أمين سليمان. دستور الوزراءم(. 7505هـ/492بن همام الدين الحسيني )ت  خواندمير، غياث الدين

 .م7483الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

تحقيق:  .تاريخ اإلسالم ومشاهير الوفيات واألعالم .م(7098هـ/198) بن عثمان محمد بن أحمد عبد هللاالذهبي، شمس الدين أبو 

 .م2330هـ/7929 بيروت: دار الغرب اإلسالمي،. بشار عواد معروف

 .م2332هـ/7921القاهرة: دار الحديث، . خّرج أحاديثه وقّدم له واعتنى به: محمد أيمن الشبراوي. سير أعالم النبالء. - - - - - -

 الدولة تاريخ في السرور وآية الصدور راحة(. م7231/هـ230 ت) بن سليمان علي بن محمدنجم الدين أبو بكر  ندي،واالر

 .م2335 للثقافة، األعلى المجلس: القاهرة. الصياد وفؤاد حسنين النعيم وعبد الشواربي إبراهيم: ترجمة. السلجوقية

مرآة الزمان في تواريخ  م(.7252هـ/259)ت  عبد هللاوغلي بن و المظفر يوسف بن قزأبابن الجوزي، شمس الدين أسبط 

 .م2370هـ/7909دمشق: دار الرسالة العالمية، . تحقيق: محمد أنس الخن وكامل محمد الخراط. األعيان

تحقيق: عبد  .طبقات الشافعية الكبرى. م(7013هـ/117السبكي، أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي )ت 

 .القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ت. الفتاح الحلو ومحمود الطناحي

 .تحقيق: منيرة ناجي سالم .التحبير في المعجم الكبيرم(. 7722هـ/522السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت 

 .م7415بغداد: رئاسة ديوان األوقاف، 

 الرياض: جامعة. عبد القادر عبد هللاتحقيق: موفق . المنتخب من معجم شيوخ اإلمام الحافظ أبي سعد السمعاني . - - - - - -

 .م7442هـ/7971اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

. تحقيق: محمد ابورلتاريخ نيس المنتخب من السياق. م(7290هـ/297أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن األزهر )ت  الصريفيني،

 .م7484هـ/7934بيروت: دار الكتب العلمية، . عبد العزيزأحمد 

تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي . الوافي بالوفيات. م(7020هـ/129)ت  عبد هللاالصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن 

 .م2333هـ/7923 بيروت: دار إحياء التراث العربي،. مصطفى

عّمان . اعتنى به: أبو صهيب الكرمي .تاريخ األمم والملوك. م(420هـ/073)ت  بن رستم جرير الطبري، أبو جعفر محمد بن

 .الرياض: بيت األفكار الدولية، د. ت –
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ط  .بكار يوسف: ترجمة. نامه سياست(. م7342/هـ985 ت) الطوسي علي بن الحسن الملك نظامقوام الدين أبو علي  الطوسي،

 .م2331هـ/7928 المناهل، دار: بيروت .0

 .شذرات الذهب في أخبار من ذهب .(م7218/هـ7384شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد العكري )ت ابن العماد، 

 .هـ7440هـ/7979 دمشق: دار ابن كثير،. تحقيق: محمود األرناؤوط

القاهرة: دار  .تحقيق: قاسم السامرائي .اإلنباء في تاريخ الخلفاء م(.7789هـ/583بن علي بن محمد )ت  ابن العمراني، محمد

 .م7444هـ/7974اآلفاق العربية، 

 .م2372بيروت: دار مدارك، . تحقيق: رشيد الخيون. تلخيص البيان في ذكر فرق أهل األديان الفخري، علي بن محمد.

 .م7853دار الطباعة السلطانية، باريس:  .تقويم البلدان .م(7007هـ/102)ت  علي بن محمودأبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن 

ليدن: مطبعة بريل، . مختصر كتاب البلدان .م(457هـ/093الهمذاني )ت نحو  بن إسحاق ابن الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمد

 .هـ7032

. الجواهر المضية في طبقات الحنفية .م(7010هـ/115القرشي، محي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر هللا )ت 

 .م7440هـ/7970القاهرة: هجر، . 2ط . تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو

 .بيروت: دار صادر، د. ت. آثار البالد وأخبار العباد .م(7280هـ/282)ت  بن محمود قزويني، زكريا بن محمدال

دار الكتب الخديوية، القاهرة: . صبح األعشىم(. 7978هـ/827بن علي بن أحمد )ت  لقلقشندي، شهاب الدين أبو العباس أحمدا

 .م7475هـ/7000

. اعتنى به: حّسان عبدالمنان .البداية والنهاية. م(7010هـ/119ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت 

 .م2339الرياض: بيت األفكار الدولية،  –عّمان 

 .م2339دار المدار اإلسالمي، بيروت: . تحقيق: عبدالحفيظ منصور. طبقات الشافعية. - - - - - -

. 0ط . في معرفة األقاليم أحسن التقاسيم م(.443هـ/083أحمد بن أبي بكر )ت  محمد بن عبد هللاالمقدسي، شمس الدين أبو 

 .م7447هـ/7977القاهرة: مكتبة مدبولي، 

بدوي ونصر هللا مبشر  عبد المجيدترجمة وتحقيق: أمين . تاريخ بخارى م(.454هـ/098بكر محمد بن جعفر )ت نرشخي، أبو ال

 .القاهرة: دار المعارف، د.ت. 0ط . الطرازي

عبد تحقيق: هشام . اإلعالم في أعالم بيت هللا الحرام. م(7580هـ/443النهرواني، قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد )ت نحو 

 .مكة المكرمة: المكتبة التجارية، د. ت. عطا العزيز

 عبد المجيدتحقيق:  .نهاية األرب في فنون األدب. م(7000هـ/100بن محمد )ت  عبد الوهابالنويري، شهاب الدين أحمد بن 

 . بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.ترحيني
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 :والدوريات العربية والمترجمة المراجع ثانياً:

 م.7489وتعليق: أحمد كمال الدين حلمي. الكويت: جامعة الكويت،  رجمةتالوزارة في عهد السالجقة. إقبال، عباس. 

 -م 120هـ/205تاريخ إيران بعد اإلسالم: من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية ). - - - - - - 

 م7443هـ/7973: محمد عالء الدين منصور )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، رجمة، تم(1925هـ/1343

 .م7483هـ/7933 ،عبد العزيزجامعة الملك ، رسالة ماجستير. الوزير السلجوقي نظام الملك. عبد هللاهيفاء  البسام،

لية المجلة العلمية لك .خصائص النظم اإلسالمية في النظام السياسي: الخالفة، الوزارة، الكتابة، الحجابة .لجعيد، وداد عوضا

 .م2372 .28   .7. مج كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق –جامعة األزهر . أصول الدين والدعوة بالزقازيق

 .الصاعديون وأثرهم السياسي والحضاري في نيسابور خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين البدراني. الحربي، بدر ذعار

 .م2378يونيو  .94   .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. مجلة العلوم اإلنسانية والجتماعية

 .م7482هـ/7932بيروت: دار الكتاب اللبناني، . إيران والعراق في العصر السلجوقي. حسنين، عبدالنعيم محمد

 م.7415مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة: . دولة السالجقة .- - - - - -

 .م7484هـ/7934د.م: د.ن، . حسن المقال في مخالفة الروافض لآلل الحسني، محمد بن حسن.

 .م7415هـ/7045الكويت: دار البحوث العلمية، . السالجقة في التاريخ والحضارة حلمي، أحمد كمال الدين.

دمشق: . عبد الغنيتحقيق: عارف أحمد . تاريخ الدول اإلسالمية بالجداول المرضية .م(7882هـ/7039الن، أحمد زيني )ت دح

 .م2379دار العراب ودار نور حوران، 

الكويت: . تحقيق: إبراهيم الترزي. تاج العروس من جواهر القاموس. م(7143هـ/7235الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني )ت 

 .م2333للثقافة والفنون واآلداب،  المجلس الوطني

 .م2375عّمان: الرضوان للنشر والتوزيع، . تاريخ اإلمارات اإلسالمية بالمشرق اإلسالمي .السامرائي، فراس سليم

بيروت: دار النهضة العربية، . السالطين في المشرق العربي: معالم دورهم السياسي والحضاري شبارو، عصام محمد.

 .م7449

: بيروت –دمشق . دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي الصالبي، علي محمد.

 .م2331هـ/7928دار ابن كثير، 

 م.7449هـ/7979وم: رياض الصالحين، الفي. خراسان وما وراء النهر: بالد أضاءت العالم باإلسالم عبدالباري محمد.الطاهر، 

. بيروت: دار 2ط م(. 1194 – 1031هـ/590 – 429تاريخ السالجقة في خراسان وإيران والعراق ) .طقوش، محمد سهيل

 م.2372هـ/7901النفائس، 
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 .بيروت: دار النهضة العربية، د. ت. التاريخ العباسي واألندلسيفي . العبادي، أحمد مختار

ة مركز مجل .الوزير السلجوقي نظام الملك وتحليل فكره ونظامه االقتصادي ومقارنتها بالواقع المعاصر الغامدي، محمد سعيد.

 .م2332. 71  . 2مج . جامعة األزهر. كامل لالقتصاد اإلسالمي عبد هللاصالح 

 .م7485بيروت: مؤسسة الرسالة، . 2ط . : بشير فرنسيس وكوركيس عوادرجمةت. بلدان الخالفة الشرقية .لسترنج، كي

 .م7444هـ/7974القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، . نظام الملك. محمد عبد الهاديمحبوبة، 

 .م2339الزقازيق، رسالة ماجستير، جامعة . دولة األتراك السالجقة: عصر السلطان سنجر. محيسن، سماح محمد

الرياض: دار الوفاق، . في عهد السلطان المجاهد محمود بن سبكتكين الدولة الغزنوية. مفتاح، علي محمد فريد

 .م2327هـ/7992

القاهرة: عين للدراسات والبحوث اإلنسانية . السالجقة تاريخهم السياسي والعسكري. عبد العظيمأبو النصر، محمد 

  .م2337واالجتماعية، 
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African, Middle Eastern Studies. (January 2016). 
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 تأثير أخالقيات المتحصل الضريبي في السياسات الضريبية والحد من التهرب الضريبي

 (السودان –آلراء الموظفين بديوان الضرائب بوالية الخرطوم  ستطالعيةادراسة )

The Impact of Tax Collector’s Ethics on the Tax Policies and Tax Evasion (An exploratory 

study of the opinions of employees in Taxation Chamber – Khartoum State – Sudan) 

 رمهاج عيسىصالح بابكر  الدكتور/

 السودان ، جمهوريةجامعة السودان المفتوحة كلية العلوم اإلدارية، دكتوراه المحاسبة،

salahbab2020@gmail.comEmail:  

 الدكتور/ موسى فضل هللا علي إدريس

 مانسلطنة ع   ، جامعة نزوى،دارة ونظم المعلوماتواإل قتصاداالكلية  دكتوراه إدارة األعمال،

musaali@unizwa.edu.omEmail:  

 

 

 :المخلص

ريبي بالسياسات الضريبية وإيضاح عالقة أخالقيات المتحصل الضريبي إلى بيان عالقة أخالقيات المتحصل الض الدراسةهدفت 

والسياسات  يالضريبالفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المتحصل  اختباربالتهرب الضريبي فتم 

 واعتمدت يالضريبوالتهرب ي الضريبوالفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المتحصل  ةالضريبي

ي تمثل مجتمع الدراسة من جميع الموظفين ف ،االستقرائيوالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج  االستنباطيالدراسة على المنهج 

 وألغراض، موظفا من المجتمع بطريقة العينة العشوائية 06ديوان الضرائب بوالية الخرطوم وتم اختيار عينة احتمالية مقدارها 

جمع البيانات تم تصميم استبانة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي المتدرج، قسمت االستبانة الي قسمين : القسم االول تضمن البيانات 

استبانة علي افراد العينة  06عبارة موزعة علي ثالثة محاور، تم توزيع عدد  06واحتوي القسم الثاني علي  ،العينة ألفراداالولية 

تحصيل  يجابا علىإتؤثر مصداقية المتحصل الضريبي ومهنيته  الدراسةأظهرت نتائج  .ا بالبيانات المطلوبةواعادوها بعد ملئه

 تساهم التربية الوطنية واألخالقية للمتحصل الضريبي فييرادات العامة ولها بزيادة اإلمن كفاءة تحصي الضريبية وتزيد أمانته

ه الحوافز المادية منحبسبل الحفاظ على مصداقية المتحصل الضريبي ب هتماماال الدراسة، أوصت حسن تطبيق السياسات الضريبية

تحصيل الضريبية وعلى المشرع الضريبي المراجعة المستمرة للسياسات الضريبية لتكون عادلة في والمعنوية ألنها تؤثر إيجابياً 

ائها، قناعه بضرورة أدإلضريبة لدى المكلف ودارة الضريبية ترسيخ دور اوواضحة وسهلة الفهم ألجل سالمة تطبيقها وعلى اإل

 عالم. وذلك من خالل توعيته عبر وسائل اإل

 .التهرب الضريبي ،السياسات الضريبية ،المتحصل الضريبي :كلمات المفتاحيةال
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The Impact of Tax Collector’s Ethics on the Tax Policies and Tax Evasion (An exploratory 

study of the opinions of employees in Taxation Chamber – Khartoum State – Sudan) 

 

Abstract 

The study aimed to clarify the relationship between tax collector’s ethics and tax policies, also to 

explain the relationship between tax collector’s ethics and tax evasion. The study tested two 

hypotheses, the first hypothesis: There is a statistically significant relationship between tax 

collector’s ethics and tax policies & second hypothesis: There is a statistically significant 

relationship between tax collector’s ethics and tax evasion. The study relied on the deductive, 

descriptive analytical and inductive approaches. The study population was represented by all 

employees in the in Taxation Chamber in Khartoum State, and a probability sample of 60 

employees from the population was selected by random sampling method.  For the purposes of 

data collection, a questionnaire was designed according to the five-tiered Likert scale. The 

questionnaire was divided into two parts: The first part included the primary data of the sample 

members. The second part contains 40 phrases distributed over three sections. A number of 60 

questionnaires were distributed to the sample members and they returned them after filling them 

with the required data.   The results showed that the credibility and professionalism of the tax 

collector affected positively the tax collection & also his honesty raised up the efficiency of the 

tax collection by increasing public revenues & the national and moral education of tax collector 

contributed in improving the implementation of tax policies. The study recommended: paying 

more attention to ways to maintain the credibility of tax collector by granting tangible and 

intangible incentives because they positively affect the tax collection.  The tax legislator should 

constantly review tax policies to be fair, clear and easy to understood for their proper application, 

the tax administration must raise the awareness of the taxpayers about the role of the tax through 

the public media and convince them of the necessity of paying the tax.  

Keywords: Tax collector, Tax policies, Tax evasion 
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 المقدمة. 1

تعد الضريبة من أهم إيرادات معظم الدول، هنالك قواعد تحكم الضريبة وهي قواعد موضوعية تحكم فرض الضريبة أو تحديد     

لمنازعة، وتهدف القواعد الضريبية تحقيق التوازن وحل ا االلتزام ضاءتاق، وقواعد إجرائية تشمل تحصيل الضريبة أو االلتزام

لى عاتق بدفع الضريبة يقع ع االلتزامالضريبة وتكوين الحصيلة لمواجهة النفقات العامة.  اقتضاءبين حماية حقوق الدولة في 

توريد الدين  كلفعلى عاتق إدارة الضرائب بأن تقوم بتحصيل الضريبة، حيث يجب على الم التزاماالمكلف، وهو بالمقابل يضع 

الضريبي المستحق عليه من تلقاء نفسه دون أن يقع على عاتق اإلدارة الضريبية عبء مطالبته بها، وذلك بهدف ضمان تحصيل 

الضرائب في المواعيد المحددة قانوناً لمواجهة النفقات العامة، ولذلك يوجد أمام المكلف أما يقبل مبلغ الضريبة المستحق عليه 

ه للخزانة العامة أو يعترض على المبلغ المستحق عليه وبالتالي لجوئه إلى الطريق المتمثل بالمنازعة الضريبية ودفعه وتوريد

 بمراحلها اإلدارية ثم اللجوء للقضاء لمواجهة أمتناع المكلف عن سداد دين الضريبة ولضمان حقوق الخزانة العامة.

 

 مشكلة الدراسة. 1.1

رب السياسات الضريبية التي يتبعها ديوان الضرائب وته علىثر أخالقيات المتحصل الضريبي تتلخص مشكلة الدراسة في أ    

المكلفون من سداد ما عليهم من ضرائب للدولة. لذلك السؤال الرئيسي: ما أثر أخالقيات المتحصل الضريبي على تطبيق السياسات 

 الضريبية والتهرب الضريبي؟ ويتفرع منه ما يلي:

 ما أثر أخالقيات المتحصل الضريبي على تطبيق السياسات الضريبية؟ السؤال األول: 

 السؤال الثاني: ما أثر أخالقيات المتحصل الضريبي على الحد من التهرب الضريبي؟

 

 أهمية الدراسة. 2.1

لسياسة الضريبية يق اأخالقيات المتحصل الضريبي بتطب تكمن أهمية البعد النظري للدراسة في قلة الدراسات التي تناولت عالقة    

 أهمية البعد التطبيقي تكمن في نتائج الدراسة وتوصياتها لتشجيعوالتهرب الضريبي مما تطلب إجراء مزيدا من الدراسات فيها، أما 

الضريبي  التهرببصورة تحد من  ةالضريبيالموظف من تحسين تعامله مع المكلف بدفع الضريبة من خالل تطبيق السياسات 

 الضريبية. تيراداالادة اوبالتالي زي

 

 أهداف الدراسة. 1.1

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:    

 أخالقيات المتحصل الضريبي على تطبيق السياسات الضريبية.توضيح أثر  -1

 أخالقيات المتحصل الضريبي على الحد من التهرب الضريبي. بيان أثر -2

 

 فرضيات الدراسة. 1.1

 ا:الدراسة فرضيتين هم اختبرت

 الضريبية.السياسات والمتحصل الضريبي أخالقيات الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة معنوية بين 

 الضريبي.ووالحد من التهرب المتحصل الضريبي الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة معنوية بين أخالقيات 
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 الدراسات السابقة. 2

الضريبي من عرفة أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في الحد من التهرب بم (2610عليمات وعيسى، هتمت دراسة )إ    

ة ضريبة الدخل والمبيعات من أدوات السياسوجهة نظر مقدري قطاع كبار المكلفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، باعتبار 

رسم السياسات المالية، أظهرت نتائج الدراسة وجود  تعتمد عليها الدولة فيالتي  تيراداالمالية في األردن، وكونها أحد مصادر اإل

 الضريبي. أثر لتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية الرشيدة في الحد من التهرب 

على فحص حقوق التقاضي في دعاوى األوراق المالية وتم تصميم الدعاوى  (Arena & Others, 2019)ركزت دراسة     

دراسة أن أظهرت نتائج الللتغلب على التكلفة الباهظة للمساهمين األفراد لمقاضاة الشركات، القضائية الجماعية لألوراق المالية 

 . يبيالضراإليجار اإلداري من أنشطة التهرب  استخراجالتهديد بالتقاضي ضد المساهمين يلعب دوًرا تأديبيًا في كبح جماح 

لفون بدفع الضريبة المقررة عليهم له آثار مثمرة على المك االلتزامأن مدى  ( Dobla & Others, 2019)وضحت دراسة     

اإليرادات والكفاءة وعدالة النظام الضريبي وأن التهرب الضريبي يقوض تحصيل اإليرادات ويشوه التنافس ويهدم التنمية في 

اليرادات تزيد ايمكن أن تؤدي إلى تخفيض التهرب الضريبي ف لإلنتاجالشركة  نتائج الدراسة ان تحسينات اقترحتالدولة، 

 الضريبية .

مفهوم القيمة المضافة وبيان حدود المسؤولية الجنائية لمخالفيها والجزاءات التي توقع  (2626، الزهراني)تناولت دراسة         

، بينت ةعلى المتهربين من دفعها في القوانين ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحد

نتائج الدراسة أن الضريبة تعد أداةً من أدوات الدولة المهمة واألساسية لتحقيق التنمية الشاملة والكاملة وينتج عن التهرب الضريبي 

 .نقص في الحصيلة الضريبية وسد النفقات العامة للدولة وتعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم العمدية

الحد من التهرب  المهني فيالمراجع الخارجي بقواعد السلوك  التزامالى بيان أثر  (2622ناصر ومازن، )هدفت دراسة     

التأهيل موضوعية وتمتعه بوال واالستقالليةالمراجع الخارجي بالنزاهة واألمانة والحياد  التزامالضريبي، توصلت الدراسة إلى أن 

 ته المهنية يساعد في الحد من التهرب الضريبي.والعملي والكفاءة المهنية باإلضافة إلى قيام بواجباالعلمي 

عوامل متنوعة لمعرفة  باختبار( بالدراسات التي تناولت التهرب الضريبي ,Sritharan & Others   2622)دراسة  اهتمت    

ن والتنمية م العام الذي فيه منظمة التعاو2616من  ابتداءتأثيرها عليه عن طريق إجراء مراجعة منظمة لها خالل عشر سنوات 

تبادل المساعدة اإلدارية في أمور الضرائب لتقليل التهرب الضريبي بمساعدة الشبكة  اتفاقيةأنشأت  (OECD) االقتصادية

ركز المتعلقة به ولم ت االقتصاديةالتعاونية، أظهرت نتائج الدراسة ان الدراسات السابقة حصرت تعاونها ضمن الفرد والعوامل 

 الخدمات العامة وحوكمة المسؤولية االجتماعية. رقمنهمثل على المتغيرات األخرى 

التعرف على آثار التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة الذي أضحى واضحاً  (2622عبد المحمودي، )هدفت دراسة     

القيمة  هرب من ضريبةفي غالب دول العالم بما يسببه من ضياع كبير في اإليرادات العامة للدول، بينت نتائج الدراسة أن الت

المضافة يعد من الجرائم التي تأثر سلبا على المجتمع وحركة التجارة في العراق خاصة أن القانون الضريبي الساري لم يواكب 

 السوق. اقتصادياتالمتغيرات المستجدة في 

بالتهرب  غير المشروعبين التهرب الضريبي  االستبدال( فحص (Alstadsaeter & Others ((2022وتناولت دراسة      

الكثير من األفراد األثرياء إلى اإلفصاح عن أصولهم التي أخفوها سابقا في  النرويجيةجبرت الحكومة أالضريبي القانوني، حيث 

 خارج الدولة، 
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 اتخاذفي وقت اإلفصاح ولذلك  %06بنسبة  ارتفعتأظهرت نتائج الدراسة ان الضرائب التي دفعت بواسطة هؤالء األفراد 

وتقليل يبي الضرإجراءات صارمة ضد التهرب من جانب األثرياء تعتبر وسيلة فعالة لزيادة اإليرادات الضريبية وزيادة التصاعد 

 . عدم المساواة

التعرف على المشكالت والحلول لفرض الضريبة على معامالت التجارة اإللكترونية  (2622أبو هالل وشعبان، )هدفت دراسة 

الضرر التي تعود لنفع وحول الفقرات التي تبحث العالقة بين ا االستجابةنسبة  ارتفاعوالتهرب الضريبي، بينت نتائج الدراسة 

بالقوانيين الضريبية التي يمكن تطويرها والمتعلقة بمعامالت التجارة اإللكترونية ودرجة التهرب  حيث التزامهعلى المكلف من 

 الضريبي.
 

 . اإلطار النظري:1

 المتحصل الضريبي أخالقيات. 1.1

 مفهوم ومستوى مقبولية أخالقيات المهنة    

هي مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعد مرجعاً للسلوك المطلوب ألفراد المهنة الواحدة، والتي يعتمد  أخالقيات المهنة    

 . (186، 2610السكارنة، )يجاباً أو سلباً إعليها المجتمع في تقييم أدائهم 

، أقطى)ت المهنة وهي هنالك مجموعة من الخطوات التي يمر فيها الموظف حتى يصل إلى المستوى المقبول من أخالقيا    

 :(186، 2610مقراش، 

 على األداء السلبي للموظف.                                                                   المؤثرة: بحيث أن الغياب والتأخر يعد من أهم العوامل االنضباط -1

 أهداف العمل.صفات الموظف: فالمشرف يتوقع من الموظف التعاون مع بعض لتحقيق  -2

 أكثر، لذلك على الموظف التحلي بالسلوكيات اإليجابية في وفعاليةفرق العمل: بحيث تضمن فرق العمل إنجاز المهام بكفاءة  -0

 عالقته مع أعضاء فريق العمل، والثقة في اآلخرين.

 مالء.                           للوظيفة، للمنظمة، وللع واحترامه التزامهالمظهر: مظهر الموظف يعطي صورة واضحة عن  -0

 المواقف: فيجب أن تكون للموظف مواقف إيجابية تعكس ثقته في نفسه. -5

د موار استخدامإجراءات العمل، إجراءات السالمة، وطرق  احتراماإلنتاجية: حيث يمكن للموظف  تحسين إنتاجيته من خالل  -0

 المنظمة .

 ف إدارة وقته وتطوير مهاراته من خالل أداء مهامه في المنظمة.المهارات التنظيمية: يجب على الموظ -7

 لفظياً أو غير لفظي االتصالالفعال مع اآلخرين سواء كان  االتصالعلى  عالية: فعلى الموظف أن يملك قدرات االتصال -8

 والشعور باآلخرين. االحترامبحيث يظهر ثقافة 

 ى إدارة تصادم األدوار والحل الجماعي لمشكالت العمل.التعاون: من خالل عالقات عمل جيدة تعتمد عل -9

لمن هما أعلى أو أقل منه في المستوى  احترامه: فال يمكن أداء أي عمل مع اآلخرين إذا لم يدرك الموظف سياسات االحترام -16

 الوظيفي . 

 المتحصل الضريبيواجبات ومسؤولية 

 :(16 – 8، 2669المصلح، )ة عمله، وتتمثل الواجبات في اآلتي لعدد من الواجبات لممارسالمتحصل الضريبي يخضع    

http://www.ajrsp.com/
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 بمنصب التعيين أو المنصب الذي نقل إليه. االلتحاق -1

 العالقات السلمية. احترامتأدية الخدمة في إطار  -2

 خدمة الدولة بكفاءة وفعالية ويؤدي بإخالص واجباته. -0

 باتا الجمع بين وظيفة ونشاط خاص مربح.ممارسة الوظيفة وحدها، وعليه فأنه يمنع منعاً  -0

 ممارسة الوظيفة بصفة شخصية، فعلية ومستمرة. -5

 ، وحياد، ونزاهة.استقالليةتأدية الخدمة بكل  -0

 األنظمة الداخلية والسر المهني. احترام -7

ظف أو إهمال قام به المو النتباهايتحمل موظف الضرائب المسؤولية المدنية، عند إلحاق الضرر بالغير، وهي نتيجة لخطأ، عدم     

بنفسه أو أشخاص آخرين تحت مسؤوليته أو قام بإتالف أمالك تحت مسؤوليته ومما نتج عنه ضرر للغير، إن مسؤولية الدولة ال 

تمنع أن يكون موظف الضرائب مسؤوالً شخصياً عن أخطائه وتسمح لكل شخص متضرر أن يقوم بإجراءات لدى العدالة ضد 

ها أو ضد موظف عمومي أو ضد كالهما. تقوم الدولة التي تضررت مصالحها بمتابعة الموظف المرتكب للخطأ، عالوة الدولة نفس

الغير تجعل الموظف المسبب في الضرر مسؤوالً أمام الدولة سواء أكان فعله غير إرادي أو نتيجة  اتجاهعلى هذا فإن المسؤولية 

 .(108، 2612علي، ) االنتباهعدم  إهمال أو

نون جناية أو جنحة ينص ويعاقب عليها قا بارتكابمسؤوالً من الناحية الجنائية، عندما يقوم المتحصل الضريبي  اعتباريمكن     

العقوبات، ويلغي اإلجراء الجنائي المتخذ تجاه الموظف آلياً اإلجراء التأديبي إذا كانت األخطاء المرتكبة جسيمة وبنية مبيته مما 

 .(89، 2616عبد اإلله، )ي غير مؤهل لممارسة عمله، فيتم فصله بإجراء جزائي يجعل الشخص المعن

 

 التهرب الضريبي. 2.1

 مفهوم وأهداف الضريبة

عرفت الضريبة بأنها مبلغ نقدي تفرضها الدولة أو إحدى الهيئات المحلية فيها جبراً، ويتم تحصليها من المكلف بشكل نهائي     

محدد ويكون الهدف من فرض الضريبة هو المساهمة في اإليرادات العامة لتغطية نفقات الدولة ودون مقابل وذلك وفق قانون 

 .(0، 2668المشاعلة، )التي تسعى إلى الوصول إليها  واالجتماعية االقتصاديةالمختلفة وتحقيق بعض األهداف 

 :(12، 2667آلتي )عامر، تعد الضريبة مصدراً مهماً لإليرادات العامة للدولة، وتتمثل أهدافها في ا    

بحصيلة وفيرة من األموال تمكنها من تغطية اإلنفاق  العامةاألهداف المالية للضريبة: تهدف الضريبة إلى ضمان مد الخزينة  -1

العام للدولة، وتعد من أهم هذه المصادر خاصة في الدول النامية ألن إقتصادياتها ال تمتع بوجود جهاز إنتاجي فعال لذلك فإن 

لغرض من فرض الضريبة هو الوصول إلى تحقيق المردودية المالية التي تشكل الهدف التقليدي ألجل الوصول إلى التوازن في ا

 الموازنة العامة للدولة.

لتضخم حيث تقوم الضريبة بالقضاء على ا االقتصادي االستقراريتمثل في  االقتصاديللضريبة: الهدف  االقتصاديةاألهداف  -2

النقدية، والمحافظة على القوة الشرائية للنقد الوطني. وحماية المنتجات الوطنية، ومعالجة  الكتلةالفائض من  تصاصامعن طريق 

 العجز في ميزان المدفوعات بتخفيض الضرائب على الصادرات أو بإعفائها ورفع نسبتها على الواردات الخارجية، 
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ل المداخيل الناتجة عن األموا بإعفاء االدخاروارد المالية للدولة وتشجيع بزيادة حصيلة الم االقتصاديةوالمساهمة في التنمية 

 .االستثماروبالتالي توجيهها نحو 

للضريبة: تعتبر من األسباب القديمة التي أدت إلى فرض الضرائب حيث ذكر آدم سميث في كتابه ثروة  االجتماعيةاألهداف  -0

بين أفراد  اجتماعي، ومحاولة إيجاد توازن االجتماعيةو ضرورة مراعاة العدالة األمم أن من أركان التنظيم الضريبي األمثل ه

عمر، ) يةاالجتماعالمجتمع بفرض ضرائب مرتفعة على سلع كمالية مثالً إلعادة توزيع الدخل بين المواطنين وتقليل الفوارق 

2660 ،177). 

 جتماعيةاالفي مواجهة الطبقات  اجتماعياللقوى المسيطرة  األهداف السياسية للضريبة: تستخدم الضريبة في الداخل كأداة -0

الرسوم الجمركية لتسهيل التجارة مع بعض  استخداماألخرى، كما أنها تستخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية، كما في حالة 

 :(10، 2610هيم، إبرا)وتنقسم األهداف السياسية للضريبة كما يلي  .الدول أو للحد منها تحقيقاً ألغراض سياسية

 األهداف المالية للسياسة الضريبية.  -أ

 للسياسة الضريبية.  االقتصاديةاألهداف  -ب

 للسياسة الضريبية.  االجتماعيةاألهداف  -ج

ــع سياســات متعــد السياســة الضريبيــة أحــد األذرع األساســية للسياســة الماليــة للدولــة، والتــي تســعى جنبًــا إلــى جنــب     

اإلنفــاق الحكومــي إلــى تحقيــق األهــداف والكفــاءة فــي تخصيــص المــوارد النــادرة والعدالــة في توزيع الدخول والثروات، 

 .(17، 2621الحسيني، )الكلــي  االقتصادي االستقرارفضالً عــن تحقيــق 

 مفهوم وأنواع التهرب الضريبي

. وعرف (900، 2619األمانة، )ي بأنه محاولة الخاضع للضريبة لإلفالت من سدادها لسلطة الضرائب الضريبعرف التهرب     

المكلف عن أداء كامل الضريبة المستحقة عليه أو جزء منها من خالل ممارسات أو أفعال  امتناعأيضا التهرب الضريبي على أنه 

 .(11، 2621زكي، )غير قانونية 

 :(220، 2610براهيمي وبلعايش، )ضريبي كما يلي يمكن تقسيم التهرب ال     

 التهرب الضريبي من حيث المشروعية: وينقسم إلى: -1

ضريبي من بعض الثغرات في التشريع ال استفادتهالتجنب الضريبي غير المقصود: يتخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة  -أ

 خالفة للنصوص القانونية.الذي ينتج عنه التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هنالك م

لمالي باللجوء ين عن طريق الغش الضريبة بالمخالفة الصريحة للقوانالتجنب الضريبي المقصود: يتم بتخلص المكلف من أداء ا -ب

 عند تحديد وعاء الضريبة أو عند تحصيلها. االحتياليةالى األساليب 

 التهرب الضريبي من حيث النطاق: وينقسم إلى: -2

 الضريبي المحلي: هو كل غش يقوم به المكلف داخل الدولة. التهرب -أ

 التهرب الضريبي الدولي: هو عدم دفع الضريبة داخل الدولة وتحويل المداخيل الى بلد آخر يتميز بجاذبية جبائية. -ب

 الوسائل الوقائية والرقابية لمكافحة التهرب الضريبي

 :(216، 1997خطيب وشامية، )الضريبي ما يلي  من الوسائل التي تساعد في التقليل من التهرب   

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                            92 

 ISSN: 2706-6495 

 
على مستوى التشريع الجبائي: اإلصالح الجبائي المستمر بتبسيط اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالربط وتحصيل الضرائب،  -1

 وإرساء نظام ضريبي عادل.

هرب مراقبة حسن أدائها ومكافحة التعلى مستوى اإلدارة الضريبية: يستلزم أن يتوفر هيكل إداري كفء لتحصيل الضريبة و -2

 الضريبي بجميع أشكاله.

على مستوى المكلف بالضريبية: تعتمد فرص نجاح التحصيل الضريبي على مدى الوعي الضريبي للمكلف بها، ودرجة ثقافته  -0

لى تغيير رة الضريبية العمل عالضريبية، ومدى قناعته بأهميتها في تمويل الخزينة العامة، ومدى قناعته بعدالتها، لذلك على اإلدا

 الذهنيات والسلوكيات الفردية للمكلفين نحو األفضل.

يتميز النظام الجبائي بصفة أساسية بطابعه اإلقراري، حيث أن المكلفون بالضريبة يحددون مقدار الوعاء الضريبي ويصرحون     

تهم ادرين على تبرير المعلومات المصرح بها في حالة مطالبالضريبية، لذلك يفترض أن يكونوا أصحاب نزاهة وق لإلدارةبه تلقائيا 

 :(268، 2668ناشد، )بذلك، ومن أهم الوسائل الرقابية لمكافحة التهرب الضريبي ما يلي 

الرقابة الجبائية العامة: بغرض التأكد من هوية وعنوان المكلف بالضريبة، وعدم وجود أخطاء مادية على التصريحات،  -1

 لمعلومات المهمة.ومحاولة حصر ا

الرقابة الجبائية على الوثائق: تتم بمراقبة التصريحات السنوية بدقة أكثر من خالل توفير المكلف دفاتره ووثائقه المحاسبية  -2

 متى ما طلبتها اإلدارة الضريبية.

لمصرح التأكد من صحة المعلومات ا الرقابة الجبائية المعمقة: تتم الرقابة في عين المكان الذي يزاول المكلف  فيه نشاطه بهدف -0

 بها من خالل الفحص الميداني للدفاتر والوثائق المحاسبية.

 

 الدراسة الميدانية. 1

 إجراءات الدراسة الميدانية. 1.1

 اختار ،احتماليةيتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في ديوان الضرائب بوالية الخرطوم، أما عينة الدراسة فهي عينة     

، وأعادوها استبانة (06)ووزعا على أفراد العينة عدد  البسيطة،موظف من المجتمع بطريقة العينة العشوائية  (06)الباحثان عدد 

 بعد ملئها بالبيانات المطلوبة. 

لتهرب اأثرها على الضريبية والمتحصل الضريبي و ياتأخالق)لدراسة  استبانةللحصول على البيانات األولية أعد الباحثان     

القسم األول: تضمن البيانات األولية ألفراد العينة: التخصص العلمي، المؤهل العلمي، المؤهل  قسمين.لى إوقسمت  (الضريبي

على النحو  (1)في الجدول رقم  محاور كماثالثة  علىعبارة موزعة  (06)على  يحتويالمهني، سنوات الخبرة، والقسم الثاني: 

 التالي:

 االستبانةتوزيع عبارات  (1)جدول 

 عدد العبارات محاور الدراسة ت

 15 المحور األول 1

 10 المحور الثاني 2

 12 المحور الثالث 0

 06 المجموع
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 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،     

عبارة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج والذي  تصفه كل عماطلب الباحثان من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا إجاباتهم     

 .(أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة)يتكون من خمس مستويات 

 والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة كما يلي: الثبات (2)جدول رقم يوضح ال    

 لالستبانةوالصدق اإلحصائي  الثبات (2)جدول 

 امل الصدق الذاتيمع معامل الثبات المحاور

 6.89 6.79 المحور األول

 6.87 6.75 المحور الثاني

 6.81 6.00 المحور الثالث

 6.89 6.86 كاملة االستبانة

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،  

ة على العبارات المتعلق االستطالعيةأن جميع معامالت الثبات والصدق إلجابات أفراد العينة  (2)يتضح من نتائج الجدول رقم     

تتصف بالثبات والصدق  االستبانةمما يدل على أن  (%56)كاملةً كانت أكبر من  االستبانةبكل محور من محاور الدراسة، وعلى 

 جداً بما يحقق أغراض البحث، ويجعل التحليل اإلحصائي سليماً ومقبوالً. الكبيرين

 

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة. 2.1

 الضريبي ليل الوصفي لعبارات المتغير األول: أخالقيات للمتحصل التح -1

 تم حساب التوزيع التكراري لعبارات المتغير األول لمعرفة آراء عينة الدراسة على كل عبارة كما يلي: 

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير األول (1)الجدول 

 

 

 العبارات ت
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

 6 6 2 19 09 ة.على زيادة اإليرادات الضريبيالضريبي تؤثر مصداقية المتحصل  1

نقصان اإليرادات  فيالضريبي يؤدى عدم مهنية المتحصل  2

 الضريبية السنوية.

06 10 10 2 1 

 1 1 0 10 01 في سهولة تحصيل الضرائب.الضريبي تؤثر كفاءة المتحصل  0

 2 9 0 27 18 رائب.قلة تحصيل الض فيالضريبي تهدد المرونة الزائدة للمتحصل  0

 مع الممولين إلىالضريبي تؤدى العالقات الشخصية للمتحصل  5

 التهرب الضريبي.

27 11 8 11 0 
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 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

غي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة ، ينبالضريبيللتحقق من صحة المتغير األول: أخالقيات للمتحصل     

من العبارات المتعلقة بالمتغير األول، وتم حساب الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات 

جابات تتوسط جميع اإل مجتمعةً، والوسيط هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهرة والذي يمثل اإلجابة التي

 بعد ترتيب اإلجابات تصاعدياً أو تنازلياً وذلك كما في الجدول اآلتي:

 الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير األول (1)الجدول 

 التفسير الوسيط العبارات ت

 ةأوافق بشد 5 على زيادة اإليرادات الضريبية.الضريبي تؤثر مصداقية المتحصل  1

 أوافق 0 نقصان اإليرادات الضريبية السنوية. فيالضريبي يؤدى عدم مهنية المتحصل  2

 أوافق بشدة 5 في سهولة تحصيل الضرائب.الضريبي تؤثر كفاءة المتحصل  0

 أوافق 0 قلة تحصيل الضرائب. فيالضريبي تهدد المرونة الزائدة للمتحصل  0

 أوافق 0 مع المكلفين إلى التهرب الضريبي.بي الضريتؤدى العالقات الشخصية للمتحصل  5

سداد  في التراخيللهدايا وخدمات من المكلفين إلى الضريبي يقود قبول المتحصل  0

 الضريبة المستحقة.

 أوافق بشدة 5

للهدايا وخدمات من الممولين إلى الضريبي يقود قبول المتحصل  0

 .في سداد الضريبة المستحقة التراخي

09 16 0 0 0 

 6 1 5 10 06 .الضريبيإلى زيادة اإليراد الضريبي تؤثر أمانة المتحصل  7

تؤثر الحوافز المادية والمعنوية إيجاباً على أداء المتحصل  8

 الضريبي.

00 16 5 1 6 

 6 1 0 20 29 .ولرضا الممفي عمله إذا أستطاع كسب الضريبي ينجح المتحصل  9

ودة تسهم في جالضريبي ألخالقية للمتحصل التربية الوطنية وا 16

 التحصيل الضريبي.

00 22 2 6 6 

إلى قلة التحصيل الضريبي  شخصية المتحصليؤدى ضعف  11

 الضريبي.

00 18 8 1 6 

 إلى ضعف األداء واالنصرافيؤدى تسيب المتحصل في الحضور  12

 وضعف اإليرادات الضريبية.

00 26 0 6 6 

 6 6 5 19 00 .لضريبياللمتحصل إلى زيادة كفاءة التحصيل  الكافييقود التدريب  10

تدخل اإلدارة العليا في عمل المتحصل لصالح الممولين يؤدي إلى  10

 المتحصلة. الضريبةقلة 

02 15 9 0 6 
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 أوافق بشدة 5 .الضريبيإلى زيادة اإليراد الضريبي مانة المتحصل أتؤثر  7

 أوافق بشدة 5 جاباً على أداء المتحصل الضريبي.تؤثر الحوافز المادية والمعنوية إي 8

 أوافق 0 .رضا الممولفي عمله إذا استطاع كسب الضريبي ينجح المتحصل  9

 أوافق بشدة 5 ي.تسهم في جودة التحصيل الضريبالضريبي التربية الوطنية واألخالقية للمتحصل  16

 أوافق بشدة 5 ريبي.إلى قلة التحصيل الضالضريبي  شخصية المتحصليؤدى ضعف  11

إلى ضعف األداء وضعف اإليرادات  واالنصرافيؤدى تسيب المتحصل في الحضور  12

 الضريبية.

 أوافق بشدة 5

 أوافق بشدة 5 .الضريبيللمتحصل إلى زيادة كفاءة التحصيل  الكافييقود التدريب  10

 ةالضريبلة تدخل اإلدارة العليا في عمل المتحصل لصالح المكلفين يؤدي إلى ق 10

 المتحصلة.

 أوافق بشدة 5

 أوافق بشدة 5 جميع العبارات

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

 ما يلي: (0)يتبين من الجدول رقم   

 (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولى ) -1

 تؤثر على زيادة اإليرادات الضريبية.الضريبي بشدة على أن مصداقية المتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية ) -2

 ية السنوية.يؤدى الي نقصان اإليرادات الضريبالضريبي على أن عدم مهنية المتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة ) -0

 تؤثر في سهولة تحصيل الضرائب.الضريبي بشدة على أن كفاءة المتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة ) -0

 قلة تحصيل الضرائب. فيتهدد الضريبي على أن المرونة الزائدة للمتحصل 

، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين (0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة ) -5

 مع المكلفين تؤدى إلى التهرب الضريبي.الضريبي على أن العالقات الشخصية للمتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة ) -0

 في سداد الضريبة المستحقة. التراخيللهدايا وخدمات من المكلفين يقود إلى الضريبي أن قبول المتحصل بشدة على 

العينة موافقين (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة ) -7

 .الضريبيزيادة اإليراد تؤثر في الضريبي مانة المتحصل أبشدة على أن 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة ) -8

 بشدة على أن الحوافز المادية والمعنوية تؤثر إيجاباً على أداء المتحصل الضريبي.
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(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0نة الدراسة على العبارة التاسعة )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عي -9

 كسب رضا  الممول. استطاعينجح في عمله إذا الضريبي على أن المتحصل 

عينة موافقين (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد ال5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة العاشرة ) -16

 تسهم في جودة التحصيل الضريبي.الضريبي بشدة على أن التربية الوطنية واألخالقية للمتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الحادية عشر ) -11

 يؤدى إلى قلة التحصيل الضريبي.ضريبي الموافقين بشدة على أن ضعف شخصية  المتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية عشر ) -12

 يؤدى إلى ضعف األداء وضعف اإليرادات الضريبية. واالنصرافموافقين بشدة على أن تسيب المتحصل في الحضور 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5لغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة عشر )ب -10

 .الضريبيللمتحصل يقود إلى زيادة كفاءة التحصيل  الكافيموافقين بشدة على أن التدريب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5ابعة عشر )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الر -10

 المتحصلة. الضريبةموافقين بشدة على أن تدخل اإلدارة العليا في عمل المتحصل لصالح المكلفين يؤدي إلى قلة 

ن غالبية أفراد (، وتعني هذه القيمة أ5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات المتغير األول ) -15

 عينة الدراسة موافقين بشدة على ما جاء بعبارات المتغير األول.

 

 التحليل الوصفي لعبارات المتغير الثاني: السياسات الضريبية  -2

 تم حساب التوزيع التكراري لعبارات المتغير الثاني لمعرفة آراء عينة الدراسة على كل عبارة كما يلي: 

 راري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير الثانيالتوزيع التك (5)الجدول 

أوافق  العبارات ت

 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة

تفشل السياسات الضريبية في حالة عدم توافقها مع التوجه العام  1

 للدولة.

27 21 5 0 1 

 اديةاالقتصالضريبية بالتوافق مع الحالة  توضع السياسات 2

 ولة.للد

21 19 7 9 0 

كديوان  االختصاصتدار السياسات الضريبة بواسطة جهة  0

 الضرائب.

20 21 16 5 1 

 2 5 5 20 25 .راتيجيةاالستالدولة  السياسات الضريبية بناء على خطط توضع 0

تفشل السياسات الضريبية في تحقيق أهدافها إذا كانت قاسية على  5

 المكلفين.

29 26 0 5 2 

 0 5 8 18 25 لسياسات الضريبية إذا راعت الحالة التجارية للمكلفين.تنجح ا 0

 0 5 5 22 20 حصلة.اإليرادات المت ىله أثر سلبي عل الذاتيالضريبي التقدير  7
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يؤثر عدم التحديث ومواكبة السياسات الضريبية إلى ضعف  8

 وصعوبة التحصيل.

05 18 0 0 6 

في  جابتهماستالمكلفين إلى السياسات الضريبية مع  انسجاميؤدى  9

 السداد.

06 21 0 2 1 

تنتهجها الدولة التهرب  التيتكافح السياسات الضريبية  16

 .الضريبي

15 20 15 0 6 

 2 2 0 18 02 .لقوميا االقتصادتنعكس آثار السياسات الضريبية سلباً على  11

يؤدى غموض وعدم وضوح السياسات الضريبية إلى ضعف  12

 التحصيل.

00 17 0 1 2 

يؤدى عدم نشر السياسات الضريبية في وسائل اإلعالم المختلفة  10

 إلى صعوبة التعامل مع المكلفين.

06 10 7 5 5 

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

رة من العبارات اآراء عينة الدراسة بخصوص كل عب اتجاهللتحقق من صحة المتغير الثاني: السياسات الضريبية، ينبغي معرفة     

المتعلقة بالمتغير الثاني، وتم حساب الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات مجتمعةً، والوسيط 

هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهرة والذي يمثل اإلجابة التي تتوسط جميع اإلجابات بعد ترتيب 

 عدياً أو تنازلياً وذلك كما في الجدول اآلتي:اإلجابات تصا

 الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير الثاني (6)الجدول 

 التفسير الوسيط العبارات ت

 أوافق 0 تفشل السياسات الضريبية في حالة عدم توافقها مع التوجه العام للدولة. 1

 أوافق 0 للدولة. االقتصاديةالحالة  الضريبية بالتوافق مع توضع السياسات 2

 أوافق 0 كديوان الضرائب. االختصاصبواسطة جهة  الضريبةتدار السياسات  0

 أوافق 0 .االستراتيجيةتوضع السياسات الضريبية بناء على خطط الدولة  0

 أوافق 0 تفشل السياسات الضريبية في تحقيق أهدافها إذا كانت قاسية على الممولين. 5

 أوافق 0 نجح السياسات الضريبية إذا راعت الحالة التجارية للمكلفين.ت 0

 أوافق 0 اإليرادات المتحصلة. ىله أثر سلبي عل الذاتيالضريبي التقدير  7

 أوافق بشدة 5 يؤدي عدم التحديث ومواكبة السياسات الضريبية إلى ضعف وصعوبة التحصيل. 8

 أوافق 0 في السداد. استجابتهممكلفين إلى يؤدى انسجام السياسات الضريبية مع ال 9

 أوافق 0 .الضريبيتنتهجها الدولة التهرب  التيتكافح السياسات الضريبية  16
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 أوافق بشدة 5 .القومي االقتصادتنعكس آثار السياسات الضريبية سلباً على  11

 أوافق بشدة 5 يؤدى غموض وعدم وضوح السياسات الضريبية إلى ضعف التحصيل. 12

يؤدى عدم نشر السياسات الضريبية في وسائل اإلعالم المختلفة إلى صعوبة التعامل  10

 مع المكلفين.

 أوافق 0

 أوافق 1 جميع العبارات

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

 ما يلي: (0)يتبين من الجدول رقم 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0رة األولى )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبا -1

 على أن السياسات الضريبية تفشل في حالة عدم توافقها مع التوجه العام للدولة.

 (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية ) -2

 للدولة. االقتصاديةعلى أن السياسات الضريبية توضع  بالتوافق مع الحالة 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة ) -0

 كديوان الضرائب. االختصاصتدار بواسطة جهة  الضريبةعلى أن السياسات 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة ) -0

 .االستراتيجيةعلى أن السياسات الضريبية توضع بناء على خطط الدولة 

تعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين (، و0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة ) -5

 على أن السياسات الضريبية تفشل في تحقيق أهدافها إذا كانت قاسية على المكلفين.

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة ) -0

 ات الضريبية تنجح إذا راعت الحالة التجارية للمكلفين.على أن السياس

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة ) -7

 له أثر سلبي علي اإليرادات المتحصلة. الذاتيالضريبي على أن التقدير 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5ط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة )بلغت قيمة الوسي -8

 بشدة على أن عدم التحديث ومواكبة السياسات الضريبية يؤثر في ضعف وصعوبة التحصيل.

ي هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين (، وتعن0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة التاسعة ) -9

 في السداد. استجابتهمعلى أن انسجام السياسات الضريبية مع المكلفين يؤدى إلى 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة العاشرة ) -16

 .الضريبيتنتهجها الدولة تكافح التهرب  التيلضريبية على أن السياسات ا

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الحادية عشر ) -11

 .القومي االقتصادموافقين بشدة على أن آثار السياسات الضريبية تنعكس سلباً على 
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(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية عشر ) بلغت قيمة -12

 موافقين بشدة على أن غموض وعدم وضوح السياسات الضريبية يؤدى إلى ضعف التحصيل.

وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة (، 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة عشر ) -10

 موافقين على أن عدم نشر السياسات الضريبية في وسائل اإلعالم المختلفة يؤدى إلى صعوبة التعامل مع المكلفين.

راد (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أف0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات المتغير الثاني ) -10

 عينة الدراسة موافقين على ما جاء بعبارات المتغير الثاني.
 

 التحليل الوصفي لعبارات المتغير الثالث: التهرب الضريبي -1

  تم حساب التوزيع التكراري لعبارات المتغير الثالث لمعرفة آراء عينة الدراسة على كل عبارة كما يلي: 

 د عينة الدراسة على عبارات المتغير الثالثالتوزيع التكراري إلجابات أفرا (7)الجدول 

 

 ت

 

 العبارات

أوافق 

 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة

الموارد المالية الضريبية ويضعف الحوافز الضريبي يهدر التهرب  1

 الممنوحة للمتحصلين.

27 21 5 0 1 

 0 9 7 19 21 في فساد الذمة المالية للمكلفين.الضريبي يساعد التهرب  2

 1 5 16 21 20 الممنوح للتحصيل. السنويالربط الضريبي يضعف التهرب  0

 2 5 5 20 25  بعلم المتحصل في فساد ذمم المتحصلين.الضريبي يساهم التهرب  0

من إهدار العملة الصعبة المحصلة من الضريبي يضاعف التهرب  5

 الشركات األجنبية لصالح الدولة.

29 26 0 5 2 

 0 5 8 18 25 .االقتصاديخر الممولين من سداد الضريبة على التضخم يؤثر تأ 0

 0 5 5 22 20 يؤدى عدم تحصيل الضريبة في موعدها إلى عجز في اإليرادات العامة. 7

 6 0 0 18 05 في تحصيل اإليرادات الضريبية.الضريبي تؤثر آلية التحصيل  8

بي الضريالتحصيل  تؤدى المعينات واألدوات والوسائل المستخدمة في 9

 إلى سرعة أو بطء إنجاز التحصيل.

06 21 0 2 1 

ي تسهيل ف االقتصاديتتناسب مع الواقع  التيتساهم السياسات الضريبية  16

 التحصيل.

15 20 15 0 6 

سببه ضعف المعلومات عن المكلفين في ديوان الضريبي التهرب  11

 الضرائب.

02 18 0 2 2 

 5 5 7 10 06 لى فقدان اإليرادات الضريبية.إالضريبي يقود التهرب  12

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 
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 آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات اتجاهللتحقق من صحة المتغير الثالث: التهرب الضريبي، ينبغي معرفة     

 الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات مجتمعةً، والوسيطالمتعلقة بالمتغير الثالث، وتم حساب الوسيط إلجابات أفراد عينة 

هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهرة والذي يمثل اإلجابة التي تتوسط جميع اإلجابات بعد ترتيب 

 اإلجابات تصاعدياً أو تنازلياً وذلك كما في الجدول اآلتي:

 ينة الدراسة على عبارات المتغير الثالثالوسيط إلجابات أفراد ع (8)الجدول 

 التفسير الوسيط العبارات ت

 أوافق 0 الموارد المالية الضريبية ويضعف الحوافز الممنوحة للمتحصلين.الضريبي يهدر التهرب  1

 أوافق بشدة 5 في فساد الذمة المالية للمكلفين.الضريبي يساعد التهرب  2

 أوافق بشدة 5 الممنوح للتحصيل. ويالسنالربط الضريبي يضعف التهرب  0

 أوافق بشدة 5 بعلم المتحصل في فساد ذمم المتحصلين.الضريبي يساهم التهرب  0

من إهدار العملة الصعبة المحصلة من الشركات األجنبية الضريبي يضاعف التهرب  5

 لصالح الدولة.

 أوافق بشدة 5

 أوافق 0 .االقتصادي يؤثر تأخر المكلفين من سداد الضريبة على التضخم 0

 أوافق 0 يؤدى عدم تحصيل الضريبة في موعدها إلى عجز في اإليرادات العامة. 7

 أوافق 0 في تحصيل اإليرادات الضريبية.الضريبي تؤثر آلية التحصيل  8

و بطء إلى سرعة أالضريبي تؤدى المعينات واألدوات والوسائل المستخدمة في التحصيل  9

 إنجاز التحصيل.

 أوافق بشدة 5

 أوافق بشدة 5 صيل.في تسهيل التح االقتصاديتتناسب مع الواقع  التيتساهم السياسات الضريبية  16

 أوافق 0 سببه ضعف المعلومات عن المكلفين في ديوان الضرائب.الضريبي التهرب  11

 أوافق بشدة 5 إلى فقدان اإليرادات الضريبية.الضريبي يقود التهرب  12

 أوافق بشدة 5 راتجميع العبا

 

 م2622بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: 

 ما يلي: (8)يتبين من الجدول رقم 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولى ) -1

 ريبية ويضعف الحوافز الممنوحة للمتحصلين.يهدر الموارد المالية الضالضريبي على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية ) -2

 يساعد في فساد الذمة المالية للمكلفين.الضريبي بشدة على أن التهرب 
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(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5اد عينة الدراسة على العبارة الثالثة )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفر -0

 الممنوح للتحصيل. السنوييضعف الربط الضريبي بشدة على أن التهرب 

العينة موافقين (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة ) -0

 بعلم المتحصل يساهم في فساد ذمم المتحصلين.الضريبي بشدة على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة ) -5

 عبة المحصلة من الشركات األجنبية لصالح الدولة.يضاعف من إهدار العملة الصالضريبي بشدة على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة ) -0

 .االقتصاديعلى أن تأخر الممولين من سداد الضريبة يؤثر على التضخم 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0ت أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة )بلغت قيمة الوسيط إلجابا -7

 على أن عدم تحصيل الضريبة في موعدها يؤدى إلى عجز في اإليرادات العامة.

البية أفراد العينة موافقين (، وتعني هذه القيمة أن غ0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة ) -8

 تؤثر في تحصيل اإليرادات الضريبية.الضريبي على أن آلية التحصيل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة التاسعة ) -9

 تؤدى إلى سرعة أو بطء إنجاز التحصيل.الضريبي ة في التحصيل بشدة على أن المعينات واألدوات والوسائل المستخدم

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة العاشرة ) -16

 لتحصيل.تساهم في تسهيل ا االقتصاديتتناسب مع الواقع  التيبشدة على أن السياسات الضريبية 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الحادية عشر ) -11

 سببه ضعف المعلومات عن المكلفين في ديوان الضرائب.الضريبي موافقين على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5العبارة الثانية عشر )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على  -12

 يقود إلى فقدان اإليرادات الضريبية.الضريبي موافقين بشدة على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات المتغير الثالث ) -10

 الدراسة موافقين بشدة على ما جاء بعبارات المتغير الثالث. عينة

 

 الفرضيات اختبار. 1.1

السياسات و المتحصل الضريبيأخالقيات توجد عالقة ذات داللة معنوية بين  التي تنص على اآلتي: الفرضية األولي: اختبار

 . الضريبية

م الضريبية، وللتحقق من صحة الفرضية ت السياساتعلى ي المتحصل الضريبهدف وضع هذه الفرضية إلى بيان أخالقيات     

(، Xكمتغير مستقل )المتحصل الضريبي الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن أخالقيات  االنحدارأسلوب  استخدام

 والضريبية كمتغير تابع وذلك كما في الجدول اآلتي:
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 خطي البسيط على عبارات الفرضية األولىال االنحدارنتائج تحليل  (9)الجدول 

 التفسير (Sig) االحتماليةالقيمة  (t) اختبار معامالت اإلنحدار البيان

0
̂ 1.716 2.596 6.612 معنوية 

1
̂ 6.500 0.012 6.661 معنوية 

 النموذج معنوي 6.00 (R ) االرتباطمعامل 

) معامل التحديد
2R) 6.18 

 10.60 (F) اختبار

XY 544.0710.11  

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

 كاآلتي: (9)يمكن تفسير نتائج الجدول رقم 

الضريبية ت االسياسكمتغير مستقل، والمتحصل الضريبي أظهرت نتائج التقدير وجود إرتباط طردي متوسط بين أخالقيات  -1

 . (6.00)البسيط  االرتباطكمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل 

 (%18)كمتغير مستقل يؤثر ب المتحصل الضريبي ، وهذه القيمة تدل على أن أخالقيات (6.18)بلغت قيمة معامل التحديد  -2

 الضريبية )المتغير التابع(.السياسات على 

 .(6.661)وهي دالة عن مستوى داللة  (10.60) (F) اختبارقيمة البسيط معنوي حيث بلغت  االنحدارنموذج  -0

 1.716 يساوي صفراً.المتحصل الضريبي : متوسط الضريبية عندما يكون أخالقيات 

 6.500 50وحدة واحدة يزيد الضريبية ب المتحصل الضريبي : وتعني زيادة أخالقيات%. 

قيات أخالتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين ) والتي نصت على أن: مما تقدم يستنتج الباحثان أن فرضية الدراسة األولى،   

 قد قبلت. (الضريبيةوالسياسات المتحصل الضريبي 

الحد من و المتحصل الضريبيأخالقيات توجد عالقة ذات داللة معنوية بين  التي تنص على اآلتي: إختبار الفرضية الثانية:

 التهرب الضريبى.

على الحد من التهرب الضريبى، وللتحقق من صحة الفرضية تم المتحصل الضريبي بيان أخالقيات  هدفت هذه الفرضية إلى    

(، والتهرب Xكمتغير مستقل )المتحصل الضريبي إستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن أخالقيات 

 آلتي:كمتغير تابع وذلك كما في الجدول االضريبي 
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 الخطي البسيط على عبارات الفرضية الثانية االنحدارنتائج تحليل  (10)الجدول 

 االحتماليةالقيمة  (t) اختبار معامالت اإلنحدار البيان

(Sig) 

 التفسير

0
̂ 2.672 0.808 6.666 معنوية 

1
̂ 6.510 0.188 6.666 معنوية 

 النموذج معنوي 6.08 (R ) باطاالرتمعامل 

)معامل التحديد 
2R) 6.20 

 17.50 (F) اختبار

XY 516.0072.22  

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

 كاآلتي: (16)يفسر الباحثان نتائج الجدول رقم     

لضريبي اكمتغير مستقل، والتهرب المتحصل الضريبي القيات أظهرت نتائج التقدير وجود إرتباط طردي متوسط بين أخ -1

 .(6.08)البسيط  االرتباطكمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل 

 (%20)كمتغير مستقل يؤثر بـ المتحصل الضريبي ، وهذه القيمة تدل على أن أخالقيات (6.20)بلغت قيمة معامل التحديد  -2

 .(المتغير التابعالضريبي )على التهرب 

 .(6.666وهي دالة عن مستوى داللة ) (17.50) (F) اختبارالبسيط معنوي حيث بلغت قيمة  االنحدارموذج ن -0

 2.672 يساوي صفراً.المتحصل الضريبي عندما يكون أخالقيات الضريبي : متوسط التهرب 

 6.510 52ب الضريبي وحدة واحدة يزيد التهرب المتحصل الضريبي : وتعني زيادة أخالقيات%. 

خالقيات أتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين ) مما تقدم يستنتج الباحثان أن فرضية الدراسة الثانية، والتي نصت على أن:    

 قد قبلت. (تهرب الضريبيوالحد من الالمتحصل الضريبي 

 

 الخاتمة. 5

 النتائج. 1.5

 الية:ختبار الفرضيتين توصل الباحثان للنتائج التإمن خالل تحليل البيانات و    

 يرادات الضريبية.اإلتحصيل يجابا على إتؤثر مصداقية المتحصل الضريبي ومهنيته  -1

 يرادات العامة.يرادات الضريبية وزيادة اإلتزيد أمانة المتحصل الضريبي من كفاءة تحصيل اإل -2

 حسن تطبيق السياسات الضريبية.تساهم التربية الوطنية واألخالقية للمتحصل الضريبي في  -0
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 التوصيات . 2.5

 في ضوء ما برز من نتائج يوصي الباحثان بالتالي:    

تحصيل ي فمنحه الحوافز المادية والمعنوية ألنها تؤثر إيجابياً هتمام بسبل الحفاظ على مصداقية المتحصل الضريبي باإل -1

 يرادات الضريبية.اإل

 لتكون عادلة وواضحة وسهلة الفهم ألجل سالمة تطبيقها. على المشرع الضريبي المراجعة المستمرة للسياسات الضريبية -2

قناعه بضرورة أدائها، وذلك من خالل توعيته عبر وسائل إدارة الضريبية ترسيخ دور الضريبة لدى المكلف وعلى اإل -0

 عالم المكتوبة والمسموعة والمرئية.اإل

 

 :المراجع. 6

 . المراجع العربية:1.6

العالمي، الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم  قتصاداال الندماج، السياسة الجبائية كأداة (2610) إبراهيم، محمد طالبي علي، -

 وعلوم التسيير، رسالة دكتوراة منشورة.  االقتصادية

جامعة محمد ، ثر حوكمة المستشفيات على أخالقيات المهنة الطبية، الجزائر، أ(2612)، فوزية، مقراش، جوهرة وأقطى -

 .خضير

 لى نظام ضريبة القيمة المضافة.إ، الدليل (2619)األمانة العامة للجان الضريبية السعودية،  -

، التجارة اإللكترونية والتهرب الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرائب (2622)شيرين،  أبو هالل، مروان وشعبان، -

 ، 2، العدد 02المجلة العربية لإلدارة، المجلد دارية، بفلسطين، القاهرة، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية اإل

، مساهمة المراجعة الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبي لتفعيل مبادئ حوكمة 1997براهيمي، سمية وبلعايش، ميادة،  -

 07عربية، العدد  قتصاديةاالشركات، عمان، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة بحوث 

، مصر، االجتماعيةوالعدالة  االقتصاديةالكفاءة  اعتبارات، السياسات الضريبية في مصر بين (2621)راء عادل، الحسيني، إس -

  0القرار، مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، العدد  اتخاذمجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم 

 ن للنشر والتوزيع، عمان، دار زهرا2، مالية عامة، ط (2610)خطيب، خالد وشامية، أحمد زهير،  -

، التهرب الضريبي: كيفية قياسه وسبل مكافحته، مصر، مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم إتخاذ (2621)زكي، محمد،  -

 0القرار، مجلة آفاق إقتصادية معاصرة، العدد 

 ةدراس-ة القيمة المضافة مخالفات ضريب ارتكابالمسؤولية الجنائية عن  ،(2626)نوف بنت مبارك شنان الكرات، ، الزهراني -

مقارنة في النظام السعودي والقانون اإلماراتي، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة ماجستير في القانون 

 الجنائي المقارن غير منشورة.

 يع والطباعة.العمل، بغداد، دار المسيرة للنشر والتوز أخالقيات، نبذة من كتاب (2610)السكارنة، بالل خلف،  -

 ، محاسبة الضرائب بين النظرية والتطبيق، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع.(2668)المشاعلة، محمد أبو ناصر محفوظ،  -

 ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.(2667)عامر، حميد بوزيدة علي،  -
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، 00معية، مجلة كلية المعارف الجامعية، المجلد ، الرمادي، كلية المعارف الجا(2622)عواد،  ساميعبد المحمودي، شامل  -

  2العدد 

 ، دليل الموظف والوظيفة العمومية، الجزائر، دار النجاح للكتاب.(2612)علي، رشيد حباني،  -

في الحــد من التهرب الضريبي في األردن:  ، أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية (2610)عليمات، نوفان وعيسى، كفاح،  -

 / ب0، العدد 22ة ميدانية، عمان، جامعة آل البيت، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد دراس

 ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر:، (2660)عمر، زغدود علي أيمن،  -

 ، مدخل القانون اإلداري، الجزائر، دار الهدى.(2616)عبد اإلله، عالء الدين عشي،  -

المديرية العامة للضرائب، الجزائر، وزارة  لموظفي، دليل أخالقيات المهنة (2669)رياض،  المصلح، أحمد عبد الرحمن -

 المالية الجزائرية، المديرية العامة للضرائب.

الحد من  المهني فيالمراجع الخارجي بقواعد السلوك  التزام، أثر (2622)ناصر، نجاة عبد هللا ومازن، يحيى مقدم أحمد،  -

دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية، بابنوسة، جامعة  -التهرب الضريبي 

 022 - 275، ص ص 5، العدد 1السالم، كلية العلوم اإلدارية والمالية، مجلة كلية العلوم اإلدارية والمالية، المجلد 

 .نشورات الحلبي الحقوقية، أساسيات المالية العامة، بيروت، م(2668)عدلي، ناشد، سوزي  -

 

 . المراجع األجنبية:2.6

- Alstadsaeter, Annette & Others, (2022), Tax evasion & tax avoidance, ELSEVIER, Journal of 

Public Economics, 206, 104587 

- Arena, Matteo P. & Others, (2019), Securities litigation and corporate tax avoidance, Journal of 

Corporate Finance, Vol. 66, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.101546 

- Dobla & Others, (2019), Productivity and Tax Evasion, International Monetary Funds, Working 

Papers, www.imf.org  

- Sritharan, Nivakan & Others, (2022), A Systematic Literature Review on Tax Evasion: Insights 

and Future Research Agenda, International Journal of Academic Research in Accounting, 

Finance and Management Sciences. Vol. 12, No. 2, pp 84 – 105 
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 نشاء مجسمات مستدامة باالستلهام من الزخارف النجديةوظيف التقنيات الحديثة في إت

Using Modern Technologies in Producing Sustainable Sculptures inspired from Najdi 

Ornaments 

 / ساره بنت ساعد الزهرانيالباحثة إعداد:

 ماجستير في التربية الفنية، كلية التربية، جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية

Email: s-saed@outlook.sa 

 براهيم النويصرإ/ هيفاء بنت الدكتورة إشراف

 جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية قسم التربية الفنية، التربية،كلية  مساعد،أستاذ 

Email: halnowaiser@ksu.edu.sa 

  :الملخص

 التقليدي والحديث، وايضاً ماهيتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم تشكيل المـُجسَّمات وأساليبها التشكيلية بنوعيها 

االستدامة و تحديداً مفهومها في الفنون، كما تهدف إلى إنتاج مجسمات مستدامة مستلهمة من الزخارف النجدية، وتسليط الضوء 

التشكيل  وإلثراء مجال التصميم كونها تفتح افاقاً جديده  النظرية على الزخارف النجدية ومعانيها الفلسفية، و تكمن أهمية الدراسة

من خالل الطابعة ثالثية األبعاد، كما تساهم في تقديم حلول معاصره إلثراء مجال التشكيل المجسم، أما األهمية التطبيقية  المجسم

، و انتاج هدايا 0202فقد تسهم هذه الدراسة في دعم الفن التشكيلي السعودي بما يتواكب مع التطور التكنولوجي في ضوء رؤية 

اتبعت الدراسة المنهجين الوصفي والتجريبي من خالل إثراء اإلطار النظري بالمفاهيم  ية لها طابع تراثي وطني.تذكارية سعود

األساسية المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وهي تشكيل المجسمات، والتنمية المستدامة، والزخارف النجدية، والقيام بتجربة لتصميم 

ت ثالثية األبعاد، وتحددت عينة الدراسة بأربعة مجسمات مستلهمة من الزخارف وإنتاج مجسمات مستدامة باستخدام الطابعا

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى إمكانية إنتاج مجسمات مستدامة باستخدام أساليب  النجدية ومطبوعة بالطابعة ثالثية األبعاد.

الخامات الراجعة؛ مما يحقق مبدأ االستدامة، كما تكنولوجية حديثة للنحت كالطابعات ثالثية األبعاد التي تتيح إعادة استخدام 

توصلت إلى أن الزخارف النجدية تمثل إحدى صور الهوية المعمارية، وتحمل من القيم ما يعكس عادات وتقاليد ومعتقدات المجتمع 

باقي لشعبي السعودي لالنجدي، والتي تكون في غالبها مستمدة من الدين اإلسالمي. وأوصت الدراسة باالهتمام بدراسة الموروث ا

المناطق في المملكة العربية السعودية؛ لتأصيل الهوية الثقافية للمجتمع بقالب عصري يتناسب مع الجيل الحالي، وإدراج التقنيات 

ت االحديثة لتشكيل المجسمات في العملية التعليمية لفتح مجال لالبتكار الصناعي، كما توصي الباحثة باالستفادة من مميزات الطابع

 ثالثية األبعاد في المجاالت الفنية األخرى كاألشغال، والخزف وغيرها.

 التشكيل المجّسم، المجّسمات، الطابعة ثالثية األبعاد، االستدامة، التنمية المستدامة، الزخارف النجدية. الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
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Using Modern Technologies in Producing Sustainable Sculptures inspired from Najdi 

Ornaments 

Abstract: 

This study aims to identify the concept of sculptures formation, its plastic traditional and modern 

styles, and to produce sustainable sculptures inspired from Najd ornaments. The study adopted 

both descriptive and experimental approaches through enriching the theoretical framework with 

the main concepts related to the study variables, i.e. (sculptures formation, sustainable 

development and Najd ornaments), and conducting an experiment to design and produce 

sustainable sculptures using 3D printers. The study sample is four sculptures inspired from Najd 

ornaments printed by 3D printer.  

The findings of this study are as follows: the possibility of production of sustainable sculptures 

using modern technological styles of sculptures such as 3D printers that allow to reuse the returned 

raw materials, which realizes the principle of sustainability. The study findings also revealed that 

Najd ornaments represent one of architectural identity, convey values that reflect customs, 

traditions and believes of Najd population, which are mostly derived form Islam. The researcher 

recommended to paying further attention to Saudi folk heritage of other regions of Saudi Arabia 

for the consolidation of cultural identity of Saudi population in modern character consistent with 

the current generation. The researcher also recommended the inclusion of modern technologies of 

sculptures formation in the educational process to open up industrial innovation. In addition, the 

researcher recommends to benefit from 3D printers’ properties in the artistic fields such as 

handicraft, ceramics and others. 

 

Keywords: Sculptures Formation, Sculptures, 3D Printer, Sustainability, Sustainable 

Development, and Najd Ornaments. 
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 المقدمة: .1

في عصرنا الحالي أهمية كبيرة لدى المجتمعات العالمية، وفي مجتمعاتنا الطموحة بشكل خاص، وتُعدُّ تحتل التكنولوجيا       

مؤشًرا لتطور المجتمعات المتقدمة والمتحضرة؛ حيث أصبحت ركيزة أساسية وحاجة يعتمد عليها؛ لمساهمتها في إحداث 

والفنون. ونحن نعيش في هذا التطور في كل االتجاهات،  التطورات العلمية في جميع المجاالت كالطب، واالقتصاد، والهندسة

البد لنا أن ندرك ضرورة االستفادة من آخر ما أنتجته التكنولوجيا، وحريٌّ بنا أن نسعى إلى اإلنتاج والتطوير، وذلك يتطلب 

 منا بذل المزيد من المجهودات، واالستفادة من اإلمكانيات التكنولوجية؛ لمواكبة ذلك التطور.

تكنولوجيا دوٌر مهٌم ومباشر في التنمية المستدامة؛ إذ تُعد أحد األهداف التي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيقها من ولل

رادة وطنية مستقلة إل اً وفق توجه مستمرة. والتنمية المستدامة بمفهومها العام هي عملية اجتماعية واعية 0202خالل رؤية 

تمع لقدرات المجتتيح تحقق النمو اقتصادية  وأاجتماعية  وأسياسية مختلفة، سواء كانت تغييرات  وإحداث من أجل إيجاد

 (.0222، عبد الرحمن) همستمٍر لنوعية الحياة فيالحسين وللت
 

ومنذ القدم اقتصرت األساليب التشكيلية لبناء المـُجسَّمات على األساليب التقليدية في التشكيل، حيث كان الفنان يعتمد 

قنيات البسيطة في التشكيل اليدوي كالنحت أو صب القوالب أو البناء أو التجميع، أما في العصر الحديث وفي ظل على الت

المـُعطيات التكنولوجية تطّورت الوسائل المستخدمة في تناول الموضوعات الفنية، وظهر ما يُعرف بـ "النحت الرقمي" 

ن ته الفنية رقمياً عبر برامج مخصَّصة تحاكي التشكيل الواقعي، ويتمكَّ والذي من خالله يستطيع الفنان تصميم وتشكيل مجسما

بعد ذلك من إخراجها بواسطة آالت الطباعة ثالثية األبعاد، ولعلَّ أبرز ما تتميز به هذه الطابعات هو استخدامها لخامات 

دامة، وتعد التنمية المستدامة أحد األهداف صديقة للبيئة، وأيًضا إعادة استخدام الخامات الراجعة مما يساهم تحقيق مبدأ االست

 م.0202التي وضعتها المملكة العربية السعودية ضمن خطتها التنموية الشاملة في رؤيتها لعام 

كما وتضمنت رؤية المملكة في جانبها الثقافي أهمية الحفاظ على التراث والهوية الوطنية السعودية من االندثار من خالل 

بالموروثات الشعبية المتنوعة لمناطق المملكة، وحرصها على االعتزاز بها ونشرها عالميًا، وجاءت هذه الدراسة االهتمام 

امتداًدا لعدة دراسات تبنت االهتمام بالفنون الشعبية في المملكة العربية السعودية، وقد اختصت هذه الدراسة بفن الزخرفة 

األصيلة الزاخرة بالقيم الجمالية والفلسفية التي تعكس البيئة النجدية ومبادئ أهلها النجدية كونها أحد أهم الموروثات الشعبية 

، من خالل استخدام 0202ومعتقداتهم، كما تسعى هذه الدراسة للمواءمة بين عدة جوانب شملتها تطلعات المملكة في رؤيتها 

 ستوحاة من الزخارف الشعبية النجدية.تكنولوجيا الطابعات الثالثية األبعاد في إنتاج مجسمات صديقة للبيئة م

 وعلى ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالتساؤل اآلتي: 

 ما مدى إمكانية توظيف التقنيات الحديثة في إنتاج مجسمات مستدامة مستلهمة من الزخارف النجدية؟

  عدد من األسئلة الفرعية التي ستتناولها هذه الدراسة:يتفرع من هذا التساؤل 

 ما هو مفهوم التشكيل المـُجسَّم، وماهي أساليبه التقليدية والحديثة؟ .2

 المستدامة؟ما هو مفهوم التنمية  .0

 ما هي الزخارف النجدية وأنواعها ومعانيها الفلسفية؟ .0

 ما إمكانية إنتاج ُمجسَّمات مستدامة مستلهمة من الزخارف النجدية؟ .4
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 أهداف الدراسة: .1.1

 المـُجسَّمات وأساليبها التقليدية والحديثة.التعرف على مفهوم تشكيل  .2

 التعرف على التنمية المستدامة. .0

 تسليط الضوء على الزخارف النجدية ومعانيها الفلسفية. .0

 إنتاج ُمجسَّمات مستدامة باالستلهام من الزخارف النجدية عبر الطابعة ثالثية األبعاد. .4

 أهمية الدراسة: . 2.1

 الناحيتين النظرية والتطبيقية كما يأتي:تستمد الدراسة أهميتها من 

 األهمية النظرية: . 1.2.1

 إضافة محتوى معرفي حول التقنيات الرقمية. .2

 تقديم حلول معاصرة إلثراء مجال التشكيل المـُجسَّم. .0

 فتح آفاق جديدة إلثراء مجال التصميم والتشكيل المـُجسَّم من خالل الطباعة ثالثية األبعاد. .0

 التطبيقية: األهمية . 2.2.1

 . 0202يسهم في دعم الفن التشكيلي السعودي بما يتواكب مع التطور التكنولوجي في ضوء رؤية  .2

 إنتاج هدايا تذكارية سعودية لها طابع تراثي وطني. .0

 حدود الدراسة:. 1.1

اقتصرت هذه الدراسة على إنتاج تصاميم لُمجسَّمات مستدامة مستوحاة من الزخارف النجدية من  الحدود الموضوعية: .2

 خالل الطباعة ثالثية األبعاد.

 هـ.2440الفصل الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمانية: .0

 المملكة العربية السعودية. –مدينة الرياض  الحدود المكانية: .0

 منهج الدراسة:. 1.1

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتجريبي، ويعرف المنهج الوصفي بأنه اسلوب لوصف الموضوع المراد دراسته من     

خالل نظام علمي صحيح وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها. أما المنهج التجريبي 

لشروط محددة للواقع للظاهرة موضوع الدراسة، ومالحظة ما ينتج عن هذا التغيير من فهو احداث تغيير مقصود ومضبوط وفقا 

 (.0222على تلك الظاهرة. )المحمودي، 
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 مجتمع الدراسة:. 5.1

 شملت هذه الدراسة المجسمات المنتجة بالطابعات ثالثية األبعاد.   

 عينة الدراسة:. 1.1

 تتحدد عينة الدراسة بأربعة مجسمات مستوحاة من الزخارف النجدية، ومطبوعة بالطابعة ثالثية األبعاد.   

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 :(Modern Technologies) التقنيات الحديثة -

 إجرائيًا بأنها: األساليب أو الطرق الحديثة التي يستعين بها الفنان لتصميم وتشكيل وبناء المجسمات.   تعرف

 :(Sculptures) الُمجسَّمات -

: البناء والتشكيل اآللي للُمجسَّمات الفنية بالطابعة ثالثية األبعاد من خالل حبرها الطباعي المكون اإجرائيًا بأنه عرفت

 .PLAمن المادة البالستيكية 

 :(Sustainable) االستدامة -

إجرائيًا بأنه: خاصية الديمومة واالستمرارية في إنتاج المـُجسَّمات لتحقيق التوازن البيئي واالقتصادي  يعرف

 واالجتماعي.

 :(Najdi Ornaments) الزخارف النجدية -
 

 إجرائيًا بأنه: فنُّ تزيين األشياء وتجميلها المرتبط بفكر ووجدان البيئة الثقافية النجدية، والمتوارث بين أجيالها. يعّرف
 

 

 السابقة:الدراسات  .2

دراسة بعنوان "التنمية المستدامة للزخارف اإلسالمية باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد وتوظيفها في تصميمات مقترحة  -

 (201٩المرأة" )الخرباوي والمهدي، لتصميم عباءة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة للزخارف اإلسالمية من خالل الطباعة 

لتصميمات مقترحة لتزيين عباءة المرأة"، واستخدمت الباحثتان في دراستهما المنهج الوصفي التجريبي، وذلك  3Dبتقنية 

خالل تصميم استبانة محكمة، وكان من أبرز النتائج التي توصلت لها الباحثتان أن الممارسة والتجريب بتقنية المعلومات  من

الحديثة على الشكل والتصميم والخامة، كان له األثر في تنمية مستدامة في إثراء جماليات تزين عباءة المرأة بالزخارف 

دور بالغ األثر في الطباعة ثالثية األبعاد للزخارف اإلسالمية، والعديد من المهارات اإلسالمية، وأن تقنية المعلومات لها 

 وتنوع التقنيات.
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 (2011دراسة بعنوان "المتطلبات التكنولوجية إلنتاج المجسمات الزجاجية باستخدام الطابعة ثالثية األبعاد" )عبد النبي،  -

المجسمات الزجاجية بالطابعة ثالثية األبعاد وفق المنهج الوصفي، وكانت هدفت إلى تحديد المتطلبات التكنولوجية لصناعة 

أبرز نتائجها التعريف بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد للزجاج لفتح مجاالت تطبيقية جديدة في مجال الزجاج، كما توصلت إلى 

رورة طلق جديد ومبتكر في مجال الزجاج، وضأن الريادة في الفكر اإلبداعي ال تأتي إال باستخدام التكنولوجيا المستحدثة كمن

 مواكبة التطور في مجال تصميم الزجاج.

 (2012 نبوي،دراسة بعنوان "جماليات زخارف األبواب النجدية بين تأصيل الهوية العربية والتفكير اإلبداعي" ) -

ربية، ي تأصيل الهوية العهدفت إلى التعرف على الفن النجدي وخصائصه وعناصره، وتوضيح تأثير الموروث الشعبي ف

وتناولت جماليات الموروث الشعبي العربي في طباعة المنسوجات في صياغات إبداعية معاصرة لتأصيل الهوية العربية، 

واتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي، والتحليلي، والتجريبي، وذلك من خالل اختيار نماذج من األبواب النجدية 

راء تجارب مستوحاة من الزخارف المطبقة على تلك األبواب، وتنفيذ تصميمات لتطبيقها على المعلقات وتحليلها فنيًا، وإج

النسجية، وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج، كان أهمها أن مجال تصميم المطبوعات يُعدُّ من المجاالت المهمة الستلهام 

بشكل إبداعي ومعاصر، كما أكدت على دور المبدع العربي في  واستيعاب الموروث الشعبي العربي وتفعيل الهوية العربية

 تأصيل الهوية العربية من خالل استلهامه من الموروث الشعبي.

دراسة بعنوان "صياغات مستحدثة للمفردة الشعبية النجدية في المملكة العربية السعودية للحفاظ على الموروث  -

 (2011، آل موسىالشعبي" )

تصاميم عصرية للمفردة الشعبية النجدية في المملكة العربية السعودية للحفاظ على الموروث الشعبي"، هدفت إلى استحداث 

واستخدمت الباحثة المنهجين الوصفي والتجريبي من خالل التعرف على المفردات النجدية وعناصرها وتحليلها، ومن 

ة معاصرة، ومن أهم ما جاءت به نتائج هذه الدراسة الجانب التطبيقي إعداد تصميمات مستلهمة من الزخارف النجدية برؤي

ترسيخ التراث الشعبي السعودي من خالل المفردة الشعبية الزخرفية، والوصول إلى إمكانياتها التشكيلية في استحداث 

ى لمفردات زخرفيه فنية معاصرة، واالستفادة من االتجاهات العصرية للفن التشكيلي وإمكاناتها الالمحدودة للحفاظ ع

 الموروث الشعبي من خالل خلق تصاميم لها أبعاد غير مألوفة في قالب معروف مثل التراث.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل االطالع على الدراسات السابقة نجد انها اتفقت على أهمية موضوع الدراسة الحالي. فالدراسات التي تناولت 

الطباعة ثالثية األبعاد تناولتها من عدة جوانب نظرية وعملية، من خالل التعريف بالطباعة ثالثية األبعاد، وتوضيح أهميتها، 

تناولت الزخارف النجدية، فكانت تركز على التعرف على التراث في مباني نجد القديمة، الدراسات التي وطرق استخدامها. أما 

والزخارف التي تمتاز بها العمارة النجدية، وما تحتويه من رموز تحمل قيًما جمالية وفلسفية تحكي قصص أهاليها وعاداتهم 

بتكار أعمال فنية معاصرة؛ ليؤكدوا بها على اعتزازهم وتقاليدهم األصيلة والعريقة، والتي أصبحت مصدر إلهام لكل الفنانين ال

بهذا الموروث الحضاري القيم، وليحافظوا عليه من االندثار. تنفرد هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في مجال البحث، والذي 

امات المتوفرة ستفادة من الخيتعلق باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد في التشكيل المجسم عوًضا عن التشكيل اليدوي، واال

 .0202بالبيئة أو المعاد تدويرها لتنفيذ تلك المجسمات بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة التي تعد كأحد أهداف رؤية المملكة 
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 اإلطار النظري: .1

 تشكيل المجسمات .1.1

كل التي يتعامل التشكيلية، فهي مفردات لغة الشفي الفنون البصرية تُسمى الوحدات البنائية والتعبيرية األساسية بالعناصر 

معها النّحات، وقد ُسميت عناصر التشكيل بهذا االسم نسبة إلى إمكانياتها المرنة في اتخاذ هيئات متعددة، وقابليتها لالندماج 

 إن العناصر التشكيلية للفنون البصرية هي المفردات والتآلف والتوحد بعضها مع بعض؛ لتكون شكاًل كليًا للعمل الفني.

األساسية التي يستخدمها الفنان؛ ليبني أيًا من أعماله، لكن الطريقة التي ينظم بها هذه العناصر هي التي تسير العمل الفني 

في حالة رة تشبيهية، والواحد من اآلخر، وقد يجمع الفنان في حالة ما بين الكتلة والفراغ والسطح واللون والخط؛ لينتج صو

أخرى قد يجمع بين هذه العناصر نفسها بطريقة مختلفة كليًا؛ ليعبر عن استجابته الذاتية لتجربة شخصية. وما هو جوهري 

في كل عمل فني هو القصد األساسي الذي ينشده الفنان، أو يركز فيه، والذي يفرض عليه أن يتخذ قراراته في عدد العناصر 

تؤدي العناصر والمفردات التشكيلية إلى جانب وظيفتها في البناء وتخدمها أو الطريقة التي سينظم بها. وأنواعها التي يس

التشكيلي دوًرا جماليًا يرتبط بوضع هذه العناصر في العمل الفني وعالقتها المتبادلة مًعا، ونعني فيها قيم اإليقاع واالتزان 

 قات بين العناصر التشكيلية. والقيم الجمالية بذلك هي تلك العوامل المؤثرة فيوالوحدة والتناسب، والتي تنتج عن تنظيم العال

التقدير الجمالي، وبإدراكها وتأملها يزداد األبصار الجمالي حدة، وتزداد التجربة الجمالية إمتاًعا، والقيم الجمالية ال تنفصل 

 (.0222، رونوآخ)الصهبي  ية ومقدرة النحات المبدععن العناصر التشكيلية، فهي ناتج الصياغة الواعية للعناصر التشكيل
 

 أساليب تشكيل المجسمات: 

 ( أساليب نحت وتشكيل المجسمات إلى نوعين هما:0222صنفت السعيد )

أسلوب النحت باإلضافة، أسلوب النحت بالحفر واإلزالة، أسلوب النحت األساليب التقليدية لنحت المجسمات، وتشمل:  .2

 البنائي واإلنشائي.

 النحت الرقمي. وتشمل:األساليب الحديثة لنحت المجسمات،  .0

ظهر مصطلح "النحت الرقمي" حينما دخل التصميم بمساعدة الحاسوب مجال النحت إلنشاء مجسمات مادية، ويعتمد 

ياله خهذا الفن على الطريقة الواقعية نفسها في تشكيل المجسمات، فهو يوفر أدوات تساعد النحات على تجسيد ما يراه في 

إلى مجسمات مرئية بطريقة أسهل وبأرخص التكاليف، وبعد ذلك يمكن إخراج المنتج عن طريق الطابعات ثالثية األبعاد 

للحصول على نتيجة واقعية وملموسة ألي شيء يتم نحته على برامج النحت الرقمي أو استخدامه فقط كوسيلة أولية للنحت، 

بأنه مزيج من التكنولوجيا يعرف النحت الرقمي   يدية المعتادة في اخراج المنتج النحتي.وبعدها يمكن تكملة المنتج بالطرق التقل

واالبداع يتجسد في تغير ثقافة التعبير، ويعطي عنصًرا بصريًا جديًدا، ويمكن أن نطلق هذا المصطلح على المنحوتات الرقمية 

 ( في حاالت ثالث هي:0222كما أشارت السعيد )

 لى الحاسب اآللي.التصميم المجسَّم ع (2

 التصميم بعد وضعه في بيئته االفتراضية. (0

وغيرها من تقنيات النمذجة أو  CNCالنموذج المنتج عبر التقنيات الحديثة الملحقة بالحاسبات سواء بالليزر أو ماكينات  (0

 .3D printing processesالطباعة ثالثية األبعاد 
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 الطباعة ثالثية األبعاد 

تمكنك من إنشاء المجسمات، وتكوين جسم ثالثي األبعاد من خالل نموذج رقمي؛ حيث تعرف الطباعة هي تقنية مبتكرة، 

ثالثية األبعاد باسم التصنيع المضاف، وهو ينطوي على عملية أخذ النموذج الرقمي، وترجمته إلى سلسلة من شرائح أفقية 

من مادة ما فوق بعضها البعض، وتكون دقيقة للغاية )ال  في لغة اآللة، ثم طباعته عن طريق إضافة طبقات متعاقبة ومتتالية

يتجاوز سمكها أجزاء من المليمتر( من المواد حتى يتم إنشاء المجسم ثالثي األبعاد، باستخدام عدد من التقنيات المختلفة. كما 

ع أشكال ها الرقمي، وتصنيأن الطباعة ثالثية األبعاد تجلب اثنين من االبتكارات األساسية: التالعب في المجسمات في شكل

 (.0202جديدة عن طريق إضافة المواد )الجريوي،

 مميزات الطابعات ثالثية األبعاد:

 ( إلى أن هناك عدًدا من المميزات للطابعة ثالثية األبعاد، ونذكر اهمها:0222أشارت الجمل )

 إمكانية إنتاج النموذج األول بسهولة ويسر. -

 إمكانية تعديل التصميم. -

 تحويل الشكل المجسم إلى بيانات قابلة للتشكيل الطبقي. إمكانية -

 الجمع بين التصميم والتصنيع مباشرة.  -

 للجسم المراد إنتاجه. 3D Scanningإمكانية نسخ أي تصميم باستخدام ماسح ضوئي رقمي ثالثي األبعاد  -

يصعب أو يستحيل الحصول عليها  والتي، ۰۹سهولة الحصول على أجزاء كبيرة بارزة، ومتداخلة ومعشقة بزاوية أقل من  -

 بالطرق التقليدية.

 تخفض مراحل اإلنتاج، وبالتالي تخفيض تكلفة اإلنتاج. -

 .۰۰إمكانية إنتاج أعقد التصميمات بمواصفات قياسية بنسبة تتعدى %  -

 المنتجات مصنعة من خامات صديقة للبيئة. -

 تحسين جودة المنتج وزيادة معدل اإلنتاج. -

 استخدام الخام الراجعة )الفائض(؛ مما يحقق التنمية المستدامة.إمكانية إعادة  -

 الخامات المستدامة في الطباعة ثالثية األبعاد:

هناك العديد من األبحاث التي أجريت حول استخدام خامات ومواد طبيعية من مصادر وخامات صديقة للبيئة للربط بين 

د، كالمخلفات، وبقايا رقائق الخشب والورق المعاد استخدامه، والبالستيك طبقات الخامات المختلفة في الطباعة ثالثية األبعا

الخردة، والطين أو الكربون، فضاًل عن السيراميك والبالستيك ومساحيق المعادن بوصفها مادة وسيطة؛ بحيث يمكن في نهاية 

دة تغذيتها بوصفها مواد خام، حياة المنتج المطبوع فصل الخامات بواسطة اإلنزيمات التي تحدث بشكل طبيعي، ثم إعا

 واستخدامها إلعادة التدوير. 
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 (، والتي تُعد صديقة للبيئة ما يأتي: 0222ومن الخامات المستحدثة في الطباعة ثالثية األبعاد كما يذكر )منصور، 

في  ألبعاد تحاكيبواسطة استخدام نفايات الزراعة المعاد تدويرها أو نشارة الخشب، يمكن طباعة مجسمات ثالثية ا الخشب: .2

 شكلها قشرة الخشب الطبيعية كخامة من خالل التصنيع باإلضافة.

استخدام ألياف الخيزران المفرومة إلى راتنجات بوليمرية حيوية إلنتاج خامة طباعة أساسها البامبو، يؤدي إلى إنتاج البامبو:  .0

 للمجسمات.مادة أكثر استدامة يمكن استخدامها لتصنيع القوالب والنماذج األولية 

اإلسمنت المطبوع ثالثي األبعاد ال يتطلب صب الخرسانة، وال ينتج عنه اإلسمنت البورتالندي الخالي من أكسيد الحديد:  .0

أي نفايات، ويمكن إعادة استخدامه إلنتاج المزيد من الكتل، يخلط مع اإلسمنت البورتالندي الخالي من أكسيد الحديد بوليمر 

 .% 02عة فوق البنفسجية، يقلل من انبعاثات الغازات الضارة أثناء عملية الطباعة ثالثية األبعاد بنسبة مشتٌق بيئيًا مقاوم لألش

البالستيك المعاد تدويره من أكثر المواد استخداًما في الطباعة ثالثية األبعاد واألكثر شيوًعا، : PLAالبالستيك الحيوي  .4

PLAو ،PVAو ،ABS المثالي للطباعة ثالثية األبعاد؛ نظًرا -الثرموبالستيك-بالحرارة ، وهي من أمثلة البالستيك اللدن 

 لقوتها ومتانتها.

تُعدُّ إطارات السيارات المستعملة من بين أكبر مصادر النفايات وأكثرها إشكالية في العالم؛ حيث يتم تصنيع عدد المطاط:  .0

د على عدد من المكونات التي تُعدُّ إشكالية بيئية، وق ضخم من اإلطارات كل عام، ولكنها ليست قابلة للتحلل الحيوي، وتحتوي

بأخذ هذه اإلطارات ووضعها خالل عملية التبريد؛ حيث يتم تجميدها، ثم تحويلها إلى  Emerging Objectsقامت شركة 

 (0222)منصور،  مسحوق، ليتم استخدامه بعد ذلك في الطباعة ثالثية األبعاد.

 . والطين والرمل واأللمونيومباعة الثالثية األبعاد، مثل الملح وهناك خامات أخرى تستخدم في الط
 

 االستدامة والتنمية المستدامة .2.1

 مفهوم االستدامة

(، Sustainerوقد اشتق من كلمة ) يعني االستمرار والتجديد، -حسب ما ورد في المعجم المفصل-إن مفهوم االستدامة 

أي اإلسناد من األسفل لالرتقاء، وتعني أيًضا االستمرارية، وإطالة البقاء، (؛ Support from below To hold upوتعني )

والمد بأسباب الحياة، ودعم موارد البيئة، فاالستدامة صفة يجب أن تكون متالزمة مع التنمية لضمان ديمومتها، فهي ظاهرة تنموية 

مستقباًل دون إهمال لمعطيات الماضي )الشمري  مستمرة متجددة تسعى إلى بناء الحياة في الوقت الحاضر وضمان استمرارها

( أن مفهوم االستدامة يتمثل في استغالل الموارد واإلمكانات المتوفرة سواء كانت بشرية 0202(. وتذكر ابن هليل )0202وجياد، 

 ألجيال القادمة.أو مادية أو طبيعية بشكل متوازن وفعال عمرانيًا وبيئيًا؛ لضمان استمرارية الحياة دون إهدار مكتسبات ا

 مفهوم التنمية المستدامة:

إن التنمية المستدامة، بقدر ما هي قضية تنموية، فهي قضية إنسانية وأخالقية في الوقت ذاته، فلم يعد هنالك شخص في 

قد أصبحت ا، فالعالم يمكنه تجاهل أهمية الحفاظ على البيئة التي يعيش فيها، وأهمية الحفاظ على موارد هذه البيئة وعدم استنزافه

المشاكل المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة محط اهتمام العالم من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه؛ ألنهم أدركوا أهمية هذه 

 (.0202القضايا، وألن هذه المشاكل بدأت تهدد حاضرهم ومستقبل أجيالهم )الشمري وجياد،
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(، التنمية المستدامة 2221( في تقرير لجنة براندتالند الذي أصدرته عام )WCED)وقد عرفت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 

بأنها تلبية احتياجات الحاضر دون اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، ويعد هذا التعريف األكثر شيوًعا وتناقاًل 

التعريف باختالف طبيعة الجهة واختصاصها واهتماماتها الرئيسة، عند الجهات المعنية بقضية االستدامة. وتتعدد اآلراء حول هذا 

لواجب وضعها ا االستراتيجياتوهذا التعريف يؤكد على أهمية التنمية بنظرة أكثر شمولية ألسلوب الحياة، أكثر من التركيز على 

ر تطوًرا، إلى جعل أساليب الحياة والبناء أكثللحفاظ على البيئة، كما يعطي الدول المحتاجة للتنمية األولوية أكثر من غيرها، ويشير 

ولكن بشكل أكثر احتراًما للبيئة، من خالل االستغالل األمثل لمصادر الطاقة الطبيعية التقليدية والمتجددة منها، مع التقليل من 

 (.0222اآلثار الضارة لها كالتلوث والغازات السامة. )محمود وحميد، 

 أسس التنمية المستدامة

 ( إلى أن التنمية المستدامة ترتكز على مجموعة من األسس كاآلتي:0220الشمري وآخرون )أشار 

 اإلنسان: وهو المسؤول عن التنمية المستدامة. .2

 الطبيعة: وما تحتويه من موارد سخرها هللا لخدمة اإلنسان وضرورة االستخدام المتواصل لها. .0

 ة في استثمار موارد البيئة وحل مشكالتها.التكنولوجيا: وما تعنيه من استخدام المعرفة العلمي .0

 ركائز التنمية المستدامة:

 ( أن التنمية المستدامة تعتمد على ثالث ركائز رئيسة متداخلة، وتعزز بعضها بعًضا، وهي:0222ذكرت فرغلي وآخرون )

، ونضوب الموارد غير االستدامة البيئية: هي القدرة على الحفاظ على معدالت حصاد الموارد المتجددة، وخلق التلوث .2

 المتجددة التي يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

 االستدامة االقتصادية: هي القدرة على دعم مستوى محدد من اإلنتاج االقتصادي إلى أجل غير مسمى. .0

 ي إلى أجلاالستدامة االجتماعية: هي قدرة النظام االجتماعي كبلٍد ما، على العمل على مستوى محدد من الرفاه االجتماع .0

 غير مسمى.

 في المملكة العربية السعودية 2010االستدامة كأحد أوجه رؤية 

إن مفهوم التنمية يتصللللللل بشللللللكل كبير بالوعي الوطني، ومدى إدراك قيم الرقي والتمدن والتنظيم والتحضللللللر واالهتمام بالذات 

ترقيتها، وجعلها قيمة اقتصادية واجتماعية، أو فكرية واإلمكانات والموروث والطاقات والقدرات والثروات، والسلعي الجاد نحو 

 (.0224ثقافية، أو خدمية، أو زراعية وصناعية )القحطاني، 

وتسعى المملكة العربية السعودية كعضو في الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن تصبح من أوائل الدول التي تحقق التنمية 

، وإن كان تحقيق هدف 0202ماشى أهداف التنمية المستدامة مع رؤية المملكة لعام المستدامة على نطاق عالمي من الداخل؛ وتت

 التنمية المستدامة تطوعيًا، إال أن المملكة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذه وفقًا لخصوصياتها وثباتها ومسؤولياتها في المشاركة،
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المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في كما أسهمت مشاركة المملكة العربية السعودية في العديد من  

)الهيئة  0202توضيح جهود المملكة لتحقيق تلك األهداف بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية 

 (.0222العامة لإلحصاء، 

 الزخارف النجدية .1.1

 ماهية الزخارف النجدية 

خارف والنقوش التقليدية جزًءا من هذه الفنون الشعبية، وهي لغة تشكيلية للتعبير تستمد أصالتها من البيئة المحلية تُعدُّ الز

(. وللزخرفة معاٍن كثيرة منها الحلية أو الزينة، 0221وحياة المجتمع، وتتميز باأللوان الزاهية والجذابة والبراقة )الخليوي، 

(. وهي بشكل عام عبارة عن نماذج معقدة للتزيين؛ ألن أشكالها متداخلة 2400رها )البقمي، والتزيين، والتجميل، والنقش وغي

ومتقاطعة، وتمثل أشكااًل هندسية وزهوًرا وأوراقًا وثماًرا، وتعّرف بأنها مجموعة نقاط وخطوط وأشكال هندسية ورسوم حيوانات 

الجميل وتستعمل لتزيين المباني واألواني والمالبس والجوامع فيما بينها، وتمتاز بالشكل  ونباتات وكلمات متداخلة متناسقة

 (.0220والكنائس والمدافن والنقود والعمالت والقصور وبعض أعالم الدول )الجبر، 

( أن المباني المعمارية في منطقة نجد وقراها شاهدة على عبقرية الفنان المحلي، وقدرته على 2220ويذكر العنبر )

ي بشتى أنواع الزخارف، لدرجة أنها أصبحت بمثابة معارض فنية ثابتة تحوي أنواًعا مختلفة من العناصر زخرفة واجهات المبان

الهندسية والبنائية من واقعية ومحورة، وقد خضعت هذه العناصر الزخرفية للعادات والتقاليد المتعارفة بين أفراد المجتمع النجدي. 

الزخرفي في تزيينه للواجهات الخارجية للمباني الطينية، بل يعمد إلى اكتنازها في ونجد أن الفنان النجدي ال يلجأ إلى الثراء 

الواجهات الداخلية، وبالتالي ال يمكن للناظر أن يتخيل ما يحتويه المبنى من الداخل، ويقوم الفنان أيًضا باختيار الوحدة الزخرفية 

حين يلجأ في داخل المبنى إلى تنفيذ األنواع الزخرفية القريبة من للمبنى الخارجي بجعلها وحدة تجريدية ال يقرأها إال هو، في 

الطبيعة والممزوجة بالحركة والرمزية التي تنم عن الثراء واألبهة والفخامة، ويؤكد العنبر أن التفسير الوحيد لهذه الظاهرة قد 

 يكمن في التركيبة االجتماعية المنغلقة إلى حدٍّ ما .

 

 ية:العناصر الزخرفية النبات

تقوم الزخرفة النباتية أو فن )التوريق( على زخارف مشكلة من أوراق 

النبات المختلفة والزهور المنوعة، وتبرز بأساليب متعددة من إفراد، ومزاوجة، 

وتقابل، وتعانق. وفي كثير من األحيان تكون الوحدة في هذه الزخرفة مؤلفة من 

ومتناظرة، تتكرر بصورة منتظمة مجموعة من العناصر النباتية متداخلة ومتشابكة 

 (. 2( انظر شكل )0220)الجبر، 

 

 
 (1شكل )

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثالث والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        117  

 ISSN: 2706-6495 

 
تُعدُّ العناصر الزخرفية النباتية من أكثر العناصر وجوًدا في مباني منطقة نجد، ويرجع ذلك إلى أنها ال تتعارض مع 

راف ورسمها، سواء كانت اآلدمية أو الحيوانية، واالنصالمبادئ اإلسالمية التي تحث الفنانين على االبتعاد عن تمثيل الكائنات الحية 

(. 2220نحو تقليد الطبيعة تقليًدا صادقًا، وذلك برسم األشجار، واألغصان، واألوراق، والعروق، والزهور، والثمار )العنبر، 

شخصية صلها إلى أن ظهرت بوأصبح عالم النبات بذلك مصدر إلهام للفنان التقليدي في استنباط أكثر األشكال، وأخذ يجردها عن أ

(. واتسمت هذه الزخارف بالبساطة والقدرة على اإلبداع والتشكيل، ونُفِّذت بأدوات بسيطة حددت 0222جديدة ومتميزة )الراشد، 

ار رأشكالها إلى حدٍّ بعيد، كما أن منها ما نُفِّذ بطريقة حرة وبشكل فطري، ورغم ذلك، جاءت متناسقة جميلة؛ الكتسابها سمات التك

 (.2400واإليقاع والتنوع واالختالف والوحدة والترديد )البقمي، 

 العناصر الزخرفية الهندسية:

تُعدُّ الزخارف الهندسية في صورتها المبسطة من أبسط أنواع الزخارف من ناحية الشكل وأسلوب التنفيذ، كما أن 

وأكثرهًا تركيبًا، وتعكس هذه الزخارف مدى إدراك اإلنسان لألشكال صورتها المركبة المعقدة تُعدُّ أيًضا من أعقد أنواع الزخارف 

(. واتجه فنانو الحضارة اإلسالمية إلى استخدام الخطوط الهندسية؛ 0(، و)0( شكل )2400الهندسية ورغبته في تنفيذها )البقمي، 

، األشكال البسيطة كالمستقيمات، والمربعاتحيث أبدعوا فيها بشكل لم نره في أٍي من الحضارات، بالرغم من أن أشكالها نابعة من 

 (.0220والمثلثات، والدوائر المتماسكة والمتقاطعة، واألشكال السداسية والمثمنة )الجبر، 

واستطاع الفنان المسلم ابتكار تكوينات هندسية ذات سمة مميزة، حتى إنها أصبحت تمثل أساس العمل الفني في جميع 

التشكيالت الزخرفية التي تنم عن علٍم وافر بالهندسة العلمية، ولقد عرف فنانو منطقة نجد األشكال الهندسية المعروفة قبل اإلسالم 

(. ومن األشكال التي استخدمها الفنان 2220الهندسية التي اتسمت بصفتها المحلية )العنبر، وبعده، وابتكروا بعض التكوينات 

 المحلي:

 النقاط بكافة تشكيالتها. -

 الخطوط بكافة أشكالها. -

 األشكال المتعرجة. -

 األشكال التهشيرية. -

 األشكال المثلثية الشكل. -

 أشكال المضلعات. -

 أشكال النجوم. -

 األشكال السهمية. -

 أشكال الدوائر وقطاعاتها وأنصافها. -

 أشكال البوائك. -

 األشكال المجردة. -

 (2شكل )
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 العناصر الزخرفية الرمزية:

يُعدُّ الرمز من أقدم وسائل التعبير المعروفة التي سبقت الكتابة بالحروف، فالرمز في المجتمعات التقليدية هو نوع من 

شديدة التأثير والتأثر، ويرى بعض المفكرين أن لكل الفنون مظهًرا ورمًزا في الوقت نفسه؛  تخاطبيهالتعبير عن النفس، وهو أداة 

وذلك ألن الفكر الذي يمنح وظيفة الرمز إلى مادة أو شكل معين ال يتعامل معها كشكل خارجي فقط بمعزل عن االرتباطات 

 (.0221شديدة التعقيد )السويلم، االجتماعية المحيطة، بل يتداخل ويتعامل ويتكيف ويتعايش مع عالقات 

ويشير بعض المؤرخين إلى أن هناك بعض المعتقدات والبدع والخرافات واألساطير التي كانت تسود منطقة نجد، ويتناقلها 

ويؤمن بها بعض األهالي، وكان البد من وجود رموز ودالئل تشير إلى تلك المعتقدات والظواهر، كاألشكال الفنية التي نُفذت على 

بعض الصخور في المنطقة، والتي بدت بأشكال تمثيلية محورة وهندسية مجردة أقرب إلى األشكال الرمزية التي تنم عن مضامين 

 (، ويمكن تقسيم هذه العناصر الرمزية إلى اآلتي:2220ومعتقدات كان يؤمن بها أهل المنطقة )العنبر،

 أشكال رمزية مستمدة من العناصر الهندسية المجردة. -

 ل رمزية مستمدة من الجمادات.أشكا -

 أشكال رمزية مستمدة من النباتات. -

 أشكال رمزية مستمدة من الكائنات الحية. -

 المعاني الفلسفية والقيم الجمالية للزخارف النجدية

 القيم الجمالية في الزخارف النجدية:

بها، وإن تعددت واختلفت أماكن  ( إلى أن الفن الشعبي في جميع أنماطه تميز بعدة سمات ينفرد0222تشير اليزيدي )

 إنتاجه، وقد عددتها على النحو التالي:

 البساطة والتلقائية والعفوية، والبُعد عن التعقيد واالفتعال. -

 (1شكل )
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 التعبير عن روح الجماعة، والتماشي مع ذوقها، ومجاراة العرف والعادات والتقاليد. -

 متوارثة عبر األجيال.عدم النزعة إلى التجديد، فال تزال خصائصه وسماته  -

الميل إلى التجريد، فالفنان الشعبي ال يلتزم بالواقع أو التشريح أو المنظور، ويخضع إلمكانيات الخامة وطرق  -

 تصنيعها.

الميل إلى الرمزية؛ حيث يحتوي الفن الشعبي على الكثير من الدالالت الرمزية، والتشكيل النابع من البيئة، والمحمل  -

 بمفاهيم بعينها.

 الميل إلى الزخرفة، وكراهية الفراغ، فهي مأخوذة عن الفن اإلسالمي. -

التسطيح في استخدام األلوان؛ حيث يميل الفنان الشعبي إلى استخدام األلوان األساسية، كاألحمر واألصفر، واألزرق،  -

 والبُعد عن تدريج األلوان.

 يمة.استخدام خامات البيئة، وتحويل المـُهَمل منها إلى منتجات ذي ق -

 المعاني الفلسفية للزخارف النجدية:

أن تلك السمات التي ذكرتها اليزيدي هي قيٌم جماليةٌ تتصف بها الزخارف النجدية، حيث إن الوحدات الزخرفية النجدية 

 اتسمت بالطابع البدائي البسيط والعفوي، بعيًدا عن التكلف والتعقيد، 

ينها باأللوان األساسية بعيًدا عن التدرج في استخدام األلوان، فضاًل عن التكرار واستخدم فيها الفنان التسطيح لرسم رموزه وتلو

الزخرفي، وملء الفراغات، كما أنها عبرت عن التقاليد واألعراف السائدة في ذلك الوقت، واحتوت على بعض الرموز التي 

 تحمل دالالت ومفاهيم تعبر عن البيئة النجدية ومبادئ أهلها ومعتقداتهم.

إلى ارتباط المزخِرف النجدي  -كما ذكرنا سابقًا-مت الزخارف النجدية بإهمال األشكال اآلدمية والحيوانية، وهذا يعود اتس

الواضح بالعقيدة اإلسالمية، والتي تنهى عن تناول هذه النوعية من العناصر الزخرفية، فاتجه بذلك الفنان إلى الزخارف الهندسية 

(، ويؤيد ذلك 2400طاقته في ضوء هذا االتجاه وفق ما تتيحه إمكانيات المادة التي يستخدمها )البقمي، والنباتية والكتابية، وفّجر 

( في دراسته لزخارف المباني الطينية بمنطقة نجد؛ حيث ذكر أن هذه الزخارف القديمة التي تنتمي إلى مراحل 2220العنبر )

 .ميةالدولة السعودية ترتبط ارتباطًا وطيًدا بالفنون اإلسال

( في دراستها "العمارة المدنية التقليدية وزخارفها في بلدة أشيقر في المملكة العربية السعودية"؛ 0222وتؤكد ذلك الراشد )

حيث تناولت فيها بعض الزخارف في مباني بلدة أشيقر التي تقع في قلب نجد، والتي تميزت بسمات عامة للوحدات الزخرفية قد 

 سمات الزخرفة اإلسالمية، والتي أوردتها كما يأتي: تتشابه إلى حدٍّ كبير مع

 التنوع: أي االنتقال بين خطوط الزخرفة الكتابية الناعمة إلى الخطوط الزخرفية الحادة المحاطة بزخارف هندسية ونباتية. .2

صر من العناالوحدة: تقسيم السطح إلى مساحات ذات أشكال هندسية مختلفة، وداخل هذه األشكال وحدات زخرفية مستمدة  .0

 النباتية أو الهندسية أو الحيوانية أو الخطية، وقد تجتمع في المساحة الواحدة كل هذه األنواع الزخرفية.
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البعد عن الترف: الزخرفة تكون غالبًا على الجص أو على الطين مع عدم اعتماده ألي خامات إضافية، أو أن تتم  .0

 الزخرفة بأشكال بارزة أو غائرة أو مفرغة.

 كراهية الفراغ: أي كثرة الزخارف في المساحة الفنية، والفنان يعمد إلى ملء الفراغ بزخارف هندسية ونباتية متنوعة. .4

عدم تشابه أي زخرفة مع األخرى: فالفنان عندما يقتبس وحدات زخرفية أخرى، فهو يقوم بتطويرها وإبعادها عن  .0

 أصولها، ويسعى إلى ابتكار تكوينات زخرفية منها.

ار الوحدة الزخرفية: وتكون هذه الميزة نتيجة للميزة الرابعة، وهي ملء الفراغ، فالفنان المعماري يضطر إلى تكرار تكر .2

الوحدة الزخرفية الواحدة كما في األشرطة النباتية والهندسية أو تكرارها على الجدران بشكل تناظري كلي مع الوحدات 

 التي حولها.

 طيح األشكال الزخرفية والبساطة والبعد عن التجسيم في العناصر الزخرفية النجدية.الزخارف المسطحة: تتضح فكرة تس .1

التحوير: إن الفنان المعماري قام بابتكار أشكاٍل جديدة خرافية ال نظر لها في الطبيعة، مستعينًا بخياله الخصب في تحوير  .2

 ومعالجة األشكال الحيوانية واآلدمية.

 ة من العناصر الهندسية المجردة.معاني األشكال الرمزية المستمد

 لألشكال الهندسية معاٍن ومدلوالت رمزية كثيرة، ولعل من أهم تلك األشكال الرمزية ما يأتي:

النقطة: كان االعتقاد أنها إذا ُجعلت في صفٍّ أفقي واحد فإنها ترمز للسفر، وإذا ُجعلت على هيئة صفّين متوازيين فإنها  -

 (.2400على هيئة مثلث متساوي األضالع ورأسه إلى أسفل فإنها ترمز لعتبة الباب )البقمي، ترمز للجماعة، وإذا ُشّكلت 

    

يعتقد بأنه رمز للعين الواقية من الحسد، وبأنه رمز لالنسجام والتكامل والتوازن، كما أنه رمز للسماء في حال المثلث:  -

(. أما إذا كان هناك تداخل بين مثلثين 0رأسه نحو األسفل كما في شكل )اتجاه رأسه لألعلى، ورمز لألرض عندما يتجه 

وتكوين نجمة سداسية فهي ترمز للكون، أو ببيضة الحياة كما يعرف قديًما، وتتحول النجمة عادة ضمن الدوائر إلى 

ل والقوة زان إلى العقزهرة سداسية البتالت، والتي ترمز للحياة، وتداخل مثلثين فاقدين للضلع الممثل لقاعدتهما يرم

 (.2220والطاقة )العنبر، 

 

 

 (1شكل )
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( يرمزان لالستقرار واالتزان، والمعيّن المرسوم داخله نقطة أو دائرة أو 2المضلعات: المعيّن والمربع كما في شكل ) -

إلى عناصر الكون ماء، (. والمربع بأضالعه األربعة يرمز 2220معيّن صغير يرمز للعين الواقية من الحسد )العنبر، 

 (.2400وهواء، وتراب، ونار )البقمي، 

 

 

 

الدائرة: يعتقد أنها رمز للكون، وكذلك بيضة الحياة، ونصفها العلوي يرمز للسماء، والسفلي يرمز لألرض، وهي بذلك  -

والقمر والخير والخصب في المعتقدات تتشابه مع النجمة السداسية من حيث المدلول الرمزي، كما أنها ترمز للشمس 

(. ومن الدائرة يُستخرج شكل الهالل الذي يشير في المقام األول إلى القمر، ومن مدلوالته البداية 2220القديمة )العنبر، 

 (.1( شكل )0221واإلسالم والحياة والميالد والتحول )السويلم، 

 

 

 

 الجماداتاألشكال الرمزية المستمدة من  -

برع الفنان النجدي في رسم وحفر األشكال الرمزية المستمدة من الجمادات المعروفة في الطبيعة، وتُعدُّ من أكثر األشكال 

 إفصاًحا عن مدلولها، ومن هذه األشكال:

والبطولة والفروسية، (؛ إذ ترمز الخطاطيف إلى طبقة النبالء، وإلى القوة 2السيوف والخطاطيف: كما يتضح في شكل ) •

 كما كان يعتقد أيًضا أن للسيف تأثيًرا كامنًا يسهم في إبعاد المرض.

 (1شكل )

 (1شكل )

 (2شكل )
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لين 2أدوات من الحياة اليومية: كِدالل القهوة، وأباريق الشاي في شكل ) • ( ترمزان إلى توفر القهوة العربية والشاي المفضَّ

استقبال الضيوف وإكرامهم، وكذلك الفانوس الذي يرمز إلى أن المجلس عند أهالي المنطقة، وكذلك ترمز إلى حب 

 (.2220مضاٌء باستمرار، ويمكن للضيوف القدوم والسهر، والميزان الذي يرمز للعدل )العنبر، 

 األشكال الرمزية المستمدة من النباتات. -

نبر، ميل نحو الرمز، وتبتعد عن الواقع )العأحب فنانو منطقة نجد التحوير لألشكال الزخرفية النباتية، لدرجة أصبحت ت

 (. ومن هذه األشكال النباتية الرمزية:2220

النخلة: هناك من يرى أنها ترمز لكثرة اإلنتاج، وأنها من األشجار المباركة والمقدسة والمباركة منذ القدم، ولها مكانتها  •

القرآن الكريم واألحاديث الشريفة. وفي جزيرة العرب تُعدُّ النخلة من في التراث اإلسالمي لورود اسمها في بعض آيات 

أهم األشجار المثمرة، وتمرها مع اللبن مازال غذاًء أساسيًا متكاماًل، كما أنها استخدمت كعنصر زخرفي داخل القصور 

ه النخلة. انظر شكل في نجد، وألهميتها؛ أصبحت شعاًرا في عهد الدولة السعودية، فعلمها األخضر من بين عناصر

(22.) 

 (.2400( يعتقد بأنها تصلح للتمائم الواقية من الحسد )البقمي، 22شجرة اللوز المحورة: كما في شكل ) •

 

 

 (9شكل )

 (10شكل )

 (11شكل )
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 األشكال الرمزية المستمدة من الكائنات الحية. -

 ذلك؛ لكراهية األهالي تمثيل الكائناتإن األشكال الرمزية المستمدة من الكائنات الحية تكاد تكون قليلة الوجود، ويعود 

( على 2220الحية سواء كانت واقعية أو محورة، وقد وجد شكالن زخرفيان نادران في أحد مجالس شقراء، وفسرها العنبر )

أن هذه األشكال تمثل حركات إنسانية معبرة؛ إذ يرمز أحدهما إلى شخص يؤدي اآلذان؛ حيث جسد نراه رافًعا يديه لألعلى، 

 حين يرمز اآلخر إلى شخص مستلّق، والمعنى والمدلول الرمزي لهذين الشكلين مازال محيًرا وغامًضا.في 

ويمكن القول إن الزخارف في المنازل القديمة في منطقة نجد تمثل إحدى صور الهوية المعمارية، وهي بكافة أنواعها 

ي تلك المنطقة؛ من عادات، وتقاليد ومعتقدات، والتي ف تحمل من القيم الفنية والفلسفية والجمالية ما يعكس خصائص ساكني

 غالبها تكون مستمدة من الدين اإلسالمي.

 مناقشة نتائج الدراسة:. 1

 السؤال األول: ما هو مفهوم التشكيل المجسم وماهي أساليبه التقليدية والحديثة؟

فهوم مأن  من خاللها إلى ت الباحثتينعليها، وتوصل تم االطالععلميه ومن خالل الرجوع لعدة دراسات  لإلجابة عن هذا التساؤل

فن ذو ثالثة أبعاد، تشكل فيه الخامات كالخشب، والطين، والصلصال، والزجاج، والشمع، والحجر،  بأنه التشكيل المجسم

كيل ونحت رق تشانقسمت طووالبرونز، والحديد، وما إلى ذلك، سواء بالنحت أو الصب بالقوالب أو بالسبك أو بالبناء والتجميع، 

امج التصميم استخدام بر بحيث يتم  األساليب الحديثة أبرزأحد ك النحت الرقميو المجسمات ما بين األساليب التقليدية والحديثة،

إلنشاء مجسمات مادية، وهذا الفن يحاكي الطريقة الواقعية في التجسيم؛ حيث يتيح األدوات للفنان لتشكيل المجسمات التي في 

يقة سهلة وبتكاليف أقل، وبعد ذلك يمكن إخراج المنتج عن طريق الطابعات ثالثية األبعاد؛ للحصول على نتيجة واقعية مخيلته بطر

 وملموسة.

 : ما هو مفهوم التنمية المستدامة؟الثانيالسؤال 

مفهوم االستدامة أن ن استناًدا إلى ما جاء في أدبيات هذه الدراسة ومن خالل الرجوع لعدة دراسات تم االطالع عليها حيث تبي

في استغالل الموارد واإلمكانات المتوفرة سواء كانت بشرية أو مادية أو طبيعية بشكل متوازن وفعال عمرانيًا وبيئيًا؛ يتمثل 

 لضمان استمرارية الحياة دون إهدار مكتسبات األجيال القادمة. فيما ُعّرفت التنمية المستدامة بأنها تلبية احتياجات الحاضر دون

اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، ويهتم هذا المفهوم بالتركيز على أهمية النظرة الشمولية ألسلوب الحياة، 

وجعل أساليب الحياة والبناء أكثر تطوًرا، ولكن بشكل أكثر احتراًما للبيئة، من خالل االستغالل األمثل لمصادر الطاقة مع التقليل 

ارة لها كالتلوث، والغازات السامة. تقوم التنمية المستدامة على مبدأ التوازن بين ثالثة أبعاد رئيسة تتضمن البعد من اآلثار الض

البيئي الذي يهتم بتحقيق التوازن البيئي والحفاظ على البيئة الطبيعية والمشيدة، والبعد االجتماعي من خالل تحسين واقع المجتمع 

ة، والبعد االقتصادي الذي يهتم بتحقيق التطور االقتصادي، وزيادة اإلنتاجية، وتحقيق كفاءة األداء وضمان حقه من الموارد المتاح

 االقتصادي.
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ولتحقيق االستدامة البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية؛ البد من العمل بينها بشكل تكاملي ومتداخل؛ لتحسين نوعية البيئة والنمو  

ترتكز التنمية المستدامة على ثالثة أسس؛ أولها اإلنسان بصفته المسؤول األول عن و االجتماعية.االقتصادي، مع تحقيق العدالة 

التنمية المستدامة، والثاني الطبيعة ومواردها وضرورة االستخدام المتواصل لها، والثالث التكنولوجيا من خالل استخدام المعرفة 

 العلمية في استثمار موارد البيئة وحل مشكالتها.

 السؤال الثالث: ما هي الزخارف النجدية وأنواعها ومعانيها الفلسفية؟

 ، توصلنا من خاللها إلى عدة نقاط هي:وأبحاث علميه التي تناولت هذا الجانبدراسات ه من الرجوع ل تماستناًدا إلى ما 

 مفهوم الزخرفة النجدية:  -

المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن أشكال هندسية  هو موروث شعبي يتميز به أهالي منطقة نجد عن باقي المناطق في

ونباتية أو من كليهما مًعا مكررة بنسق معين، تشكل جميعها وحدات زخرفية تغطي السطح المزخرف الذي يشكل في النهاية 

 مجموعة سواء كان سطًحا جصيًا مزخرفًا، أو بابًا خشبيًا مزخرفًا، أو قطعة زخرفية، أو عماًل فنيًا.

 أنواع الزخرفة النجدية:  -

احتوت المباني النجدية على أنواعٍ مختلفة من العناصر الزخرفية منها: العناصر الزخرفية النباتية، وتعد هي األكثر العناصر 

 وجوًدا في المباني النجدية، وقد اتسمت بجماليات التكرار واإليقاع، والتنوع واالختالف، والوحدة والترديد، كما اتسمت أيًضا

بالبساطة، والقدرة على اإلبداع والتشكيل. ومن أشكال هذه الزخرفة: األوراق النباتية المحورة، وأشكال الزهور، والنخيل، والثمار. 

والنوع الثاني منها هو العناصر الزخرفية الهندسية، فقد ابتكر الفنان النجدي بعض التكوينات الهندسية التي اتسمت بصفتها المحلية 

ن هذه األشكال: النقاط، والخطوط، واألشكال المتعرجة واألشكال التهشيرية، واألشكال المثلثية الشكل، والمضلعات، البسيطة، وم

والنجوم، واألشكال السهمية، والدوائر وقطاعاتها وأنصافها، وأشكال البوائك، واألشكال المجردة. أما العناصر الزخرفية الرمزية 

وأساطير األهالي في نجد، وتأتي بأشكال تمثيلية محورة أقرب إلى األشكال الرمزية،  فتكون مستمدة من معتقدات وخرافات

 كالعناصر المستمدة من األشكال الرمزية المجردة، ومن الجمادات، ومن النباتات والكائنات الحية.

 الدالالت الرمزية والمعاني الفلسفية للزخارف النجدية: -

معاني فلسفية كان يؤمن بها أهالي المنطقة، وكل شكل منها يرمز لعدة معاٍن تضمنت الزخارف النجدية دالالت رمزية و

تختلف حسب طريقة تشكيل الوحدة نفسها؛ فالنقطة على سبيل المثال لها تشكيالت متعددة تختلف رمزيتها ما بين السفر والجماعة 

والتوازن، والمعيّن والمربع يرمزان لالستقرار  وعتبة الباب، أما المثلث فيرمز للعين الواقية من الحسد واالنسجام والتكامل

واالتزان، والدائرة رمز للكون، كما يرمز السيف إلى طبقة النبالء والقوة، أما دالل القهوة وأباريق الشاي فهي ترمز إلى الكرم، 

خلة د رمًزا للعدل، أما النوحب استقبال الضيف، وكذلك الفانوس الذي يرمز إلى إمكانية قدوم الضيف والسهر، والميزان الذي يُع

فقد عرفت بأنها رمٌز لكثرة اإلنتاج، وهي من األشجار المباركة والمقدسة عند العرب والمسلمين منذ القدم، واتخذت الدولة 

 .السعودية رمز النخلة شعاًرا لها، كما تواجدت شجرة اللوز المحورة التي كان يعتقد بأنها ترمز إلى التمائم التي تقي من الحسد
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 السؤال الرابع: ما إمكانية إنتاج ُمجسَّمات مستدامة مستلهمة من الزخارف النجدية؟

لإلجابة عن هذا التساؤل؛ تم الرجوع إلى عدد من العناصر الزخرفية النجدية المتمثلة في صور للمباني المعمارية النجدية، 

العمل على المجسمات األربعة على عدة خطوات هي  وقد تم تطبيقمجسمات تم استلهامها من تلك الزخارف،  ةتصميم أربعتم 

 كالتالي:

- :  عمل رسم تخطيطي للمجسم. أوالا

 رسم التصميم ببرنامج اإلليستريتور. ثانياا: -

 شكل.تطبيق التصميم باستخدام برنامج األوتوكاد كما في  ثالثاا: -

 طباعة العمل من خالل الطابعات ثالثية األبعاد.رابعاا:  -

ا: -  رة بسيطة لبعض األجزاء في المجسم.إجراء صنف خامسا

ا:  -  (.42النهائي للعمل شكل ) اإلخراجسادسا

 فيما يأتي: وسنستعرض المجسمات

 المجسم األول/

 02*02المقاس:  -

 بالستيكالخامة:  -

 رخامياأللوان:  -

هذا العمل التجريدي يتألف من مسطح أشبه بشريحة سميكة ُشكِّل على هيئة دائرة تم اقتطاع جزء منها إلضفاء توصيف العمل: 

نوعاً من الفراغ؛ مما أعطى بعًدا جماليًا جديًدا للشكل، ويغلب على الشكل العام للتكوين الزخرفة الثُمانية البتالت والتي تنتشر 

ذي وِضَع لها بأطرافها الحادة مما أعطى إحساساً للسيطرة والقوة، ومن بينها أشكال من المركز، وكأنها تخرج عن اإلطار ال

المثلثات البارزة والتي ُوظِّفت لتنسجم مع االنحناءات في الخطوط المحيطة بها ولتحقق نوًعا من االتزان والتنوع بين عناصر 

ال محفورة بدرجات متفاوتة حيث مثلت ايقاًعا بصريًا التكوين، وفي أطراف الدائرة نالحظ أنصاف الدوائر التي ُصممت بأشك

 (24( )شكل 20( )شكل 20)شكل يظهر الظل والنور بشكل أعمق من بقية أجزاء المجسم. 
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 المجّسم الثاني/

 02*02المقاس:  -

 بالستيك مع خشبالخامة:  -

 بيجاأللوان:  -

 كل فيو للمنتصف، تصل أن إلى فأصغر أصغر بأحجام تتدرج متجاورة دائرية حلقات من المجّسم هذا يتألف: العمل توصيف

 وقد كوين،الت في األهم المفردة هي الدائرية الحلقات وتعتبر نقطة، بداخله الذي المعيّن وهو واحد، زخرفي عنصر تكرار تم حلقة

لت  إليقاعا من نوًعا لتشكل المتدرجة؛ أحجامها خالل من أجزاءها بين والترابط واالتزان العمق فيها يتضح متجاورة بطريقة ُشكِّ

 (21 شكل( )22 شكل( )20 شكل. )المشاهد لعين الحركة وديناميكية

 (11شكل ) (12شكل )

 (11شكل )
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 المجسم الثالث/

 02*02المقاس:  -

 بالستيكالخامة:  -

 رخامياأللوان:  -

عبارة عن شكل مستوحى من جناح الطائر، ويبدأ من القاعدة التي تلتف حول نفسها بشكل انسيابي، هذ المجسم توصيف العمل: 

بالحركة والصعود واالرتفاع، ويتداخل الفراغ بين أجزاء التكوين ليكمل الشكل الجمالي  ليعطي ايحاءً  ثم يمتد إلى األعلى

الستقرار، وتم تطبيق النقطة كعنصر زخرفي في جانبها األيسر، للمجّسم، كما أن قاعدتها الملتوية تشعر المشاهد باالتزان وا

 (02)شكل  (22)شكل  (22)شكل وتكرارها بأحجام مختلفة لتتماشى مع الخطوط االنسيابية للمجسم. 

 (15شكل )
 (11شكل )

 (11شكل )
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 المجّسم الرابع/

 01*02المقاس:  -

 بالستيك مع خشبالخامة:  -

 أزرق داكناأللوان:  -

هذا التكوين هو عبارة عن كتلة من نصفي دائرتين متداخلتين ومتراكبتين، وتحيط بأطرافها عدد من الخطوط  يف العمل:توص

المنحنية والعناصر الزخرفية الهندسية بأشكال شرائط ممتدة بأحجام مختلفة شّكلت نوًعا من التناغم والتوازن بين ليونة 

كما أن هناك توازن شكلي من حيث النسب والتناسب في الحجم، وقد تنوعت  ،يةوانسيابية الخطوط وحدة الزخارف الهندس

العناصر الزخرفية للعمل ما بين النقطة والدائرة والنصف دائرة والمثلث وتفاوتت بين البارز والغائر إلظهار جماليات الظل 

منتظًما ينقل عين المشاهد إلى أجزاء  والنور في المجسم، وتكررت الشرائط الزخرفية على مساحات المجسم لتشكل ايقاًعا

 (00)شكل  (00)شكل  (02)شكل العمل. 

 (12شكل )
 (19شكل )

 (20شكل )
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 ملخص نتائج الدراسة:. 5

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من خالل أدبيات البحث النظرية واإلجراءات التطبيقية التي أجرتها، ويمكن إيجازها على 

 اآلتي:النحو 

 .، مثل الطابعات الثالثية األبعاديمكن إنتاج مجّسمات مستَدامة باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة لنحت المجسمات (2

كانية إم، ولديها توفر الطابعات ثالثية األبعاد إمكانية عمل مجّسمات كهدايا تذكارية وطنية بجهد وتكاليف ووقت أقل (0

 يحقق مبدأ االستدامة، والحفاظ على البيئة.اعادة استخدام الخامات الراجعة؛ مما 

أن لخبرة المصمم وإلمامه بالتعامل مع برامج التصميم الخاصة بالطابعات ثالثية األبعاد، دوًرا رئيًسا في جودة  (0

 المخرج النهائي.

 (22شكل ) (21شكل )

 (21شكل )
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ية ت مرئأن فن النحت الرقمي يوفر أدوات تحاكي الواقع؛ مما يساعد الفنان في تجسيد ما يراه في خياله من مجسما (4

 بطريقة أسهل، وبأرخص التكاليف.

أن التنمية المستدامة عملية مستمرة تقوم على مبدأ تحقيق التوازن بين ثالثة أبعاٍد رئيسة تعمل بشكل تكاملي ومتداخل  (0

فيما بينها من خالل الحفاظ على البيئة وتنظيم مواردها، وتحسين واقع المجتمعات وضمان حقها من الموارد المتاحة، 

 وزيادة كفاءة اإلنتاج االقتصادي.

 توصيات الدراسة:. 1

إدراج التقنيات الحديثة لتشكيل المجسمات في العملية التعليمية بصورة أوسع لتعليم األجيال، وفتح مجال لالبتكار  (2

 الصناعي.

افية لهوية الثقاالهتمام بدراسة الموروث الشعبي السعودي لباقي المناطق في المملكة العربية السعودية، وتأصيل ا (0

 للمجتمع بقالب عصري يتناسب مع الجيل الحالي.

ينبغي على الفنان أن يكون ملماً بقضايا عصره واالستدامة إحدى هذه القضايا التي تتطلب تكاتف الجميع؛ لتحقيق مبدأ  (0

 التوازن في األرض.

 كاألشغال، والخزف، وغيرها.االستفادة من مميزات الطابعات ثالثية األبعاد في المجاالت الفنية األخرى  (4

 . المراجع:1

لمجلة ا(. قراءة البعد الثقافي والفني في حرفة السدو وربطه بالفن المفاهيمي واالستدامة. 0202ابن هليل، نجالء وإبراهيم، عبير )

 .240-200(، 42) الدولية للعلوم التربوية والنفسية، بدون رقم مجلد

(. صياغات مستحدثة للمفردة الشعبية النجدية في المملكة العربية السعودية للحفاظ على الموروث الشعبي. 0221آل موسى، أمل )

 .002-220(، 2) بدون رقم مجلد، مجلة بحوث في العلوم والفنون النوعية بجامعة اإلسكندرية

)أطروحة  م،2200-2144ه/2010-2201ثارية معمارية من القصور الطينية في منطقة نجد: دراسة آه(. 2400البقمي، موضي )

 دكتوراه غير منشورة(. جامعة الملك سعود.

 . دار جرير للنشر والتوزيع.فن الزخرفة(. 0220الجبر، سمر )

تكنولوجي ل(. فاعلية بيئة إلكترونية ثالثية األبعاد في تنمية مهارات الطباعة ثالثية األبعاد ومستوى التقبل ا0202الجريوي، سهام )

-220(، 2)44، مجلة كلية التربية في العلوم التربوية بجامعة عين شمس .عبد الرحمنلدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت 

222. 

 .012-002(، 0)2 مجلة التصميم الدولية، (. أقمشة مالبس السيدات المطبوعة ثالثية األبعاد.0222الجمل، جيهان )
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توظيف زخارف التراث الشعبي السعودي في تصميم وابتكار هدايا لضيوف الرحمن (. 0221ديسمبر  00-02الخليوي، جوهرة )

. المؤتمر العلمي الدولي األول للقصور المتخصصة: الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب. قصر ]بحث مقدم[

 ثقافة األقصر.

. التنمية المستدامة للزخارف اإلسالمية باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد (0222ابريل  22-22)الخرباوي، راندا والمهدى، أميرة 

الدولي الحادي  -المؤتمر السنوي العربي الرابع عشر  .]بحث مقدم[ وتوظيفها في تصميمات مقترحة لتزيين عباءة المرأة

تقبلية: جامعة رؤى مس -حث العلمي في مصر والوطن العربي عشر: التعليم النوعي وتطوير القدرة التنافسية والمعلوماتية للب

 كلية التربية النوعية.  -المنصورة 

اه غير )أطروحة دكتور العمارة المدنية التقليدية وزخارفها في بلدة أشيقر في المملكة العربية السعودية.(. 0222الراشد، سامية )

 منشورة(. جامعة الملك سعود.

)أطروحة دكتوراه(، جامعة دمياط. لنحت بين الواقع االفتراضي وفلسفة النحات المعاصر. ا (.0222السعيد، دعاء )

ResearchGate . 

توظيف الزخارف التقليدية السعودية في إثراء مجال الصناعات الصغيرة "دراسة ميدانية للمنطقة (. 0221السويلم، تغريد )

 شر والتوزيع.". فرست بوك للنالجنوبية في المملكة العربية السعودية

، ةمجلة مركز دراسات الكوف(. االستدامة في إطار التنمية: رؤية مستقبلية للتنمية في العراق. 0202الشمري، مايح وجياد، علي )

 .00-2(، 01بدون رقم مجلد)

دار األيام  .(. االقتصاد األخضر مسار جديد في التنمية المستدامة0220الشمري، هاشم والزبيدي، حميد والجوراني، إبراهيم )

 للنشر والتوزيع.

مجلة حوار (. القيم الجمالية في الحركات اإليقاعية في النحت الحديث. 0222الصهبي، علي والمنسي، منصور وحسن، محمد )

 .22-22(،0) جنوب بجامعة أسيوط، بدون رقم مجلد-جنوب

في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة  التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية(. 0222عبد الرحمن، العايب )

  عباس.)رسالة دكتوراه(، جامعة فرحات 

مارة مجلة الع(. المتطلبات التكنولوجية إلنتاج المجسمات الزجاجية باستخدام الطابعة ثالثية األبعاد. 0221عبد النبي، دعاء )

 024-224(، 1) . بدون رقم مجلدوالعلوم والفنون اإلنسانية

 . جامعة الملك سعود.))رسالة ماجستير غير منشورةالزخارف في المباني الطينية بمنطقة نجد (. 2420العنبر، علي )

(. مفهوم االستدامة كمرجعية فكرية ألعمال كريم رشيد: دراسة حالة منزل 0222فرغلي، ياسر وعواد، أحمد وعيسى، عايدة )

 .00-42(، 0)2، دمياطمجلة الفنون والعلوم التطبيقية بجامعة كومب. 
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مجلة التربية بجامعة األزهر، (. مفهوم التنمية المستدامة وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية. 0224القحطاني، يحيى )

0(201 ،)040-020. 

مجلة (. التوجهات للبيئة المستدامة والتصميم الصناعي المعاصر: مفاهيم ومنطلقات. 0222محمود، صالح وحميد، شيماء )

 .01-22(، 0)2التصميم الدولية، 

 . الطبعة الثانية. دار الكتب.مناهج البحث العلمي(. 0222المحمودي، محمد )

والفنون  مجلة بحوث في العلوم(. التصنيع باإلضافة ودورها في التصميم الداخلي المستدام المحاكي للطبيعة. 0222منصور، هبه )

 .040-021(، 22)د مجل النوعية بجامعة اإلسكندرية، بدون رقم

ون مجلة العمارة والفن(. جماليات زخارف األبواب النجدية بين تأصللليل الهوية العربية والتفكير اإلبداعي. 0222، أسلللماء )وينب

 .04-22(، 20) بدون رقم مجلد والعلوم اإلنسانية،

. أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. (0222الهيئة العامة لإلحصاء )

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/ltqryr_lhsyy_llwd_lrhn_lhdf_ltnmy_lmstdm_2.pdf  

 العبيكان للنشر والتوزيع. غابت عائشة ومازال نقشها حاضرًا.(. 0222اليزيدي، هنا )
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 مشاريع التسليح الذكي من وجهة نظر الفقه اإلسالمي والقانون الدولي

Autonomous weapons projects from the perspective of Islamic jurisprudence and 

international humanitarian law 

 : يالباحث الرئيس

 أحمد سعد علي البرعي  الدكتور/ 

 أستاذ مشارك، كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية 

Email: dr_ahmed_saad78@yahoo.com  
 

 :باحث مساعد

  أحمد سويلم بخيث الحربي األستاذ/

 والقانون، جامعة حائل، المملكة العربية السعوديةية الشريعة كلباحث ماجستير بقسم الفقه وأصوله، 

 

 ملخص الدراسة:

بأنه "بحلول  - كبير العلماء آنذاك في سالح الجو األمريكي - Werner Dahmم صرح العالم فيرنر دهم 0202في عام 

  األنظمة والعمليات".ستزداد قدرات اآللة إلى درجة أن البشر سيصبحون العنصر األضعف في مجموعة واسعة من  0202عام 

 كالواليات المتحدة األمريكية والصين وروسيا وغيرها من الدول الكبرى -عدٌد من دول العالم  وبالفعل تسابق منذ سنوات  

تعتمد على روبوتات مقاتلة، وأسلحة ذكية ذاتيَّة التشغيل والتوجيه، لتعمل بمفردها في  ،من التسليح الذكي تطوير أنظمة   من أجل -

قاللية من االست مختلفة   مستويات   من هذه األسلحة ذاتية التشغيل ذات   هائلة   مجموعة   تم بالفعل دمج   وقد، والقتال ساحات الحروب

ومة المهيمن على منظ وكون هيسهذا النوع من التسليح المختصون أن  توقعحتى ، والبلدان من الدول في القوات المسلحة لعديد  

  .غيِّر من صورة الحروب في المستقبليالتسليح في الفترة المقبلة، وأنه س

والتي ( Fully Autonomous Weapons Systemاشتد الجدل حول األسلحة الذكية المستقلة استقالال كلي ًّا ) إال أنه قد

 لحةاألستباينت وجهات النظر حول جدوى هذا النوع من ومن شأنها أن تختار وتشتبك مع أهدافها من دون سيطرة  بشرية عليها، 

لعسكرية قدرات االتوسيع  بهدف مصلحتها في هذا النوع من التسليحالشركات والحكومات بعض ه، فبينما ترى ومدى مشروعيت  

 ههذة لجم مخاطركثيرون من القانونيين وعلماء الدين واألخالق ومنظمات حقوق اإلنسان المختلفة )الدفاعية والهجومية(، يرى ال

    .دعوا إلى ضرورة حظر  شامل  وكليٍّ لها، ومنيةاألنسانية واإلوقانونية الوخالقية األ األسلحة من الناحية

 ،ومدى مشروعيته من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية ،في هذه الدراسة إلقاء الضوء على هذا النوع من التسليح أردناوقد 

هين في النهاية إلى عدم مشروعية هذه األسلحة من منظور اإلسالم؛ نظرا لما تحويه الدولية،  واالتفاقات القوانينب مع المقارنة منوِّ

 يال من الناحية التقنية.ما دام أمر تطويعها المتثال قواعد القانون اإلنساني مستح وشرعية وإنسانيةمخاطر أخالقية  من

  .اإلنساني القانون الدولي ،الفقه اإلسالمي ،الروبوتات المقاتلة ،األسلحة المستقلة الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
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Autonomous weapons projects from the perspective of Islamic jurisprudence and 

international humanitarian law 

 

Abstract: 

In 2010, the scientist Werner Dahm - then chief scientist in the US Air Force - said that: "By 2030, 

the capabilities of the machine will increase until humans become the weakest element in a wide 

range of systems and processes." 

Indeed, for years, a number of countries in the world - such as the United States of America, 

China, Russia and other major countries - have raced to develop systems of autonomous weapons, 

based on attacking robots, and intelligent autonomous weapons, to operate alone in wars. 

An impressive array of these autonomous weapons of varying levels of autonomy have 

already been integrated into the armed forces of many countries and countries. 

Experts expected that these weapons will be the pioneers in the coming period, and that they 

will change the image of wars in the future. 

The controversy took place over the (Fully Autonomous Weapons System), which is 

characterized by the selection of targets and engagement with them without human control over 

them. 

While some companies and governments see their interest in these weapons in order to 

expand military capabilities (both defensive and offensive) - many legal, religious and ethical 

scholars, and various human rights organizations see the many dangers of these weapons in terms 

of moral, legal, humanitarian and security, and have called for a comprehensive ban on them. 

In this study, we wanted to identify this type of weapon, and the extent of its legality from 

the perspective of Islamic law, with comparison with international laws and agreements, 

emphasizing in the end the illegality of these weapons from the perspective of Islam, due to the 

inability to program them to comply with the principles of international humanitarian law.  

 

Keywords: Autonomous weapons, Killer robots, Fully Autonomous Weapons, Islamic 

jurisprudence, international humanitarian law 
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 المقدمة: . 1

 :وبعد آله وأصحابه أجمعين،نبينا محمد، وعلى الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، 

ا هائال وملحوظًّ  يشهد اليوم   العالم فإن رًّ ه ا في تطبيقات الذكاء االصطناعي  تطو  ستهيمن  التي والمتنوعة المختلفة ومشاريع 

 .المختلفةفي كثير من الجوانب في المستقبل ، وستغير صورة العالم نا القريبعلى طبيعة الحياة في مستقبل

في ة شدب رتتطوَّ التي  والتسليح   الحروب   بأنظمة   متعلقة  ال ، تلك التغيرات  العالم   عيشهاسيالتغيرات التي  أبرز هذه منو

األنظمة تطوير بالمتعلقة  تنوعةالم تقنياتهو ،الذكاء االصطناعي أنظمة في الهائل تطورال مذلك سببب ؛الماضية القليلة السنوات

  .(Autonomous Systems)ذاتية التشغيل المستقلة 

تكنولوجية الواسع من قبل الدول والحكومات والباحثين والشركات  الماضية باهتمام   العقودقد حظي الذكاء االصطناعي في لف

في السنوات الماضية طفرةًّ هائلةًّ في فروع الذكاء  ناشهدو وجنى العلماء في هذا المجال ثمرات جهودهم وأبحاثهم،، الكبرى

( التي (Computer Vision"الرؤية الحاسوبية"  اتتقنيفي  ملحوظالتطور الهذا ، كتنوعةالموتطبيقاته وتقنياته االصطناعي 

، واتخاذ الق اآللة   مكنت يئة الب تجاهرارات المناسبة من رؤية األشياء المحيطة بها، والتعرف عليها، واالستشعار بها عن بعد 

( التي Machine learning"التعلم اآللي" ) اتتقنيالتطور الحاصل في هذا ، وك(1)بناءًّ على هذا اإلدراك واالستشعار المحيطة

ا عن سيطرة اإلنسان وتحك مه،  ها بعيدًّ ها بنفس  ذلك من وت عد  من أهم تقنيات الذكاء االصطناعي التي مكَّنت اآلالت من تعليم نفس 

(، وتزويدها بإمكانية جمع هذه البيانات من اإلنترنت ومن البيئة Big Dataخالل تغذية اآللة بكمٍّ ضخم  من البيانات الضخمة )

المحيطة؛ لتقوم اآللة  بتحليل هذه البيانات بمفردها، والتعرف على كيفية أداء المهمة المرادة في ضوء التحليل السابق، واتخاذ 

( IOT"إنترنت األشياء" ) اتتقنيفي  -أيضا-التطور ، وك(2)على عملية التحليل بصورة  تحاك ي طريقة  تفكير  البشر قرارات  بناءًّ 

Internet of things) ادرةًّ ق جعلتهااآلالت من االتصال فيما بينها من خالل رقائق وبرمجيات ذكية مغروسة فيها؛  مكَّنت(، التي 

يات تبادل المعلومات والبيانات من خالل برمجوقادرةًّ على و بعض، وفيما بينها وبين البشر،بعضها ال على التواصل فيما بينها

 قادرةًّ على آالت  ذكيَّةًّ اآلالت  بها  حتى صارت غ ر س ت في اآلالت   التي.... إلى غير ذلك من التقنيات المهمة (3)ذكية تحكم عملها

 رارات  مستقلَّةققادرةًّ على اتخاذ أصبحت اآلالت و، من قبل البشر مبرمج  مسبقًّا غير  و ،يحاكي سلوك البشرالقيام  تلقائي ًّا بسلوك  

م  اإل إما باستقاللية  تامة  عن اإلنسان، أو باستقاللية  جزئية   للتكيُّف مع حالت ها وحالة  البيئة  المحيطة  بها، كُّ ، حتى نسانخاضعة  لتح 

ل البشري، كما شاهدناها تقود  ب ود مركبات  وشاحنات  االصطناعي والروبوتات اليوم تق شاهدنا الذكاء    معزل  تماما عن المشغِّ

ا شاهدناها تؤدِّي كما ، بأعلى درجات الدقة والمهارة ومتخصصةًّ  تؤدِّي من خاللها عمليات  نوعيةًّ  غير مأهولة   طائرات   عددا كبيرًّ

ا ا علىفي الماضي من الوظائف والمهام الدقيقة التي كانت  جد ًّ ذه هيَّل آللة  صماء أن تقوم بخ  يت  أبدا أن  يكن ألحد   لماإلنسان، و حْكرًّ

 عمالحلَّت محل  اإلنسان في كثير  من الوظائف واألقد بالفعل وجدنا هذه اآلالت ، حتى بهذا القدر من المهارة الوظائف والمهام

كت عند التي لدرجةل على الروبوتات وهيمنة اآلالت ل الوظيفي؛ بسبب على مستقبل اإلنسان في العموالفزع  وف  الخ كثيرينال حرَّ

                                        
 (.  20، ص 0222( )غازي، 1)

 (.0، ص 0202( )عبد الوهاب، وآخرون، 2)

 وما بعدها(.  95، ص 0202( )خليفة، 3)
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ف معه البعض من، األمر الذي (1)لبشر في الحصول على هذه الوظائفل تهاومنافسوظائف واألعمال كثير  من ال حالة   حدوث تخوَّ

ك  ال شالوظائف واألعمال على حساب البشر، وهو أمٌر على اآلالت والروبوتات  استحواذ " تنتج عنالبطالة التكنولوجية"من 

     .    (2)المختلفة الحياة مناحيمشاهٌد وملحوظٌ في عديد  من 

ر الملحوظ   قها  في اآلالت الذكية أدَّى هذا التطو  دعوة إلى  - في أداء المهام واألعمال التي أسندت إليهاعلى البشر وتفو 

م  بعيدًّ القرارات اتخاذ في ت الذكية والروبوتات ة لآلالالحريَّ  إطالق  إلى  البعض    طيرةٌ فكرةٌ خ هي، وها عن سيطرة اإلنسان وتحك 

، وتركها هعن سلطت   ا تفضي إلى تنازل اإلنسان  ألنه ن؛ين والقانونييالمفكِّركثير من  شغلت بال على آلالت، ول وسيادته في الكون 

ر  بهامن الغربيين  يتحمَّس  لهامن  -أحيانا-أنها وجدت خطورة هذه الفكرة إال من  غمالر  .(3)وي بشِّ

ح  لها بالتمرير من قبل  البشرية   ستواجههامن أخطر األفكار التي هي األخرى  لقد انبنى على هذا األمر فكرةٌ تعد   إن س م 

روبوتات ال و، أ(Autonomous Weapons Systemsوالتوجيه ) هجومية ذاتية التشغيل  ال األسلحة   وهي فكرة، الدول الكبرى

ل   دون تدخلٍّ من أيِّ بمفردها تعمل في المعارك والحروب التي ( The Killer Robotsقاتلة )ال م  من أي أو  ،يبشر مشغِّ تحك 

باك القادرة على تحديد أهدافها واالشت م البشرالمستقلة كلي ًّا عن تحك   الهجومية واألنظمة   ،أتمتةًّ كليةًّ  ة  م  تْ ؤ  وهي األسلحة الم   ،إنسان  

ا من طريقة الحروب وأساليبها بر ًّ معها دون الرجوع لقرار اإلنسان ا من ا وبحرًّ ، والتي ستغير كثيرًّ ا، وستغيِّر كثيرًّ ا وجو ًّ

  االستراتيجيات العسكرية المتعلقة باألمن والحماية. 

التحكم  فيها يتمُّ توجيه ها و -األتوماتيكية وأنظمة الدفاع عالية األتمتة حتى األسلحة  -فبعد أن كانت األسلحة  بأنواعها المختلفة 

ى تطوير عل - بفضل الذكاء االصطناعي -قادرةًّ اليوم  وحكومات  الدول الكبرى  ةشركات  التكنولوجيالمن خالل اإلنسان، أصبحت 

وروبوتات مقاتلة ، Autonomous Vehicles ومركبات  غير مأهولة Fully Autonomous Weapons أسلحة  مستقلَّة

Robot Soldiers  يمكن إسناد المهمة الحربية إليها كاملةًّ دون الحاجة إلى العنصر البشري، حيث تستطيع من خالل

ها، أن تتعرف على أهدافها بذات ،المستشعرات والكاميرات التي تعمل بالذكاء االصطناعيوالخوارزميات وتقنيات التعلم اآللي 

رها بتوجيه  وتحكم  ذاتيٍّ كامل منهاوت شتبك معها وتدمِّ
ا من المخاوف األخالقية والقانونية لدى الكثيرين، (4) ، األمر الذي أثار كثيرًّ

 لكتابة في هذا الموضوع.إلى اودفعنا 
 

 أهداف الدراسة:. 1.1

تسليط الضوء على نظم األسلحة المستقلة ذاتية التشغيل وأنواعها وخصائصها، مع التركيز على األسلحة إلى تهدف الدراسة 

الهجومية المستقلة استقالال كليا، والتي يمكن لها أن تعمل في ساحات القتال باستقاللية كاملة في اختيار األداف واالشتباك معها 

ل بشري، وما تنطوي عليه هذه األسلحة من مشاكل شرعية وأخالقية وقانونية، مع واتخاذ قرار بالقتل والهجوم دون الحاجة لمشغ

 بيان حكم استخدام هذه األسلحة من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني.
 

                                        
 (.00-0، ص 0202( )أوسوبا، وويلسر، 1)

(2) (Topf, 2020, 17–38).  

)3) (Kurzweil,  0555 , The Age of Spiritual Machines, Kurzweil, 2005, The singularity is near: when 

computers exceed human intelligent, Bostrom, 2014, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies)  

(4) (Crootof, 2015, p.100). 
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 الدراسات السابقة:. 2.1

 سبقت هذه الدراسة بمجموعة من الدراسات، منها ما يلي:

ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي اإلنساني" وهي ورقة علمية للباحثة: دعاء دراسة بعنوان: "األسلحة  -0

 م.0202جليل حاتم، منشورة بمجلة العلوم القانونية، الصادرة عن كلية القانون، جامعة بغداد عام 

لباحث: م" وهي ورقة علمية لدراسة بعنوان: "النظام القانوني لألسلحة ذاتية التشغيل في ضوء قواعد القانون الدولي العا -0

 م.0200، سنة 0، العدد0أبو بكر محمد الديب، منشورة بالمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد

وهي دراسات ركزت على الجانب القانوني، بينما توسعت دراستنا للحديث عن الجانب الشرعي والبحث في مشروعية هذه 

  مي.األسلحة من وجهة نظر الفقه اإلسال
 

 خطة الدراسة:. 1.1

، وخاتمة، أما المقدمة فقد تحدثنا فيها عن أهمية وثالثة مباحثخطة الدراسة في هذا الموضوع مشتملة على مقدمة، جاءت 

 الدراسة وأهدافها وخطة البحث فيها، وأما المباحث فقد جاءت على النحو التالي:

 أنواعها.و أشكالهاو خصائصها، ذاتية التشغيل() المبحث األول: األسلحة الذكية

 وفيه ثالثة مطالب:

 .األخرىوالفرق بينها وبين األسلحة وخصائصها األسلحة الذكية بتعريف الالمطلب األول: 

 الذكية ذاتية التشغيل وأشكالها.المطلب الثاني: نماذج األسلحة 

 .من حيث درجة االستقاللية المطلب الثالث: أنواع األسلحة الذكية ذاتية التشغيل 

 وفيه فرعان:

 (.Semi-autonomous Weaponsالفرع األول: األسلحة شبه مستقلة )

 (.Fully Autonomous Weapons Systemالفرع الثاني: األسلحة المستقلَّة كلي ًّا )
 

 .مشكالته من ( وما تثيرFully Autonomous Weapons Systemاألسلحة المستقلَّة كلي ًّا ): الثانيالمبحث 

 مطالب: ثالثةوفيه 

 .(Fully Autonomous Weapons)كلي ًّا  المطلب األول: تعريف األسلحة المستقلة

 (:Fully Autonomous Weaponsالمطلب الثاني: خصائص األسلحة المستقلة كليا )

 ( Fully Autonomous Weaponsمزايا ومخاطر األسلحة المستقلة كليا )المطلب الثالث: 

 فرعان: وفيه

 .من وجهة نظر المؤدينالفرع األول: مزايا األسلحة المستقلة الهجومية 

 الفرع الثاني: مخاطر األسلحة المستقلة الهجومية من وجهة نظر المعارضين.

 وفيه مسألتان:

  المسألة األولى: المخاطر القانونية لألسلحة المستقلة الهجومية

 .القانون الدولي اإلنساني وحدود المساءلة( )االمتثال لمبادىء
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 المسألة الثانية: المخاطر األخالقية لألسلحة المستقلة الهجومية.
 

 المبحث الثالث: األسلحة المستقلة الهجومية من منظور الشريعة اإلسالمية.

 وأما الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج والتوصيات وفهرس المراجع والمصادر.

 

 األسلحة الذكية )ذاتية التشغيل(، خصائصها، وأشكالها، وأنواعها:ألول: المبحث ا

  :األخرىوالفرق بينها وبين األسلحة  وخصائصهااألسلحة الذكية بتعريف الالمطلب األول: 

ة تتمتع متطور بناء أنظمة تسليح ذكيةمن أجل يخوض العالم اليوم سباقًّا ملحوظًّا في استغالل الذكاء االصطناعي عسكري ًّا 

 دون الحاجة للمخاطرة بأرواح الجنود والبشر، باالستقاللية، وتتمكن بمفردها من اكتساب خبرات  وتنفيذ مهام عسكرية محددة

ا من سباق التسليح المحتدم شوهد وهذا ما  غرب والواليات المتحدة األمريكية من جهة، وبين دول الشرق كالصين بين الاليوم مؤخرًّ

 . (1)هما من جهة أخرىوروسيا وغير

ا في  02فبينما تمتلك الواليات المتحدة األمريكية وحدها ما يزد على  ا وجو ًّ ا وبحرًّ ألف وحدة من هذه األسلحة التي تعمل بر ًّ

 بدون غواص،( وغواصات Drones) ( المعروفة بالدرونزUnmaned aircraft systems) من دون طيارصورة طائرات 

والرصد  المراقبةتقوم بمهام ( Unmanned autonomous vehicles)ومركبات أرضية غير مأهولة  وسفن بحرية

ا في هذ هي األخرى رائدةًّ ... الخ، باتت الصين وتدمير األهداف وتحديد األهداف وإطالق النيران والمهام القتاليةواالستطالع 

حظى ت كبرى واستراتيجيةًّ  قوميةًّ  ةًّ أولوي ى فيهوالذي ترالنوع من التسليح حول هذا  لرؤيتهاا نظرًّ  ؛المجال على مستوى العالم

الحال عند كثير  من القوى الدولية اآلنأصبح  وكذا ،بالدعم والتمويل الكبير على المستوى الوطني
(2).  

الذكاء ( التي تعمل بأنظمة Autonomous Weaponsتلك األسلحة ذاتية التشغيل ) األسلحة الذكية:هذه نعني ب 

  .االصطناعي وتقنياته دون الحاجة إلى التحكم والتوجيه البشري أثناء العمل

فت منظومات هذه األسلحة ذاتية التشغيل من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر بأنها: "أسلحة تختار األهداف  وقد ع رِّ

ل عما، تم يد شخص   لىسلحة ذاتية التشغيل عاألنظومة لم ليٍّ أوَّ  أو تفعيل   ها دون تدخل بشري، وبعد تشغيل  وتستخدم القوة ضدَّ 

 لى إستشعار، واستناداًّ الأجهزة ا برقاة عالمتلحيطة والمللمعلومات الواردة من البيئة  استجابةًّ  ضربة؛نظومة ذاتياًّ ًّ أو تطلق الم

 .(3)"للهدف عامٍّ  تصنيف  

 خص  ل برصد جسم أو شعَّ ف  تطلق النار ذاتياًّ   عندما ت   أسلحة"هي: سلحة ذاتية التشغيل األوبعبارات بسيطة، فإن منظومات 

 . (4)"بالتحديد ستخدم  الم ترهمايخ لمو ين،معروف يرغ وقت ومكان   فيما، 

ي ف - كما هو ظاهٌر من التعريف -يتمثل  الخاملة،والفرق الواضح بين هذه األسلحة وبين غيرها من األسلحة التقليدية 

 ،"بناء على جمع المعلومات والتحليل واستهدافه بالقوة"اختيار الهدف وتحديده 

                                        
 (.90-45، ص 0202( )أوسلين، 1)

 وما بعدها(.  09، ص 0205وما بعدها، خليفة،  9، ص 0202، عبد الوهاب، وآخرون، 04-0، ص 0209( )تشايس، وآخرون، 2)

 (. 0، ص 0200( )اللجنة الدولية للصليب األحمر، مايو 3)

 (. 9( )المرجع السابق، ص 4)
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م كلِّ وحده إذ اإلنسان  ؛نفسه ذلك في األسلحة التقليدية من قبل اإلنسان فبينما يتمُّ   التقليدي  يةًّ في هذه األمور، وما السالحهو المتحكِّ

ره واختاره،  إال وسيلةٌ  بين يديه إلى  ندة بكاملهامسهذه المهام  جميع  ذاتية التشغيل تبقى في جانب األسلحة الذكية  لكنلتنفيذ ما قرَّ

د الهدف   اآللة نفسها، ر استهدافه بالقوة من عدمه، فهي وحدها من ت حدِّ ل البشري في شيء  من  وتختاره، وتقرِّ ل  للمشغِّ من غير تدخ 

 .(1)ذلك

 علم اآللي(تمتعها ب )التفي  عن األسلحة األوتوماتيكية أو األسلحة اآللية - أيضا –تختلف ذاتية التشغيل  كما أن هذه األسلحة

ذاتية  لذكيةا مع األسلحة األسلحة األوتوماتيكية على تحليل البيانات التي جمعتها(؛ فبينما تشتركو )إمكانية اتخاذ القرار بناء 

ل  إمكانية جمع المعلومات، والعمل وفق قيود  مبرمجة مسبقا،التشغيل في  وإمكانية االشتراك مع األهداف بصورة مستقلَّة عن المشغِّ

األسلحة األوتوماتيكية تبقى أسلحةًّ غير ذكية؛ ألنها غير قادرة على التعلم واتخاذ القرارات بصورة ذاتية ومستقلة  البشري، إال أن

 . (2)كما هو شأن األسلحة الذكية ذاتية التشغيل

وتحليلها ا، بعد جمعهمعالجة المعلومات إمكانية و ،التعلم اآللي) :ألسلحة الذكية ذاتية التشغيل هيزة لفالميزة األساسية المميِّ  

ن طريق عند تشغيلها ع لالنفجار المصممةاأللغام األرضية المعتادة هذه  فعلى سبيل المثال:(، الستخالص نتائج قبل االستجابة

 مثل سحب السلك أو الضغط على جهاز -عة تستخدم المعلومات المجمَّ ألنها  ؛آليةًّ  أسلحةًّ  تعد  ، الضغط أو التعثر بسلك مربوط بها

ل  بشري، لكنها ال تكون أسلحةًّ  -االستشعار ذكيَّةًّ إال إذا تم  تزويدها بخوارزميات الذكاء  إلحداث االنفجار وإصابة الهدف دون تدخ 

السلك أو الضغط على جهاز االستشعار من جهة  سحب   إذا تمَّ كتحديد ما -عة من معالجة البيانات المجمَّ  االصطناعي التي تمكنها

حول ما إذا كانت ستنفجر أو ال، وكل ذلك يتم  ثم بعد هذه المعالجة والتحليل، تتوصل إلى استنتاج   - طفل  مثال أو من جهة دبابة

التعلم اآللي ة صف أعني: – هذه الصفةإذا تمتع بإن السالح فوعليه من غير تدخل بشري في عملية التحليل والقرار، هي بواسطتها 

 .(3)فحينئذ يمكن وصفه بكونه "سالحا ذكيا مستقال ذاتي التشغيل" - ومعالجة المعلومات واالستقاللية في اتخاذ القرار

ن م فإنه يمكن لنا أن نصنف األسلحة من حيث مستويات التحكم والسيطرة البشرية أو الذاتية، إلى أصناف  أربعة ،وبالجملة

 :األدنى إلى األعلى وفق الترتيب التالي

 ات وحتى السيوف واآلالت الحادة.، مثل المسدس(Inert weapons) أو جامدة أسلحة خاملة المستوى األول:

 ، مثل األلغام األرضية التقليدية المشار إليها سابقا.(automatic weaponsأسلحة آلية ) المستوى الثاني:

 .(Semi-autonomous Weaponsذاتية التشغيل شبه مستقلة )المستوى الثالث: أسلحة 

 (.Fully Autonomous Weapons Systemالمستوى الرابع: أسلحة ذاتية التشغيل مستقلة كلي ًّا )

ما يندرجان تحت مسمى )األسلحة الذكية ذاتية التشغيل(، وهما المعنيان بالدراسة ههنا، كما وهذان النوعان األخيران هما 

  سيأتي بيانه. 

 

 

 

                                        
 (. 9، ص 0200( )اللجنة الدولية للصليب األحمر، مايو 1)

 (.5، ص 0205لوهاب، وخليفة، ( )عبد ا2)

 (Crootof, 2015, p.1855). (3 ) 
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:وأشكالها لمطلب الثاني: نماذج األسلحة الذكية ذاتية التشغيلا  

 سكريةاألعمال الع تم دمجها فيالتي  من أنظمة التسليح الذكي ومنظومات األسلحة ذاتية التشغيل يوجد بالفعل اآلن العديد  

والصين وروسيا وكوريا الجنوبية ...  -على سبيل المثال - فالواليات المتحدة األمريكية من قبل العديد من الدول والحكومات،

ية والبحرية والجوية مجموعةًّ  يمتلكون األخرى من الدول والعديد لدى  -أيضا- يوجدو، (1)كبيرة من هذه األسلحة المستقلة البرِّ

 تستطيع أن تختار األهداف وتشتبك معهاو ،وقواعدها تلك الدول على حدود تقوم حاليا بدوريات   بعض الدول أنظمةٌ مستقلةٌ 

ل البشري باستقاللية تامة ر الدول ، كما تمتلك بعض  عن المشغِّ د متى وضد  من تنتشر وتتفجَّ ا بحرية تحدِّ اآلن ألغامًّ
كما تصنَّف  .(2)

على متن السفن الحربية أو في القواعد العسكرية من أجل إصابة القذائف والصواريخ  المستخدمة اآلن الجويمنظومات الدفاع 

ضمن هذه األنظمة ذاتية  ( 4)"ية النشطةماالح" أنظمة تصن ف ، وكذا( 3)التي أ طلقت باتجاهها على أنها أسلحة ذاتية التشغيل

 .في العديد من الدول المماثلة الحماية النشطة وغيره من أنظمة (6)"نظام القبة الحديدة اإلسرائيلية" تهاومن أمثل ،(5)التشغيل

 :ليبما ي برزهايمكن لنا أن نمثِّل أل، ةصورا وأشكاال عد تتخذ ذاتي التشغيلالتسليح الذكي أنظمة حال، فإن  كلِّ على و

  :غير المأهولةالغواصات الحربية  – 1

تعمل كألغام  بحرية  أن هايمكنيمكن لها أن تبحر في قاع المحيطات والبحار دون وجود أحد على متنها، و وهي غواصات

ظار األوامر وانت ،والتحكملغرف القيادة  بشأنهاتقارير الوإرسال  المعادية بعد استكشافهاغواصات السفن وال وتفجير صطيادال

وهي قطع غير مكلفة نسبيا وتتمتع بقدرات عالية من التحمل تصل لسنوات، وال تحتاج لطواقم عمل أو  .(7)بالهجوم أو التجاهل

 باهتمام من قبل العديد من الدول، فقد خصَّصت هذه الغواصات حظيتوقد ، (8)سفينة دعم إال في حالة إرسالها أو استدعائها فقط

تج ، والتي نأبحاث هذه الغواصات بدون غواص وتطويرهاالخاصة برئيسية المختبرات مجموعة من الالصين منذ سنوات عديدة 

م بإطالق الغواصة غير 0202، كما احتفلت البحرية األمريكية في أبريل من عام (9)نماذج عديدة من هذه الغواصاتبالفعل عنها 

ومهمتها  ،من نوعها في العالم قادرة على الغوص بدون غواص ( لتكون أول غواصةSea hunterالمأهولة المعروفة باسم )

 . (10)أعماق المياه وتدميرهااستكشاف األهداف المعادية في 

 

                                        
 وما بعدها(.  09، ص 0205وما بعدها، خليفة،  9، ص 0202، عبد الوهاب، وآخرون، 04-0، ص 0209( )تشايس، وآخرون، 1)

 (Crootof, 2015, p.1840). (2 ) 

 (.9، ص 0200( )اللجنة الدولية للصليب األحمر، مايو 3)

 ( )أنظمة الحماية النشطة، هي أنظمة ذكية مصممة لمنع الصواريخ والمقذوفات الموجههة من الوصول إلى أهدافها(.4)

 (.  9، ص 0200( )اللجنة الدولية للصليب األحمر، مايو 5)

  (Crootof, 2015, p.1859). (6 ( 

 (. 5، ص 0205( )عبد الوهاب، وخليفة، 7)

 (. 00، ص 0202( )هامز، 8)

 (. 4، 0، ص 0209)تشايس، وآخرون، ( 9)

 (.  02، ص 0205( )عبد الوهاب، وخليفة، 10)
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ألغام الطوربيد ، ومن أمثلتها (1)أهم أنواع هذه األسلحة البحريةمن  تعد األلغام البحرية الذكية الذاتية االنفجار واالنتشارو

تتمتع بنظام كشف صوتي اللتقاط الذبذبات المنبعثة ع من األلغام البحرية انوأهي و ،(encapsulated torpedo mines)المغلفة 

هيربوطإطالق بيقوم وبدال من انفجاره بعد التنشيط  وتشغيله، اللغم تنشيطبالذبذبات  بحيث تقوم هذهمن الغواصات،  له  ،د موج 

وربيد ط، بحيث يكون الهدف النهائي للالبشرباستقاللية تامة عن تحكم  معهقدرة ذاتية في البحث عن الهدف واختياره واالشتباك 

– ةيوهذه األلغام مستخدمة اليوم بالفعل من جانب الواليات المتحدة األمريك، الذي زرع اللغم للناشر البشريمسبقا غير معروف 

)encapsulated torpedo -PMKthe ( )2 2الصين وروسيا مستعملة أيضا من جانب و ،CAPTOR-اللغم األمريكي مثل 

mine). 

 الطائرات بدون طيار )الدرونز(: -2

الطائرات بدون طيار هي طائرات غير مأهولة ال تستدعي وجود طائر على متنها، تستخدم لألغراض التجارية والمدنية 

د ت المصطلحات  الرسمية وغير الرسمية التي يتم إطالق ها على هذه الطوالعسكرية، وقد  يها البعض  ب ،ائراتتعدَّ اسم: فتارةًّ ما يسمِّ

(، Drones"الطائرات بدون طيار"، وتارة ما تسمى بـ: "الطائرات المسيَّرة"، وقد يطلق عليها البعض  أحيانا اسم: "الدرونز" )

 ضاألغرافي المستخدمة عسكرية أو ال األغراضفي  المستخدمة منها سواءوهي أسماٌء تطلق على جميع الطائرات غير  المأهولة ، 

 .(3)مدنيَّةال

وبينما تشيع هذه األسماء السابقة في أوساط  عامة الناس وفي وسائل اإلعالم المختلفة، آثرت جهات إنفاذ القانون في كثير  

" يارمن دول العالم استخدام  مصطلحات  أخرى مختلفة للتعبير بها عن هذه الطائرات، كمصطلح: "المركبة الجويَّة من دون ط

(UAV) (Unmanned Aircraft Vehicles)  "أو مصطلح: "منظومة جوية من دون طيار ،Unmanned Aircraft 

Systems) (UAS) "أو: منظومة جوية صغيرة من دون طيار ،)Small Unmanned Aircraft Systems) (Small 

UAS)) ( "هة من ب ْعد (، وجميعها أسماٌء RPAS( )Remotely Piloted Aircraft Systems، أو: "منظومة جوية موجَّ

ون في تسمية هذه الطائرات  .(4)اصطلح عليها القانونيون والمختص 

فت الطائرات غير المأهولة والمنظومات الجوية الصغيرة بدون طيار من قبل منظمة الطيران المدنى الدولى )إيكاو وقد  ع رِّ

- ICAO ا بالتحكم الكامل عن بعد  من مكان  آخر( بأنها: "طائرةٌ بدون طيار يتمُّ نقلها بدون ن سواء م -قائد  طيَّار على متنها، إمَّ

أو ت ب ْرمج مسبقا لتسير باستقالل  تام" -األرض، أو من الفضاء، أو من طائرة أخرى
، وبقريب  من هذا التعريف ورد تعريفها في (5)

ا: "طائرةٌ تحلِّق في الجوِّ دون  وجود  القائد  على متن ها، م، حيث عرفت فيه بأنه0202القانون اإلمارتي الصادر في يوليو عام 

                                        
 (. 00، ص 0202( )هامز، 1)

   (Crootof, 2015, p.1871).(2 ( 

 (.  25-29، ص 0200( )البرعي، وآخرون، 3)

(، إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات 0205( )مختبر األدلة الجنائية الرقمية التابع لمركز اإلنتربول العالمي، سنغافورة، )4)

 (.   25-29، ص 0200، البرعي، وآخرون، 00المسيَّرة، ص 

)5) (Unmanned Aircraft Systems (UAS), ICAO Cir 328, 2011, p.no.3).  
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، والطائرة  المسيَّرة ذات ي ًّا" هة  عن ب ْعد  وتشمل الطائرة  الموجهة  بالعين المجردة، والطائرة  الموجَّ
(1) . 

انية التحليق ويفهم من هذه التعريفات أن الطائرات غير المأهولة وإن كانت تشترك في صفة عامة تجمعها، وهي إمك

والطيران في الجو دون وجود قائد على متنها، ولذلك سميت بالطائرات غير المأهولة، إال أنها تختلف فيما بينها من حيث طريقة 

بالعين  االتوجيه والتسيير، وإمكانية االستقاللية في التحليق والذاتية في التشغييل والتوجيه، فبعض هذه الطائرات قد يتم توجيهه

ها طائراٌت مستقلةٌ )ذاتية  القيادة(، المجرد ل  بشري، وبعض  يه ه ا عن ب ْعد  من قبل مشغِّ ة عن طريق تقنيات معينة، وبعضها يتمُّ توج 

دة؛ لتقوم الطائرة  بعدئذ بالتحليق  بذاتها بدون توجيه  إضافي عن طريق تقنيات ل  فيها الطيَّار  عن ب ْعد  خطة  تحليق  محدَّ لذكاء ا ي ْدخ 

 . (2)صطناعي المختلفةاال

 قىلكن تب، عديدةسنوات  وقد استخدمت الدرونز في األغراض العسكرية فضال عن استخدامها في األغراض المدنية منذ 

رت في األساس لتقوم بمهامِّ  األغراض العسكرية هي األغراض األساسيَّة التي تمَّ من أجلها تطوير هذه الطائرات؛ وقد ط وِّ

االستطالع والمراقبة والتجسس، بدالًّ من المخاطرة بالطائرات المأهولة وتعريض أرواح الطيارين للخطر، ثم استمر بعد ذلك 

رة استخداماتها العسكرية، حتى تمَّ االعتماد  عليها في كثير  من المهام  العسكرية والقتالية تطوير هذه الطائرات وتوسيع دائ

ها وتزويدها بالقنابل والصواريخ، وقد أثبتت كفاءتها في كثير   والهجومية، كاستهداف المواقع، وضرب األهداف، من خالل تسليح 

لماضية، حتى تسابقت الدول في تصنيعها وتطويرها وامتالكها؛ من الحروب والمعارك العسكرية حول العالم في السنوات ا

ل  ن س ق  الحروب  وصورة  المعارك  في المستقبل،  قوة  باتت قوة  الدول  اليوم  تقاس  بوباعتبارها المنظومات العسكرية التي ستشكِّ

 . (3)طائراتها العسكرية غير المأهولة

طائرات ذاتية التشغيل التي تمتلك من تقنيات الذكاء االصطناعي ما يمكنها من يخصنا من هذه الطائرات المسيرة تلك الوما 

العمل بصورة مستقلة عن اإلنسان في اتخاذ قراراتها بإطالق النار من عدمه على األهداف التي تختارها، وذلك بعد تحليلها 

عليها في المختبرات وتسعى العديد من الدول  للبيانات التي جمعتها عن الهدف وتقييمها لمدى خطورته، وهي طائرات يتم العمل

  .(4)إلى تطويرها

 :(killer robots) القاتلةالهجومية الروبوتات  -1

صنعت الدول والشركات المتخصصة اآلن روبوتات برية ذاتية التحكم قادرة على تحديد األهداف واالشتباك معها من دون 

بالفعل من قبل بعض الدول في مجال حراسة األهداف االستراتيجية وتأمين الحدود تدخل بشري، وقد است ْخدمت هذه الروبوتات 

نشرت )قوات الصواريخ االستراتيجية الروسية( روبوتات متنقلة لحراسة منشآت الصواريخ التي  0204وحراستها، ففي عام 

اك بمقدورها الكشف عن األهداف واالشتب تملكها، وقامت روسيا بتسليح هذه الروبوتات وتزويدها بحكم ذاتي محدود، بحيث يكون

 ،(5)معها وتدميرها دون تدخل بشري

                                        
 (. 0، مادة 0202( لسنة 4م الطائرات بدون طيار في إمارة دبي رقم )قانون تنظي(( 1)

 (. 25-29، ص 0200، البرعي، وآخرون، 0، ص 0202( )كون، 2)

 (. 20، ص 0200( )البرعي، وآخرون، 3)

 (. 00، ص 0205( )عبد الوهاب، وخليفة، 4)

 (. 9، ص 0202، عبد الوهاب وآخرون، 00، ص 0202( )هامز، 5)
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لتقوم بمهمة  ؛مستقلة ذاتية التشغيل والتحكمالروبوتات مع كوريا الشمالية مجموعة من الكما نشرت كوريا الجنوبية على حدودها  

االشتباك والتدمير، إال أنه قد تم برمجتها على عدم إطالق حراسة هذه الحدود، لكن رغم مقدرة هذه الروبوتات على االستقاللية في 

ل البشري  .(1)النار إال بعد الرجوع للمشغِّ

 مركبات السطح غير المأهولة: -4

ا من أنواع التسليح التي تسعى الدول إلى تطويره وامتالكه، والذي استخدم  ا مهم ًّ باتت مركبات السطح غير المأهولة اآلن نوعًّ

( التي استعملتها روسيا في المعارك الدائرة Uran-9( )5 -عدَّة، كتلك الدبابات غير المأهولة من طراز )يوران بالفعل في حروب

، لكن (2)بناء على برمجمة مسبقةفي سوريا، وكانت مزودة بمدافع آلية وصواريخ موجهة، قادرة على تحديد أهدافها وتتبعها 

باالستقاللية وذاتية القرار من هذه المركبات، كتلك المركبات التي دعا الجيش األمريكي في على ما يمكن أن يتمتع  الدراسة تركز

 . (3)يرها، وهي دبابات ذاتية القيادة وقادرة على التعامل مع األهداف العسكرية بصورة مستقلةوم إلى تط0205فبراير من عام 

   

 :من حيث درجة االستقاللية ذاتية التشغيل : أنواع األسلحة الذكيةالثالثالمطلب 

 كما أشرنا: ( شكلين رئيسينAutonomous Weapons) التشغيل ذاتيَّة الذكية تخذ األسلحة  ت 

وهي أسلحة ذاتية خاضعة لإلشراف البشري،  (:Semi-autonomous Weaponsاألول: أسلحة شبه مستقلة ) الشكل 

(، وهي أنظمة Supervised Autonomous Weapons Systemوتسمى بـ: "نظم التسليح المستقلَّة الخاضعة لإلشراف" )

، خاضع  لإلشراف البشري من داخل مركز تحكمٍّ خاص،  ذكيَّة مستقلة تقوم بجميع المهام العسكرية من استطالع  وتوجيه  وتنفيذ 

ا إلى العنصر البشري.   بحيث يبقى أمر إطالق النار مع هذه األنظمة راجعًّ

وهي أسلحة غير خاضعة  (:Fully Autonomous Weapons Systemأسلحة ذاتية مستقلَّة كلي ًّا ) الثاني: الشكل

ة دون تحكم ع المهام العسكريلإلشراف البشري، وتسمى بـ: "نظم التسليح المستقلةَّ غير الخاضعة لإلشراف"، ويمكنها القيام بجمي

ا من االستطالع وانتهاءًّ بالتنفيذ وتدمير األهداف أو تجاهلها بحسب تقديرها للموقف وتكيُّف ها الذاتي  . (4)بشري، بدءًّ

ختياره السالح اثناء ا على "اإلشراف البشري"والمالحظ أن الفرق الدقيق بين هذين النوعين من األسلحة الذاتية يكمن في 

ل البشري داخالًّ في حلقة العمل والتشغيل، فبينما ففي النوع األوللألهداف واالشتباك معها،  مهمة جمع  النظام وكلي نجد المشغِّ

ل البشري، أما في األسلحة المستقلة ،الذكي لسالحهدف لالبيانات وتحديد األ لي ًّا، ك يبقى أمر  التدمير وإطالق النار موكوالًّ للمشغِّ

ل البشري فقط على التغذية األولية والبرمجة نفسهفيكون خيار تدمير الهدف أو تجاهله موكوالًّ للنظام  ، وتقتصر مهمة المشغِّ

المسبقة التي ي غذَّى بها النظام؛ فتغذية النظام باألهداف التي يمكن أن يستهدفها أثناء تشغيله، سواء كانت وجوه أشخاص أو سلوكيات 

أو أنواعا من األسلحة أو نحو ذلك، تتم  في البداية من جهة البشر، لكن يبقى قرار استهداف الهدف أثناء عمل النظام عدوانية 

 .(5)موكوالًّ لآللة

                                        
 عان السابقان(. ( )المرج1)

 (. 4، ص 0202، عبد الوهاب وآخرون، 00، ص 0202( )هامز، 2)

 (.02، ص 0205( )عبد الوهاب، وخليفة، 3)

 (.  5، ص 0205( )عبد الوهاب، وخليفة، 4)

 (. 5، ص 0205( )عبد الوهاب، وخليفة، 5)
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ويمكن لنا لفهم الفروق الدقيقة بين هذه األنواع من األسلحة أن نسترشد بجدول مستويات )االستقاللية( الموضوع من قبل 

 Unmanned( )0202-0200وثيقة: )خارطة طريق األنظمة غير المأهولة لألعوام في  DODية الدفاع األمريكوزارة 

Systems Integrated Roadmap FY2011-2036): 

 الوصف االسم المستوى

 بشري تشغيل 0

Human 

Operated 

  .المشغل البشري يتخذ جميع القرارات -

ا ذاتيًّا في بيئته.  -  ال يمتلك النظام تحكمًّ

 بشريتفويض  0

Human 

Delegated 

أداء العديد من الوظائف بشكل مستقل عن التحكم في هذا المستوى يمكن للنظام  -

 البشري عند تفويضه من قبل اإلنسان للقيام بذلك. 

يشمل هذا المستوى عناصر تحكم تلقائية، وأدوات تحكم في المحرك، وأتمتة  -

 ن طريق اإلدخالأخرى منخفضة المستوى يجب تنشيطها أو إلغاء تنشيطها ع

 .البشري

  يعمل النظام بالتبادل بين اإلنسان أو اآللة )إما اإلنسان وإما النظام( -

 إشراف بشري 0

Human 

Supervised 

يمكن للنظام أداء مجموعة متنوعة من األنشطة عند منح أذونات أو توجيهات  -

 .عالية المستوى من قبل اإلنسان

يمكن لكل من اإلنسان والنظام بدء السلوكيات بناءًّ على البيانات المحسوسة،  -

 الحالية ضمن نطاق المهام تإال إذا كان بمهمةولكن ال يمكن للنظام القيام 

 .الموجهة

 مستقل بالكامل 4

Fully 

Autonomous 

يتلقى النظام األهداف من البشر ويترجمها إلى مهام يتم تنفيذها دون تفاعل  -

 بشري.

ال يزال بإمكان اإلنسان الدخول في الحلقة في حالة الطوارئ أو تغيير األهداف،  -

على الرغم من أنه من الناحية العملية قد يكون هناك تأخير كبير في الوقت قبل 

 حدوث التدخل البشري.

 (1) (Table of Four Levels of Autonomyجدول مستويات االستقاللية )

فاألنظمة التي تخضع في المستوى األول وفق الجدول السابق، ال تعتبر ذاتية التشغيل؛ ألن النظام فيها ال يملك تحكما ذاتيا، 

ل كلية من قبلبالويتم تشغيله  ها درجة ألنظمة ذاتية التشغيل، تختلف في ، أما المستويات األخرى فهي مستوياتٌ يالبشر المشغِّ

من عدمه، وما يهمنا في هذه الدراسة هي األنظمة التي تخضع في المستوى  عملال)اإلنسان( في حلقة االستقاللية من حيث وجود 

 الرابع المذكور بالجدول،

                                        
(1) (DOD, 2011, P. 46). 
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حول مشروعيتها حادة ( نظرا لما أثارته هذه األنظمة من نقاشات وخالفات Fully Autonomousوهي األنظمة المستقلة كلي ًّا ) 

   التالية.صفحات مبادئه، وهذا ما ستتناوله الدراسة بالبيان والتفصيل في القواعد الحرب ومع مدى موافقتها و

 

 :وما تثيره من مشكالت (Fully Autonomous Weapons System)ا يًّ كل  : األسلحة المستقلة الثانيالمبحث 

 :(Fully Autonomous Weapons) كل يًّا تعريف األسلحة المستقلة: المطلب األول

هذه تسمى ما  فغالبا، كلِّيًّاعلى األسلحة المستقلة  وغير  المتخصصينن وص  المتخصِّ طلقها العلماء والكتاب  ياألسماء التي  تتعدَّد

وقد يسميها البعض (، Autonomous Weapon Systems) أنظمة األسلحة المستقلة"" :باسم ةفي األوساط العلميَّ األسلحة 

 Lethal) "الروبوتات الفتاكة المستقلة"أو  ،(Unmanned Lethal Weapons) "غير المأهولة الفتاكةاألسلحة "باسم 

Autonomous Robots ،) الروبوتات القاتلة" :باسم لغة اإلعالم وأوساط غير المتخصصينتسمى في بينما" (Killer 

Robots) (1) . 

تلك األسلحة التي تعمل بأنظمة الذكاء االصطناعي، وتعتمد في نظام عملها على جمع  :ونعني بهذا النوع من األسلحة

ودون الرجوع  ،عن تحكم البشر تامة   شتباك معها، باستقاللية  تحديد أهدافها واال وتستطيع من خالل التحليلالمعلومات وتحليلها، 

ل البشري  .إلى المشغِّ

فت هذه األسلحة من قبل من أنظمة التسليح التي تستخدم نظم االستشعار  خاصةٌ  "فئةٌ  :األمريكي بأنها الكونجرس وقد ُعر 

 . (2)وخوارزميات الكمبيوتر؛ لتحديد الهدف بشكل مستقل، والتعامل معه وتدميره من دون تحكم بشري في النظام"

"نظم  تسليح  بمجرد  بأنها: (The U.S. Department of Defense)( DoDكما عرفتها وزارة الدفاع األمريكية )

، ويتضمن ذلك أنظمة األسلحة المستقلة  ل  بشريٍّ تفعيلها يمكنها اختيار األهداف، والتعامل معها من دون  تدخل  إضافيٍّ من قبل مشغِّ

ل ين البشريين بتجاوز تشغيل نظام السالح،  سلحة هذه األ مع إمكانالتي يشرف عليها اإلنسان، والتي تم تصميمها للسماح للمشغِّ

 . (3)دون تدخل بشري إضافي بعد التنشيط" بالفعل تحديد األهداف واالشتباك معها

د الهدف  كليا هي األسلحة المستقلة األسلحة ذاتية التشغيل أن  اتالتعريف هويتضح من هذ  ،تشتبك معهو التي يمكن لها أن تحدِّ

ل  بشري، حتى دون وتتخذ قرارها بالهجوم عليه،  لين البشريين وإن سيطرة  أو تحكم من أيِّ مشغِّ ل بسمح نظام تشغيلها للمشغِّ التدخَّ

النظام كان  ما إذاعلى وليس  ،تعتمد على قدرة النظام على العمل المستقلالمستقلة استقاللية أنظمة األسلحة إليقاف هذا الهجوم، ف

 . (4)من قبل البشراإلشراف عليه في الممارسة  يتم  

( بمجرد إمكانية دخول Fully Autonomous Weapons Systemفال يخرج السالح عن كونه سالحا مستقال ًّ كلي ًّا )

ا مًّ مَّ كون السالح مستقال كلِّيًّا أن يكون مصللتعديل مساره وتعديل األهداف، لكن يكفي  ضرورةاإلنسان في حلقة العمل في حالة ال

، كما هو موضح في بتحديد األهداف واالشتباك معها وتدميرها من دون الرجوع إلى البشر من البداية على إمكانية االستقالل

     المستوى الرابع من الجدول السابق.

                                        
(1) (Crootof, 2015, p.1843). 

 (. 5، ص 0205( )عبد الوهاب، وخليفة، 2)

(3) (Crootof, 2015, p.1847). 

(4) (Crootof, 2015, p.1848).  
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 (:Fully Autonomous Weapons)كليا  خصائص األسلحة المستقلةالمطلب الثاني: 

مجموعة  تبين لنا( Autonomous Weaponsالمستقلة )الفتاكة لألسلحة  الموضوعةالسابقة  التعريفاتمن خالل 

 :هياألسلحة، ويز بها هذه تتمالخصائص التي 

 أوال: الذكاء. 

تتمتع هذه األسلحة بنسبة عالية من الذكاء االصطناعي، الذي يجعلها قادرة على جمع البيانات وتحليلها بدقة بالغة، واتخاذ 

قرارات سريعة ومستقلة في ضوئها، نظرا لما يتمتع به النظام من تقنيات )التعلم اآللي( المتطورة؛ فالنظام الذكي المستقل هو 

ناءًّ على مجموعة من القواعد والقيود، وبناء على تحديد المعلومات المهمة المؤثرة في اتخاذ القرار، نظام قادر على اتخاذ قرار ب

قادر على التكيف مع المواقف غير المتوقعة، على عكس غيره من األنظمة التي تعمل بنظام التشغيل الذاتي، لكن وفق كما أنه 

 .(1)طريقة محددة ومبرمجة مسبقًّا

 . )االستقاللية الكاملة في اختيار مسار العمل(:ثانيا: االستقاللية

فت ، وقد صن"بشكل مستقل واالشتباك معها على اختيار األهداف ةقادر" إن أهم ما يميز هذه األسلحة المستقلة، أنها أسلحة

 .(2)معظم الدول التي تناولت موضوع األسلحة المستقلة، بأنها أسلحة ذاتية التحكم تماما، يمكنها أن تعمل بدون سيطرة بشرية

 ثالثا: عدم الحاجة مطلقا إلى المشغل البشري:

لمستقل فنظام السالح ا ران،البشر في ظل هذه األنظمة المستقلة يكونون خارج الحلقة تماما، حتى وقت االشتباك وإطالق الني

يمكنه اختيار األهداف واالشتباك معها باستقاللية كاملة دون الحاجة إلى التدخل البشري، ودون الرجوع إلي البشر في التعامل مع 

التي تبقى اإلنسان في ( Semi-autonomousاألسلحة شبه المستقلة )ما هو قائم في أنظمة على عكس وذلك  الهدف من عدمه،

 ال أن قرارإباستقاللية،  هذه األنظمة إن كان تحديد الهدف واختياره يتم فيفحلقة العمل، ال سيما في قرار االشتباك وإطالق النار، 

ا للبشريبقى االشتباك من عدمه  ؤولية لمسفالعامل الحاسم في التمييز بين أنظمة األسلحة المستقلة وشبه المستقلة، هو )ا .(3)خيارًّ

 .(4)البشرية عن اختيار الهدف(

 :رابعا: أسلحة هجومية فتاكة

قادرة على  ،(5)فتاكةهجومية يتضح من خالل البيانات التي تنشرها الدول عن هذه األسلحة وخصائصها أنها ستكون أسلحة 

سلب الحياة البشرية دون أدنى تدخل أو سيطرة من جانب اإلنسان، قادرة على اختيار الهدف واالشتباك معه حتى وإن كان بشرا، 

 وتحديد من يموت ومن ال يموت.

 

 

                                        
)1( (DOD, 2011, P. 43). 

)2( )Human Rights Watch, 2016, p.43). 

)3  ( (Crootof, 2015, p.1855, Human Rights Watch, 2016, p.28). 

)4( )Crootof, 2015, p.1848). 

)5   ( (Human Rights Watch, 2016, p.43). 
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ر عددا من األسئلة عن جدواها ومدى إفادتها مخاوف كثيرا من الاألمر الذي أثار  للبشرية، فبينما حول هذه األسلحة، وفجَّ

يرى المدافعون عن تطويرها نفعها لإلنسانية بسبب تجنب المخاطرة بأرواح الجنود من البشر في ظل األسلحة التقليدية والمركبات 

ح بتمريرها من جانب الدول وصانعي السياسات،  ا على البشرية إن س م  ا داهمًّ المأهولة، يرى الكثيرون حول العالم أنها ستشكل خطرًّ

 ما سنوضحه في المطلب التالي. وهذا
 

 :من وجهة نظر المؤدين والمعارضين (Fully Autonomousمخاطر األسلحة المستقلة كليا )مزايا والمطلب الثالث: 

ى إلجدواها، وقد انقسمت اآلراء حول هذه القضية مدى واألسلحة المستقلة الهجومية مشروعية  حولوجهات النظر  اختلفت

وفريق آخر من المعارضين يرى من هذه األسلحة ، والفوائد في هذه األسلحة عددا من المزايا يرون المؤيدينفريقين، فريق من 

ا على اإلنسانية، وسنتناول في هذا المطلب وجهة نظر كل فريق بالعرض والتحليل. ا فادحًّ  خطرًّ

 دين.يالفرع األول: مزايا األسلحة المستقلة الهجومية من وجهة نظر المؤ

 أهمها منوالتي أن تطوير األسلحة الهجومية المستقلة ينطوي على العديد من المزايا العسكرية،  -وهم قلة-ؤيدون يرى الم

 :ما يلي

   :في المعارك والحروب أوال: عدم المخاطرة بأرواح الجنود من البشر

األسلحة  من نظم الجنود أكثر أمانًّا تجعل حياةسأنها حجة يحاول المؤيدون لهذه األسلحة الترويج لها على المستوى السياسي ب

 .(1)من أعداد القتلى من الجنودوبالتالي تقلِّل  ،في المواقف الخطيرة الجنود البشريين تحل  محل  س هذه الروبوتات ؛ ألنالحالية

 ثانيا: افتقارها للمشاعر اإلنسانية المشتتة لالنتباه:

عسكرية لافوائد بعض اليكون له  قد المستقلة للمشاعر اإلنسانيةالروبوتات افتقار مؤيدي هذه األسلحة بأن يجادل بعض 

النفسية التي تعرض أحيانا للبشر، كالخوف، والغضب،  عواملالمحصنة ضد  تات ستكونو؛ من جهة أن هذه الروبنسانياإلو

لى تؤدي إلى هجمات ع وقدواأللم، والجوع، والتي من الممكن أن تشتت انتباه الجنود البشريين، وتؤثر على مهامهم العسكرية، 

  .(2)، بينما ذلك غير وارد في جهة الروبوتاتالمدنيين

 أكثر فاعلية وكفاءة من البشر: األسلحة المستقلةثالثا: 

من البشر؛ فهم ال يجوعون وال يتعبون، وال يملون ستكون أكثر فاعلية وكفاءة  أن هذه األسلحةيرى المؤيدون لهذه األسلحة 

ا أو في مهمة قد يستغرق أيويمكنهم المشاركة الفورية في المهمات العسكرية، ففي حين أن تدريب جندي بشري وال يمرضون،  امًّ

، أو على األقل في وقت زمني قصير للغاية مشاركة المعرفة على الفورالمستقلة أسابيع أو حتى سنوات، يمكن ألنظمة األسلحة 

ودمجها وتحليلها بسرعة فائقة، باإلضافة إلى قدرة هذه الروبوتات  در متنوعةجمع المعلومات من مصا ألنها أنظمة قادرة على

على التعامل في األماكن الخطرة على عكس البشر، فهم محصنون ضد األسلحة البيولوجية والكيميائية على سبيل المثال، كما 

لعيش فيها، ال يستطيع البشر اعيش في بيئات ال من قبل البشر، ويمكنهم الوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليهايمكنهم 

 ال يحتاجون إلى تحفيزهم بالحفاظ على الذات،، وحرفيا واألوامر يتبعون التعليماتفضال عن أنهم 

                                        
)1)   ) Crootof, 2015, p.1866, Human Rights Watch, 2016, p.27).  

(2) (Human Rights Watch, 2016, p.25).   
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 .(1)، وكل ذلك ال يتأتى مع الجنود البشريينبالنفس إذا لزم األم التضحيةيمكن "استخدامهم بطريقة من ثم  و 

هذا فضال عن إمكانية تفوق هذه األسلحة المستقلة على الجندي البشري في عمليات التصويب واستهداف األهداف بدقة 

متناهية، ومن ثم  عدم سقوط ضحايا من المدنيين غير المستهدفين، ويرجع ذلك للتقنيات الذكية وأجهزة االستشعار التي تحكم نظام 

 عمل هذه األسلحة. 

لتي أبداها فريق المؤيدين دفعت العديد من الدول إلى التوسع في تطوير هذه األسلحة، والتوسع في مستويات هذه المزايا اكل 

االستقاللية الممنوحة لها، للدرجة التي جعلت وزارة الدفاع األمريكية تصرح بأن "زيادة االستقاللية في األنظمة غير المأهولة 

 .(2)أولوية قصوى"

 األسلحة الهجومية المستقلة من وجهة نظر المعارضين:الفرع الثاني: مخاطر 

أنها تنطوي على جملة كبيرة من المخاطر القانونية واألخالقية  -وهم الفريق األكثر-يرى المعارضون لهذه األسلحة 

ار الهجوم رمسؤوال عن قالروبوت بمفرده  يصيرواإلنسانية؛ ألن فكرتها تعتمد على إعطاء خيار القتل لآللة والروبوت، بحيث 

 وهنا تتولد جملةٌ من المشكالت القانونية واألخالقية واإلنسانية نجملها فيما يلي:العسكري من عدمه، 

  أوال: المخاطر القانونية لألسلحة المستقلة الهجومية: 

 تتركز المخاطر القانونية التي تتولد عن استخدام هذه األسلحة، حول نقطتين أساسيتين، وهما:

 صعوبة امتثال هذه األسلحة لمبادىء القانون الدولي اإلنساني. -1

 في قواعد المسؤولية والمساءلة.التي ستحدثها هذه األسلحة الفجوة  -2

فمن المعلوم أن القانون الدولي اإلنساني يتكون من مجموعة  وهي االمتثال لمبادىء القانون اإلنساني:أما النقطة األولى: 

ة األثر عشوائيو والدمار والتي تهدف إلى الحد  من آثار الحروب ،تنظم سير الحروب والعمليات العسكريةمن المبادئ العامة التي 

يتم الحكم على السالح والوسيلة القتالية بكونها من الوسائل المشروعة  من خالل تلك المبادىءوالمترتب على استخدام السالح، 

على مبادئ القانون الدولي اإلنساني وقواعده،  -كانتما أيا -إذا ما تم عرض الوسيلة القتالية بحيث ، أو الوسائل غير المشروعة

 . (3)وصارت متوافقة معه، حكم بمشروعية استخدامها قانونا، وإن لم تكن متوافقة معه، حكم بعدم مشروعيتها

ق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار م على أن "ح0545وقد نص البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جينيف 

... ومن ثم فإنه ال بد من أن يلتزم أي طرف عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح  أساليب ووسائل القتال، ليس حق ًّا ال تقي ده قيود

واعد ة من قجديد أو اتباع أسلوب للحرب، من التحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع األحوال أو في بعضها بمقتضى أية قاعد

 .(4)القانون الدولي"

 

 

                                        
(1) (Crootof, 2015, p.1867). 

(2) (Crootof, 2015, p.1868).  

 (. 022، ص 0202( )ناصر، 3)

 (. 020 ، ص0، ج020، ص 0، ج0222( )الهيتي، 4)
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 .ومن أجل هذا نشأت المناقشات حول مدى مشروعية هذه األسلحة ومدى موافقتها لمبادىء القانون الدولي اإلنساني

رورة الض :مبادىء القانون الدولي اإلنساني التي تنظم استخدام الوسائل القتالية واألسلحة العدائية هي مبادىء أهم منو

 للحد من عشوائية الضرر. وااللتزام باتخاذ االحتياطات الممكنة في الهجوم ،والتناسب ،التمييزو العسكرية،

تعني في القانون الدولي اإلنساني عدم مشروعية الزيادة على الهدف  Military Necessity العسكريةفالضرورة 

دف غير مبررة وغير ضرورية تعد عمال عشوائيا المقصود المتمثل في إضعاف قوة العدو وإخضاعه، وأن أية زيادة على هذا اله

ر من وجهة نظر القانون الدولي، وعليه فإن أية حاالت تستوجب على الطرف المحارب اللجوء إلى أعمال عسكرية  وعنفًّا غير مبر 

 ط محدَّدةوابفالبد أن تتم وفق قيود وض -ضرورية تتجاوز الحد  المسموح به في الحروب وتخالف الطرق المتعارف عليها دوليا

د كيان الدولة أو ينذر بخسارة جنودها في المعركة، وضرورة صدور قرار نص عليها القانون،  كالتأكد من وجود خطر  حقيقي يهدِّ

الضرورة العسكرية من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة بعد التشاور مع المستشارين القانونيين والقادة السياسيين في البالد، 

وره أثناء االشتباك ومراحل القتال، وأن يكون القرار محكوما بغيره من مبادئ القانون الدولي األخرى كمبدأ التمييز ويكون صد

 .(1)والتناسب وغيرهما... إلى غير ذلك من القيود والمعايير التي يجب تطبيقها أثناء اللجوء إلى مبدأ الضرورة العسكرية

لحة : هل هذه األسالنقاش بشدة حال السماح لهذه الروبوتات المقاتلة بالعمل المستقلوالسؤال الذي يطرح نفسه على طاولة 

والروبوتات قادرة بالفعل على االحتكام لقواعد القانون الدولي اإلنساني حين اللجوء لمبدأ الضرورة العسكرية، أم أننا سنكون 

 ؟!.مهدَّدين من قبل هذه األسلحة بعشوائية الهجوم والعنف غير المبرر

من أهم مبادئ القانون الدولي اإلنساني والذي يقتضي ضرورة التمييز هو اآلخر يعد  distinction)) مبدأ التمييز وكذا

والتفرقة التامة في كل األوقات بين األشخاص العسكريين المشاركين في األعمال العدائية، وبين غيرهم من المدنيين غير 

يين وأعيانهم بقاء المدنإ أطراف النزاع بحيث يجب علىالمسلحين، وكذا التفرقة والتمييز بين األهداف العسكرية واألهداف المدنية، 

 وفقا لما نصت عليه القوانين واالتفاقات استهدافهم بحال من األحوال عدمبمأمن  تام عن العمليات القتالية والهجمات العسكرية، و

العسكري  وبين ،ني؟!يثار نفس السؤال السابق: هل الروبوتات المستقلة قادرة على التمييز بين العسكري والمد، وهنا (2)الدولية

وهل الروبوت قادر على التمييز بين شخص يحمل سالحا  المقاتل والجريح؟! وبين العسكري المهاجم والعسكري المستسلم؟!.

وآخر يحمل عصا يتوكأ عليها، أو التمييز بين من يحمل مسدسا حقيقيا أو مسدسا مزيفا؟! وهل الروبوت قادر على التمييز بين 

ر يحمل حزاما ناسفا مثال... الخ هذه التساؤالت التي ما زالت تشكل عقبةًّ أمام السماح بهذا النوع من شخص عادي وبين آخ

 األسلحة.

                                        
 (.  209-929، 0205( )عباس، 1)

والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أن يتمتع  0545( )نص البروتوكول اإلضافي األول باتفاقيات جينيف لعام 2)

السكان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية... وال يجوز أن يكون األشخاص المدنيون 

وتحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية )أ(: تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد. )ب(: أو تلك التي محال للهجوم... 

تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد. )ج(: أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن حصر 

أن تصيب في كل حالة كهذه األهداف العسكرية واألشخاص المدنيين أو األعيان المدنية دون تمييز. ينظر:  آثارها، ومن ثم  فإن من شأنها

 (. 02، ص 0، ج0222الهيتي، 
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حيث يرى المحللون أن هذه األسلحة المستقلة ستواجه صعوبات مستعصية في االمتثال لمبدأ التمييز وفقًّا لما يقتضيه القانون 

مال إحراز تقدم في تطوير القدرات الحسية لهذه الروبوتات، إال أن التمييز بين الشخص الدولي اإلنساني؛ ألنه على الرغم من احت

العسكري والشخص المدني، وبين المقاتل النشط والجندي المصاب أو المستسلم ما زال يتطلب أكثر من هذه القدرات، كما أن 

ا على القدرة في قياس النية البشرية وفهم مقاصد األش خاص وتحليل سلوكهم وتفسير ردود أفعالهم من خالل األمر يعتمد أيضًّ

 .(1)نبرات الصوت وتعابير الوجه ولغة الجسد وغير ذلك من الدالئل التي ال يقوى على فهمها وتحليلها إال البشر

 الذي يتطلب أن يكون استخدام العنف والقوة متناسبا مع (proportionality) مبدأ التناسبحول  األسئلة نفس ثارتوكذا 

وأن يكون المهاجم قادرا على قياس حجم النتائج التي ستحقق من  العدوان، وأن تكون الوسيلة القتالية متناسبة مع وسيلة العدوان،

مقارنةًّ بحجم الخسائر واألضرار المدنية التي قد تنشأ من االستهداف، بحيث إذا كانت  )الميزة العسكرية(، استهداف األهداف

 .  (2)سكري المشروع، فإن العملية لم تعد مشروعة حينئذالخسائر تفوق الهدف الع

ألن  ؛(3)وفي ضوء ذلك يرى كثير من المحللين أن الزج بهذه الروبوتات في ساحات القتال سيحدث سلوكا فوضويا مميتا

ى، وال يمكن ألخر حالة  من ا حتمًّ تلف ختساألضرار والخسائر المدنية التي يتطلب مبدأ التناسب حسابها أثناء العمليات القتالية 

 وإنحتى  ،هذه األسلحة للمبرمج أن يفسر مسبقًّا العدد الالمتناهي من حاالت الطوارئ غير المتوقعة التي قد تنشأ في عملية نشر

المرجح  نليس مإنه ف ،العسكرية واألضرار المدنية المتوقعة بشكل كاف   اتتحديد الميز لهذه األسلحة والروبوتات كان من الممكن

 .(4)بين هذه الميزات واألضرار بشكل  كافموازنة العلى  ةًّ قادر اتالروبوتهذه كون تأن 

لق فهي األخرى محل قوأما النقطة الثانية المتعلقة بالفجوة التي ستحدثها هذه األسلحة في قواعد المسؤولية والمساءلة: 

 ظمة التسليح التقليدية تظل ثابتة ومعروفة، ويتم تدريبشديد في األوساط القانونية من غير شك؛ ألن قواعد المساءلة في ظل أن

الجنود عليها بشدة وصرامة؛ بحيث إذا وقع خطأ يستوجب المساءلة تتم مساءلة مرتكبه بالطرق القانونية المألوفة، لكن األمر 

من ثم يبقى المستقل تبقى منعدمة، ون القدرة على التنبؤ برد فعل السالح سيختلف تمام االختالف في ظل هذه األسلحة المستقلة؛ أل

تعقب الخطأ أمرا في غاية التعقيد، ومن أجل هذا ثار النقاش الواسع حول قضية المساءلة في ظل استخدام هذا النوع من األسلحة، 

ية على لال يمكننا فيه إلقاء المسؤو فمن الذي سيكون مسؤوال عن األخطاء التي قد ترتكبها هذه الروبوتات المستقلة في وقت  

المبرمج أو المطور أو المالك أو المشغل البشري؛ ألن االستقاللية التي يتمتع بها الروبوت جعلته يتصرف تصرفا غير معلوم 

 مسبقا للبشر؟!.

 لألسلحة المستقلة الهجومية:  واإلنسانية ثانيا: المخاطر األخالقية 

حة الهجومية المستقلة، تلك المشكلة التي تتعلق باختيار الهدف التي تثيرها األسلواإلنسانية من أكبر المشكالت األخالقية 

واالشتباك معه؛ إذ كيف يسوغ من الناحية األخالقية أن يحدد مصير حياة اإلنسان آلة تستقل بذاتها باتخاذ قرار بقتل إنسان أو عدم 

  القتل التي تناسب هذا اإلنسان؟!.قتله، وتستقل بذاتها أيضا في تحديد طريقة 

                                        
(1) (Human Rights Watch, 2016, p.5).  

 (. 022-029، ص 0200( )روشو، 2)

 (. 024، ص 0202( )العشاش، 3)

(4) (Human Rights Watch, 2016, p.6). 
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والسماح للروبوت باتخاذ قرار بتحديد من تقتل ومتى تقتل، تعد فكرة غير مقبولة عند  ،إعطاء خيار القتل لآللةرة ففك

ي التي عليه في قواعد الها امنصوصباعتباره شرطا الكثيرين؛ على اعتبار أن قرار قتل اإلنسان يجب أن يبقى قرارا بشريا، 

اإلشكال وارٌد في بعض األسلحة التقليدية  هذاأن البعض  رىبينما ي. (1)تنص على أن "المقاتل يجب أن يكون تابعا لقيادة شخص"

الموجودة اآلن كبعض األلغام والقذائف المسموح باستخدامها، والتي يمكن توجيهها نحو هدف معين، وال يمكن لمشغلها معرفة 

سيقتل على وجه التحديد، فأشبهت األسلحة المستقلة من هذه الناحية؛ ألن األسلحة المستقلة ستكون مبرمجة من قبل البشر على  من

 .(2)فئات األشخاص الذين يمكن استهدافهم

 

 المبحث الثالث: األسلحة المستقلة الهجومية من منظور الشريعة اإلسالمية:

إن مما ال شك فيه أن الشريعة اإلسالمية بنصوصها القرآنية والنبوية، والفقه اإلسالمي باجتهاداته ومذاهبه، قد هدفا إلى 

 إلى االلتزام بها في النزاعات المسلحة؛ فما من قضيةتحقيق مبادئ القانون الدولي اإلنساني التي دعا القادة والسياسيون حديثا 

نساني إال وسنجد لها معالجة في الفقه اإلسالمي هدف الفقهاء منها الوصول إلى ذات األهداف التي يهدف عالجها القانون الدولي اإل

 . (3)القانون الدولي اإلنساني اآلن الوصول إليها

المشار إليه سابقا، فقد نصت الشريعة اإلسالمية في كثير من نصوصها على ضرورة التفرقة في  ففي جانب مبدأ التمييز

بين المقاتلين وبين غيرهم من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال، وأكدت على ضرورة عدم التعرض لهم بالقتل القتال 

( ]ال-تعالى–واالستهداف؛ فقال هللا  ين  ْعت د  بُّ اْلم  ال  ت ْعت د وا إ نَّ هللاَّ  ال  ي ح  ْم و  ين  ي ق ات ل ون ك  ب يل  هللاَّ  الَّذ  ق ات ل وا ف ي س  [، قال ابن 052قرة: ب: )و 

عباس ومجاهد وغيرهم: "ال تعتدوا، معناه: "ال تقتلوا النساء والصبيان وال الشيخ الكبير وال من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم 

ب يل  هللاَّ  ) :وقال يحيى بن عامر: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله، (4)فقد اعتديتم" قات ل وا ف ي س  ين  ي قات ل  و  ال الَّذ  ْم و  ون ك 

ين   ْعت د  بُّ اْلم  : إن ذلك في النساء والذرية والرهبان ومن لم ينصب الحرب منهم(ت ْعت د وا إ نَّ هللاَّ  ال ي ح   . (5). فكتب إلي 

عليه  لى هللاسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا "أن رسول هللا صبوأخرج مالك في الموطأ 

اغزوا باسم هللا، في سبيل هللا، تقاتلون من كفر باهلل، ال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال »وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: 

رضي هللا –، وأخرج أبو داود بسنده عن أنس بن مالك (6)تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء هللا، والسالم عليك"

ا فانياًّ وال طفالًّ وال  -عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "انطلقوا باسم هللا وباهلل وعلى ملة رسول هللا، ال تقتلوا شيخًّ

ا وال امرأةًّ، وال تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن هللا يحب المحسنين"  .(7)صغيرًّ

 

                                        
 (. 040،042، ص 0202( )ساسولي، 1)

 (. 040( )المرجع السابق، ص 2)

 (. 000، ص 0202( )الداودي، 3)

 (.  0/450، السيوطي، د.ت.، 0/22، 0220( )الثعالبي، 4)

 ( )المرجعان السابقان(. 5)

 ( )أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الجهاد/ باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو(. 6)

 (. 0204( )أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الجهاد/باب: دعوة المشركين، ح رقم 7)
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ك بعشر: ال إني أوصي"عن يحيى بن سعيد، أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يشيع زيد بن أبي سفيان فقال:  يورو

خربن وال ت ،تقتلن صبيا، وال امرأة، وال كبيرا هرما، وال تقطعن شجرا مثمرا، وال تعقرن شاة، وال بقرة إال لمأكلة، وال تحرقن

 .(1)"وال تغرقن، وال تجبن، وال تغل ،عامرا

والممتلكات الخاصة والعامة التي ال ينبغي أن تكون  وفي جانب التفرقة بين األهداف العسكرية وغيرها من األعيان المدنية

محل استهداف  في العمليات العسكرية، فقد تواترت النصوص الشرعية على ضرورة حمايتها، وعدم جواز استهدافها ما لم تدع 

الحرب في اإلسالم لم تكن أبدا للتخريب والتدمير، وإنما إلضعاف قدرة العدو دون زيادة، ومما يدل إلى ذلك ضرورة حربية؛ ألن 

على هذا األصل وصية أبي بكر السابقة، وفيها: " وال تقطعن شجرا مثمرا، وال تعقرن شاة، وال بقرة إال لمأكلة، وال تحرقن، وال 

مستدال بمثل هذه األحاديث: "ال يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئا مما يرجع  -رحمه هللا–قال األوزاعي  تخربن عامرا، وال تغرقن".

بقول هللا تعالى:  -أيضا-[ ، كما استدل لذلك 029إلى التخريب في دار الحرب، ألن ذلك فساد، }وهللا ال يحب الفساد{ ]البقرة: 

ي ْهل ك  الْ  د  ف يه ا و  ع ى ف ي اأْل ْرض  ل ي ْفس  لَّى س  ا ت و  إ ذ  النَّْسل  ()و  ْرث  و  ح 
هـ(: 420)ت  -رحمه هللا–وقال السرخسي [ ، 029]البقرة:  (2)

 .(3)" وإذا تبين أن السعي في العمارة محمود تبين أن السعي في التخريب مذموم"

ه ذلكن لما كانت الضرورة الحربية قد تقضي أحيانا استهداف هذه األعيان على غير األصل، أجاز الفقه اإلسالمي سلوك ه

 -مه هللارح–أن الضرورة في الفقه اإلسالمي تقدر بقدرها، قال السرخسي  الضرورات إلضعاف قوة العدو وكسر شوكته، ومعلومٌ 

في "شرح السير": "لما جاز قتل النفوس، وهو أعظم حرمة من هذه األشياء لكسر شوكتهم فما دونه من تخريب البنيان وقطع 

-عبد هللا بن عمر حريقه، كحديث في جواز قطع الشجر وت النصوص الواردة. وعلى هذا حملت (4)األشجار ألن يجوز أولى"

ْن  -صلي هللا عليه وسلم -"أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما ا ق ط ْعت ْم م  حرق نخل  بني النضير وق طَّع، فأنزل هللا تبارك وتعالى: }م 

ل ى أ ص   ةًّ ع  ْكت م وه ا ق ائ م  {ل ين ة  أ ْو ت ر  ق ين  ل ي ْخز ي  اْلف اس  ول ه ا ف ب إ ْذن  هللاَّ  و 
فإن الضرورة إذا دعت لذلك، فال بأس به، وإن  [.9 ]الحشر:(5)

هـ( في 0090)ت  -رحمه هللا–أمكن الظفر والغلبة دون ذلك، فال شك في عدم جوازه في اإلسالم، قال الفقيه الحنفي ابن عابدين 

شجار المثمرة ونحوه إذا لم تدع إليه الحاجة والضرورة: " هذا إفساٌد في غير محلِّ الحاجة، مسألة عدم جواز التحريق وقطع األ

؛ ألن المقصود كسر شوكتهم وإلحاق -أي حسن القول بعدم جواز ذلك ما لم تدع الضرورة إليه-وما أبيح إالَّ له،ا وال يخفى حسنه 

 .(6)الغيظ بهم، فإذا غلب الظن بحصول ذلك بدون إتالف"

 

 

                                        
 ( )أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الجهاد/ باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو(. 1)

 (.  40، ص 0، ج0520( )السرخسي، 2)

 ( )المرجع السابق(. 3)

 (. 40، ص 0، ج0520( )السرخسي، 4)

رجه البخاري في الصحيح، كتاب: المغازي، باب: باب حديث بني النضير، ومخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم في دية ( )أخ5)

، وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار 4200الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ح رقم 

 (. 0242الكفار وتحريقها رقم 

 (. 005، ص 4، ج0550( )ابن عابدين، 6)
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فع ر ، وهو ما يعرف في الفقه اإلسالمي باسم األمان، وهووفي جانب تمييز الجنود المستسلمين عن الجنود المقاتلين

استباحة دم الحربي ومال ه وقت القتال إذا استسلم وطلب األمان، فال يجوز ألحد من المسلمين أن يتعرض له بعد إعطائه األمان 

{ ]األنفال: -تعالى–ين؛ ألن قتله بعد األمان خيانة، وقد قال هللا من اإلمام أو من غيره من آحاد المسلم ائ ن ين  بُّ اْلخ  : }إ نَّ هللاَّ  ال ي ح 

لَّم   -[، وقتله بعد استسالمه وإعطائه األمان يعد غدرا في الشريعة اإلسالمية، وقد ق ال  النبي 92 س  ل ْيه  و  لَّى هللاَّ  ع  ب  ي  : »-ص  ْنص 

ا ر  ل و  اد  "ل ْلغ  ن  ة  ف ال  ْدر  ه  غ  ة  ف ي ق ال  ه ذ  ٌء ي ْوم  اْلق ي ام 
(1). 

األمان وإن تضمن ترك القتل والقتال، لكن المصلحة قد تقتضيه، إما في استمالة الكافر ليرغب ": -رحمه هللا– قال الرافعي

ك  في اإلسالم، على ما قال تعالى: } ار  ْشر ك ين  اْست ج  ن  اْلم  ٌد م  إ ْن أ ح  ْره  و  أو لترفيه الجند، أو لترتيب  ،[2{ ]التوبة: اآلية ...ف أ ج 

 .(2)... الخ"أمورهم

لمشار إليه سابقا في القانون الدولي اإلنساني، فإنه لم يغب عن فقهاء المسلمين هو وفيما يخص مبدأ الضرورة العسكرية ا

 هذه األعيان استهدافكان من غير المقبول شرعا يانهم، اآلخر؛ ألنه إذا كان األصل في الشريعة اإلسالمية حماية المدنيين وأع

أثناء النزاعات المسلحة إال إذا اقتضت الضرورة الحربية ذلك، والضرورة ال شك تقدر في الفقه اإلسالمي بقدرها، ومن  واألبدان

س المقاتلون بدروع  بشرية م -رحمهم هللا–أجل ذلك بحث الفقهاء  س، وهي ما لو تتر   ن المدنيين الذين ال يجوز فيأحكام التتر 

، وما بحثت هذه المسائل (3)األصل قتالهم، واختلفوا في جواز االستهداف من عدمه في تلك األحوال على تفصيل  عندهم في المسألة

، روعا بشريةدمكن التمييز فيه بين المقاتلين وبين غيرهم ممن اتخذوا ي عندهم إال ألن لكون استهداف المقاتلين في تلك الحالة ال

 إال أن الضرورة أحيانا قد تبيح لنا ذلك.

في "الذخيرة": "لو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إالَّ أن يخاف على المسلمين، فإن  -رحمه هللا–قال اإلمام القرافي 

، ت ر ك وا وإن خفنا على أنفسنا؛ ألن دم المسلم ال يباح بالخوف، فإن تترسوا في  سوا بمسلم  لمسلمون الصفِّ ولو ت ر ك وا النهزم اتترَّ

 .(4)وخيف استئصال قاعدة اإلسالم أو جمهور المسلمين وأهل القوة منهم، وجب الدفع وسقط مراعاة الترس"

مٌر ، فهو أغير مبررللعدوان وعدم إحداثها عشوائية مفرطة وعنفا وفيما يخص مبدأ التناسب ومناسبة وسيلة القتال   

ٌر في الشريعة اإلسالمية من غير شك،  ألن القصد كما قلنا إضعاف شوكة العدو دون زيادة، وعليه فال يجوز في اإلسالم متقرِّ

استخدام أسلحة تحدث ضررا عشوائيا وآالما مفرطة تزيد عن الحد المطلوب، إال إذا كانت الضرورة الحربية تقتضي ذلك، 

حال تحصن المقاتلين في الحصون وعدم التمكن قدرها، ومن أجل هذا أباح اإلسالم استخدام المنجنيق والضرورة كما قلنا تقدر ب

، وقيَّد الفقهاء جواز ذلك بما إذا لم يتمكن المسلمون من الظفر بهم إال بهذا النوع من التسليح، وإال فاألصل من الظفر بهم إال بذلك

صب )قوله بن: "-رحمه هللا–سقوط المدنيين غير المستهدفين، قال ابن عابدين أنها ال تجوز لما تحدثه من عشوائية الضرر و

وهو جمع منجنيق بفتح الميم  ...نصبها على الطائف رواه الترمذي -عليه الصالة والسالم  -المجانيق( أي على حصونهم؛ ألنه 

                                        
 (. 9050( )أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد هللا بن عمر، ح رقم 1)

 (. 492، ص00، ج0552( )الرافعي، 2)

، 0554، ابن قدامة، 042، 049، ص 02، ج0550، النووي، 02، ص0، ج0204، ابن عرفة، 004، ص0هـ، ج 0000( )الزيلعي، 3)

 ( 002، ص4ج

 (. 422، ص0، ج0554( )القرافي، 4)
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قلت: وقد  .وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار ،حسنتذكر وتأنيثها أ ،عند األكثر وإسكان النون األولى وكسر الثانية فارسية معربة

 ققاله العيني: والظاهر أن المراد حرَّ  .ق دورهم وأمتعتهمتركت اليوم لالستغناء عنها بالمدافع الحادثة )قوله وحرقهم( أراد حرَّ 

لكن جواز التحريق بها عليهم، وقوله: بالمجانيق أي برمي النار  .فمالهم أولى ،وإذا جازت محاربتهم بحرقهم ،ذاتهم بالمجانيق

والتغريق مقيد كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك، بال مشقة عظيمة فإن تمكنوا بدونها فال يجوز؛ 

 .(1)"ألن فيه إهالك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين

 -وقد كان أبو بكر الصديق  ،فال يجوز تحريقُه بالنار بغير خالٍف نعلمهالعدوُّ إذا قُِدَر عليه، : "-رحمه هللا–وقال ابن قدامة 

قد و يأمر بتحريق أهل الردة بالنار، وفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره، فأما اليوم فال أعلم فيه بين الناس خالفا. –رضي هللا عنه 

قوه إن أخذتم فالنا، فأحر»ة، قال: فخرجت فيها، فقال: أمَّره على سري -صلى هللا عليه وسلم  -روى حمزة األسلمي، أن رسول هللا 

، وروى (2)إن أخذتم فالنا، فاقتلوه، وال تحرقوه؛ فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار"»فوليت، فناداني، فرجعت، فقال: « . بالنار

حمزة. فأما رميهم قبل أخذهم  نحو حديث -صلى هللا عليه وسلم  -عن النبي  -رضي هللا عنه  -البخاري وغيره، عن أبي هريرة 

بالنار، فإن أمكن أخذهم بدونها، لم يجز رميهم بها؛ ألنهم في معنى المقدور عليه، وأما عند العجز عنهم بغيرها، فجائز، في قول 

 .(3)أكثر أهل العلم"

وبناء على ما سبق، فإننا نجزم بأن الشريعة اإلسالمية قد سبقت القانون الدولي اإلنساني في إقرار المبادئ والقواعد التي 

الح  ، وأن أي سوالمبادئ اإلنسانيةعلى اختالف أنواعها يجب أن تكون ممتثلةًّ لهذه القواعد وأن األسلحة تأسس عليها هذا القانون، 

ن من وجهة نظر القانو استخدامه أيضا وجاز جاز في الشريعة اإلسالمية استخدامه، ،السابقة ادئ والقواعدلهذه المبأمكن تطويعه 

في اإلسالم  اسالح  أمكن امتثاله لقواعد التمييز والتناسب وعدم العشوائية المفرطة، كان مشروعًّ  كلَّ القاعدة أن إذ الدولي اإلنساني؛ 

هذه القاعدة يمكننا النظر في مشروعية األسلحة المستقلة الفتاكة؛ بحيث إذا أمكن من  وءوفي ض، وفي القانون الدولي اإلنساني

التمييز والتناسب والضرورة الحربية وغيرها من مبادئ القانون الدولي  االمتثال لمبادىء إكساب هذه األسلحة الناحية التقنية

اإلنساني التي يمكن للجندي البشري االلتزام بها بكل سهولة، فإنه لن يكون ثمت مانع من الناحية الشرعية والقانونية من تطوير 

تى حمقاتلة تتمتع بهذه اإلمكانيات مازال يعد   هذه األسلحة والسماح بتمريرها، لكن كثيرا من الخبراء يرون أن تطوير روبوتات

 .(4)ضربا من المستحيلاآلن 

وإذا كان األمر كذلك فإن الدراسة تؤكد على ضرورة وضع حظر استباقي لتطوير هذه السلحة ونشرها في ساحات المعارك، 

 يةمسؤول وتبقى دائما داخل الحلقة، سانأو على األقل تنظيم استخدامها لتبقى دائما تحت هيمنة اإلنسان وسيطرته، وليبقى اإلن

 االستهداف موكولة إلى رأيه وقراره.

 

 

 

                                        
 (. 005، ص 4، ج0550( )ابن عابدين، 1)

 (. 0220( )أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الجهاد/باب: في كراهية حرق العدو بالنار، ح رقم 2)

 (. 022، ص5، ج0522( )ابن قدامة، 3)

 (. 005، ص 0202( )ساسولي، 4)
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 الخاتمة:

مكن لنا ي-بعد استعراضنا لموضوع "األسلحة ذاتية التشغيل من وجهة النظر الفقه اإلسالمي والقانون الدولي اإلنساني"

 الخروج بجملة من النتائج الهامة، من بينها ما يلي:

( التي تعمل بأنظمة الذكاء االصطناعي Autonomous Weaponsالذكية هي األسلحة ذاتية التشغيل )األسلحة : أوال

 وتقنياته دون الحاجة إلى التحكم والتوجيه البشري أثناء العمل.

ديده ح: الفرق بين هذه األسلحة ذاتية التشغيل وبين غيرها من األسلحة التقليدية الخاملة، يتمثل في "اختيار الهدف وتثانيا

ي األسلحة ذاتية ف تبقى هذه المهام مسندة بكاملها إلى اآللة نفسها ،واستهدافه"، فبينما يتمُّ ذلك في األسلحة التقليدية من قبل اإلنسان

 التشغيل.

 : تتنوع األسلحة ذاتية التشغيل من حيث مستوى االستقاللية الذي يتمتع به السالح إلى نوعين أساسيين: النوع األول:ثالثا

 Fully(، والنوع الثاني: أسلحة ذاتية التشغيل مستقلة كلي ًّا )Semi-autonomous Weaponsأسلحة ذاتية التشغيل شبه مستقلة )

Autonomous Weapons System.) 

 ه لألهدافالسالح أثناء اختيار على"اإلشراف البشري" الفرق الدقيق بين هذين النوعين من األسلحة الذاتية يكمن في : رابعا

ل البشري داخالًّ في حلقة العمل والتشغيل، بينما في النوع الثاني يكون اإلنسان خارج  واالشتباك معها، ففي النوع األول نجد المشغِّ

 الحلقة تماما.

ون وغير  المتخصصين على األسلحة المستقلة كلِّيًّا، فغالبا خامسا ص  ا م: تتعدَّد األسماء التي يطلقها العلماء والكتاب  المتخصِّ

(، وقد يسميها Autonomous Weapon Systems) أنظمة األسلحة المستقلة"تسمى هذه األسلحة في األوساط العلميَّة باسم: "

 "الروبوتات الفتاكة المستقلة"(، أو Unmanned Lethal Weapons) األسلحة الفتاكة غير المأهولة"البعض باسم "

(Lethal Autonomous Robots بينما تسمى في ،)" :الروبوتات القاتلة"لغة اإلعالم وأوساط غير المتخصصين باسم 

(Killer Robots.) 

اختلفت وجهات النظر حول مشروعية هذه األسلحة المستقلة كليا إلى فريقين، فريق من المؤيدين يرون في هذه : سادسا

ا على اإلنسانية.األسلحة عددا من المزايا والفوائد، وفريق آخر من المعارضين يرون في هذه األسلح ا فادحًّ  ة خطرًّ

: يرى المؤيدون لهذه األسلحة أنها أكثر كفاءة من الجنود البشريين، وأنها من الممكن أن تعمل في ظروف ال يمكن سابعا

 للبشر العمل فيها، وأن في السماح لها بالعمل في ساحات القتال محافظة على أرواح الجنود البشريين.

ه األسلحة أنها تنطوي على جملة من المحاذير األخالقية والقانونية واإلنسانية، منها عدم إمكان : يرى المعارضون لهذثامنا

ن األهداف العسكرية والمدنية، وعدم فهمها لنوايا األشخاص ومشاعرهم... امتثالها لقواعد القانون الدولي اإلنساني وعدم التمييز بي

 حال استخدام هذا النوع من السالح.الخ األمر الذي يسبب حتما عشوائية في األضرار 

: يجب في تطوير أي سالح أن يكون متوافقا مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني وأهمها مبدأ التمييز ومبدأ التناسب تاسعا

 ومبدأ الضرورة الحربية ومبدأ االحتياط وعدم العنف غير المبرر والعشوائية في األضرار.

المبادئ التي نص عليها القانون الدولي اإلنساني، ونص عليها فقهاء المسلمين في كتبهم : عرف الفقه اإلسالمي هذه عاشرا

 منذ مئات السنين، وتواترت بها نصوص الشريعة اإلسالمية الغراء.
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القاعدة في السالح المستخدم من منظور الفقه اإلسالمي أن يكون متوافقا مع قواعد القانون اإلنساني، وأنه  حادي عشر:

 طويعه لمبدأ التمييز والتناسب واالحتياط وغيرها من المبادئ اإلنسانية.يمكن ت

األسلحة المستقلة كليا، إن أمكن من الناحية التقنية تطويعها لمبادىء القانون اإلنساني، فلن يمنع من وجهة نظر  ثاني عشر:

 الفقه اإلسالمي استخدامها.

إن تبين من الناحية التقنية عدم إمكان امتثال هذه األسلحة للمبادىء اإلنسانية، فتبقى غير مشروعة من وجهة  ثالث عشر:

 نظر اإلسالم، ويبقى التأكيد على عدم جواز استخدامها إال تحت سيطرة مشغل بشري مسؤول.

ل تقنية مشددة، حتى نتأكد من امتثالها الكاماختبارات ، فإننا نؤكد في ختام الدراسة على ضرورة اختبار هذه األسلحة وأخيرا

ن بقي هذا االمتثال مستحيال من الناحية التقنية فليتفق القادة وصانعو السياسات على حظر هذه األسلحة أو للمبادىء اإلنسانية، وإ

 وم.هداف والهجتقنين استخدامها بحيث يسمح للمشغل البشري أن يكون دائما في حلقة التشغيل، ال سيما في مرحلة االست

 شكر وتقدير:

نشكر عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية على دعمها لهذه الدراسة ضمن مجموعات المشاريع 

      . (GR- 22039)البحثية الممولة تحت رقم 

 

 المراجع:

(. "هل يمكن للبنتاجون الفوز في سباق تسلح الذكاء االصطناعي" مجلة آفاق سياسية )المركز العربي 0202، مايكل. )أوسلين

 .90-45: 02للبحوث والدراسات(: ع

. RANDط. مؤسسة   مخاطر الذكاء االصطناعي على األمن ومستقبل العمل.(.  0202أوسوبا، أوسندي. وويلسر، ويليام. )

 الواليات المتحدة األمريكية.كاليفورنيا. 

هـ(. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه 0400البخاري، محمد بن إسماعيل. )

 وأيامه. ط. دار طوق النجاة.

دية وأحكام المسؤولية (. "قواعد تسيير الطائرات غير المأهولة في المملكة العربية السعو0200البرعي، أحمد سعد، وآخرون. )

الناشئة عنها: دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية". المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي )الكويت(: 

 .25-29: 00ع

االتجاهات المستجدة في (.  0209تشايس، مايكل. غانيس، كريسين. موريس، اليل. بيركوويتز، صموائيل. بيرسر، بنجامين. )

 . الواليات المتحدة األمريكية، كاليفورنيا.RAND.  ط. مؤسسة وير الصين لألنظمة ذاتية التشغيلتط

 . ط. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان.الكشف والبيان عن تفسير القرآن(. 0220الثعالبي، أبو إسحاق. )

هزة المتصلة باإلنترنت". تقارير تحليالت المستقبل )مجلة (. "إنترنت األشياء: تهديدات أمنية متزايدة لألج0202خليفة، إيهاب. )

 .9-0: 05اتجاهات األحداث الصادرة عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي(: ع

 ة(. "الذكاء االصطناعي: مالمح تداعيات وهيمنة اآلالت الذكية على حياة البشر". دراسات المستقبل )مجل0205خليفة، إيهاب. )

 .09-0: 2اتجاهات األحداث الصادرة عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي(: ع

 ط. دار الرسالة. تحقيق: شعيب األرناؤوط. سنن أبي داود.(. 0225أبو داود، سليمان بن األشعث. )
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. )ضمن كتاب: القانون الدولي اإلنساني في (. القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي بين النظرية والتطبيق0202الداودي، أحمد. )

 النزاعات المسلحة المعاصرة، تحرير: عمر مكي(: ط. اللجنة الدولية للصليب األحمر.

، دار الكتب العلمية، 0. طالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير(. 0552الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد. )

 بيروت، لبنان. 

(. "المبادئ الناظمة للضرورة العسكرية في القانون الدولي اإلنساني". مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية 0200)روشو، خالد. 

 .024-020: 00)جامعة زيان عاشور بالجلفة(: ع

 : المطبعة األميرية. بوالق. القاهرة.0. طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقهـ(. 0000الزيلعي، فخر الدين. )

(. األسلحة الذاتية التشغيل والقانون الدولي اإلنساني: مزايا وأسئلة تقنية مطروحة ومسائل قانونية 0202) ساسولي، ماركو.

يجب توضيحها. )ضمن كتاب: القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، تحرير: عمر مكي(: ط. اللجنة 

 الدولية للصليب األحمر.  

 . د.ط.شرح السير الكبير(. 0520بي سهل. )السرخسي، محمد بن أحمد بن أ

 . ط. دار الفكر. بيروت.الدر المنثور في التأويل بالمأثورالسيوطي، جالل الدين. )د.ت.(. 

 : دار الفكر. بيروت. لبنان. 0. طرد المحتار على الدر المختار(. 0550ابن عابدين، محمد بن عمر. )

(. "مبدأ الضرورة الحربية في القانون الدولي اإلنساني". مجلة مركز دراسات الكوفة )جامعة 0205عباس. عامر عبد الحسين. )

 . 209-929: 99مركز دراسات الكوفة(: ع -الكوفة

العشر (. "فرص وتهديدات الذكاء االصطناعي في السنوات 0202عبد الوهاب، شادي. الغيطاني، إبراهيم. يحيى، سارة. )

القادمة". تقرير المستقبل )مجلة اتجاهات األحداث الصادرة عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي(: 

 .02-0: 02ع

ـ "الدرونز" في صراعات الشرق األوسط". تقارير دراسة 0205عبد الوهاب، شادي. خليفة، إيهاب. ) (. "االستخدامات العدائية ل

 . 09-0: 00تجاهات األحداث الصادرة عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي(: عالمستقبل )مجلة ا

. مؤسسة خلف بن أحمد الحبتور لألعمال الخيرية، تحقيق: 0ط المختصر الفقهي.(. 0204ابن عرفة، محمد ابن عرفة المالكي. )

 د. حافظ عبد الرحمن محمد خير.

نظم األسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي: مقاربة قانونية حول مشكلة حظرها دوليا". (. "0202العشاش، إسماعيل. )

 . 025-045: 02)مجلة جيل حقوق اإلنسان(: ع

: 2(. "الذكاء االصطناعي، هل هو تكنولوجيا رمزية؟". مجلة فكر )العلوم اإلنسانية واالجتماعية(: ع0222غازي، عز الدين. )

40-20. 

 .0202( لسنة 4يم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي رقم )قانون تنظ

 . د.ط. مكتبة القاهرة. مصر.المغني شرح مختصر الخرقي(. 0522ابن قدامة، موفق الدين. )

 : دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.0. طالكافي في فقه اإلمام أحمد(. 0554ابن قدامة، موفق الدين. )

 : دار الغرب اإلسالمي. بيروت. 0. طالذخيرة(. 0554القرافي، شهاب الدين. )
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.  ط. مؤسسة إصدار الشهادات للمنظومات الجوية الصغيرة بدون طيار وأنظمة إدارة حركة مرورها(.  0202كون، كينث. )

RAND.كاليفورنيا. الواليات المتحدة األمريكية . 

.  ط. موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر من منظومات األسلحة ذاتية التشغيل(.  0020اللجنة الدولية للصليب األحمر. )

 م.0200مايو/آيار 

. ط. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية، أبو ظبي، اإلمارات. الموطأ(. 0224مالك، مالك بن أنس. )

 تحقيق: محمد مصطفى األعظمي. 

.  إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات المسيَّرة(.  0205ة الرقمية التابع لمركز اإلنتربول العالمي. )مختبر األدلة الجنائي

 .سنغافورة

(. "وسائل القتال الحديثة: دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني". مجلة الكلية 0202ناصر، محمد عبد الرضا. )

 .004-052: 49ة(: عاإلسالمية الجامعة )الجامعة اإلسالمي

 : المكتب اإلسالمي. بيروت.0. طروضة الطالبين وعمدة المفتين(. 0550النووي، محيى الدين. )

 .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالنيسابوري، مسلم بن الحجاج. )د.ت.(. 

 دار إحياء التراث العربي. بيروت.

(. "الروبوتات المقاتلة، كيف سيغير الذكاء االصطناعي طبيعة الحروب القادمة؟". تحليالت المستقبل 0202إكس. )هامز، تي 

 .  00-02: 00)مجلة اتجاهات األحداث الصادرة عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي(: ع

 ط. مؤسسة رسالن للطباعة والنشر. دمشق. سوريا. الدولي اإلنساني.قانون الحرب أو القانون (. 0222الهيتي، نعمان عطا هللا. )
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 دور االستثمار في رأس المال الفكري في صنع القرارات اإلدارية

 (بمحافظة جدة عبد العزيزجامعة الملك دراسة ميدانية على القيادات في )

The Role of Intellectual Capital Investment in Making Administrative Decisions  

(A field Study on the Leaders of King Abdulaziz University in Jeddah) 
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 :المستخلص

ة إلى التَّعرف على دور االستثمار في رأس المال الفكري بأبعاده )االستثمار في رأس المال البشري، االستثمار في هدفت الدراس

رأس المال الهيكلي، واالستثمار في رأس المال االجتماعي(، في صنع القرارات اإلداريَّة حسب وجهة نظر القيادات في جامعة 

دفت إلى الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة البحث حول العالقة بمحافظة جدَّة. كما ه عبد العزيزالملك 

بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرارات اإلدارية تعزى للمتغيرات الديموغرافية )النوع / العمر/ المؤهل العلمي / 

لتحليلي، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وحصلت وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي ا الدورات التدريبية(.

وبعد معالجة البيانات إحصائياً  .(735مجتمع الدراسة البالغ عددهم )من ( من خالل العينة العشوائية البسيطة 832على عينة )

صنع القرارات االدارية من وجهة  بأبعاده فيلالستثمار في رأس المال الفكري يوجد دور منها: توصلت الدراسة الى عدة نتائج 

أن واقع مستوى صنع القرارات و (.00000عند مستوى داللة إحصائية ) نظر القيادات في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة

ة فروق ذات دالل توجدانه (. و7000من  70,5اإلدارية في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة مرتفعاً، بمتوسط حسابي قدره )

عاً لمتغير تبإحصائية في استجابات عينة الدراسة حول العالقة بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرارات اإلدارية 

 (.الدكتوراهالمؤهل العلمي لصالح فئة ) ولمتغير (.سنة 70إلى  ,3من لصالح فئة ) لصالح فئة )اإلناث(. ولمتغير العمر النوع

عة في استثمار رأس المال الفكري للجامعة؛ من خالل االستثمار األمثل في مرتكزاته البشرية والهيكلية المتابوتوصي الباحثة إلى 

واالجتماعية، وجعلها جزء من الثقافة التنظيمية للجامعة. واالستمرار في تبنّي االستثمار الفّعال في مهارات وخبرات ومعارف 

 ا ميزة تنافسية مهمة للجامعة. رأس المال البشري؛ لضمان األداء المتميز، وجعله

 ، جدة.عبد العزيزرأس المال الفكري، صنع القرارات اإلدارية، جامعة الملك  الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
mailto:Jalali0004@stu.kau.edu.sa
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The Role of Intellectual Capital Investment in Making Administrative Decisions  

(A field Study on the Leaders of King Abdulaziz University in Jeddah) 

By: Joumana Mohammed Abdulaziz Alali 

Under Supervision: Dr. Wala Abdullah Abdulrahman Al-mostadi 

Abstract 

The study aimed to identify the role of investment in intellectual capital in its dimensions 

(investment in human capital, investment in structural capital, and investment in social capital), in 

making administrative decisions according to the viewpoint of leaders at King Abdulaziz 

University in Jeddah. It also aimed to reveal statistically significant differences in the responses of 

the research sample about the relationship between investment in intellectual capital and 

administrative decision-making due to demographic variables (gender / age / educational 

qualification / training courses). This study relied on the descriptive analytical approach, and the 

questionnaire was used as a tool for data collection, and a sample of (238) was obtained through a 

simple random sample of the study population of (537(. After processing the data statistically, the 

study reached several results, among which there is a role for in making administrative decisions 

from the point of view of leaders at King Abdulaziz University in the governorate. Jeddah at the 

level of statistical significance (0.000). The reality of the level of administrative decision-making 

at King Abdulaziz University in Jeddah is high, with a mean of (4.17 out of 5.00). ). There are 

statistically significant differences in the responses of the study sample about the relationship 

between investment in intellectual capital and administrative decision-making according to the 

gender variable, in favor of the category (females). And for the age variable, this is in favor of a 

category (from 31 to 40 years old). And for the educational qualification variable, in favor of the 

(PhD) category The researcher recommends continuing to invest the intellectual capital of the 

university; Through optimal investment in its human, structural and social foundations, and making 

it part of the university's organizational culture. And Continuing to actively invest in human capital 

skills, expertise and knowledge; To ensure outstanding performance, and make it an important 

competitive advantage for the university. 

Keywords: Intellectual capital, Administrative decision-making, King Abdulaziz University, 

Jeddah 
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 الدراسة: دمةمق. 1

، ي  يعيش العالم اليوم تطوًرا متسارع الوتيرة؛ يفرض على المؤسَّسات اإلداريَّة وقياداتها تغيًُّرا جذريًّا في أسس صناعة القرار اإلدار

جيهها؛ لمنظَّمات وتوحيث أدَّى تغيُّر أولويات العوامل الحاكمة لالقتصاد العالمي  إلى حتميَّة تغيير المناهج اإلداريَّة في إدارة موارد ا

د القيمة التَّنافسية في السُّوق العالمي  بداًل من عوامل ثروة األصول الم ليَّة الذلك أصبحت الثَّروة المعرفيَّة هي األساس الَّذي يحد 

ة للمنظمات، في ظل  المنافسة الشَّديدة على الموارد البشريَّة وتنمية كفاءاتها )أحمد  .(80,5،الملموسة وعوامل القوَّ

، وتنمية المهارات اإلبداعيَّة لدى أفراد المنظَّم ية التَّركيز على قيمة االستثمار في رأس المال الفكري  ت؛ اوبالتَّالي، ازدادت أهم 

ب على إدارة المنظَّمات التَّغيير ا جوهريُّ لالكتساب ميزة التَّنافس ومواكبة التَّغيرات المتسارعة في العالم. ومن هذا المنطلق يتوجَّ

الة لمواجه ، والبحث عن طرق جديدة وفعَّ ياسات اإلداريَّة الَّتي تؤث ر في عمليَّة االستثمار في رأس المال الفكري   ةفي األسس والس 

يات العصر الحديث )شرفي ،  .(80,2تحد 

ية كبيرة؛ فقد وضعت رؤية  ا كان االستثمار في رأس المال الفكري  ذا أهم  والَّذي  امج لتنمية القدرات البشريَّة""برن 8030ولمَّ

ى ديهدف إلى تحسين مخرجات منظومة التَّعليم والتَّدريب في جميع مراحلها من التَّعليم المبك ر وحتَّى التَّعليم والتَّدريب المستمر م

ائم مع عصر ومتطلباته، وتوالحياة؛ للوصول إلى المستويات العالميَّة من خالل برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مستجدات ال

ابعة، كما سيقوم ال ناعية الر  دة، ومتطلبات الثَّورة الص  رنامج باحتياجات التَّنمية وسوق العمل المحلي  والعالمي  المتسارعة والمتجد 

ز منباستحداث سياسات ونظم تعليميَّ  -منطلقًا من األسس اإلسالميَّة والتَّربويَّة واالجتماعيَّة والمهنيَّة- كفاءة  ة وتدريبيَّة جديدة تعز 

موليَّة والجودة والمرونة وخدمة كافة شرائح 8030رأس المال البشري  والفكري  بما يتوافق مع رؤية المملكة  ، وبما يحق ق الشُّ

 . ( 8030موقع رؤية  ) المجتمع؛ تعزيًزا لريادة المملكة إقليميًّا وتنافسيتها دوليًّا

الحالية إلى معرفة دور االستثمار في رأس المال الفكري  في صنع القرارات اإلداريَّة؛ لما يحمله رأس المال  لذا تسعى الد راسة

ية موضوعيَّة مؤث رة، فقد أصبح من الضروري أن نبحث في دور االستثمار في رأس المال الفكري في صنع  الفكري من أهم 

نات رأس المال الفكري القرارات اإلدارية وقياس مدى تأثيرهما في بعضه ما البعض، وكذلك قياس مدى إمكانية االستفادة من مكو 

 في صنع القرارات اإلداريَّة.

 الدِّراسة: مشكلة. 1.1

يناميكيَّة الحاليَّ ت ة في البيئة الد  ة تحمل جميع القيادات اإلدارية في المنظَّمات مسؤولية صنع القرارات اإلداريَّة المعقَّدة وخاصَّ

بالكثير من المخاطر، ولغرض صنع القرارات اإلداريَّة الجي دة الَّتي تسهم في تحقيق أهداف المنظمة؛ فإنَّ على ُصناع والمحاطة 

أس رالقرارات السَّعي بكل  جدٍّ وجهد إلى الظَّفر بأهم  مداخلها وأسرارها، ولذلك فإنَّ القيادات اإلداريَّة تحتاج إلى االستثمار في 

نظمة لتحقيق هذه األهداف كما ُخطط لها، ويعدُّ االستثمار في رأس المال البشري أحد أبرز المداخل الَّتي يمكن المال الفكري للم

 التَّالي: انتهاجها لتحسين صنع القرارات اإلداريَّة، ومن هذا المنطلق تنبثق إشكالية هذه الد راسة من خالل طرح التساؤل

بأبعاده )االستثمار رأس المال البشري، االستثمار في رأس المال الهيكلي، االستثمار في ما دور االستثمار في رأس المال الفكري 

 رأس المال االجتماعي( في صنع القرارات االداريَّة من وجهة نظر القيادات في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدَّة؟
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 الدِّراسة: تساؤالت. 2.1

   رعية التالية:التساؤالت الفسعى الدراسة الى اإلجابة على ت

 المال الفكري في جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة؟ما واقع تطبيق االستثمار في رأس  -,

 ما مستوى صنع القرارات اإلدارية لدى القيادات في جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة؟ -٢

بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول العالقة -3

 القرارات اإلدارية تعزى للمتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المؤهل العلمي، الدورات التدريبية(؟

ية. 3.1  الدِّراسة: أهمِّ

ية النَّظريَّة: ا. 1.3.1  ألهمِّ

ية متغيريها والعالقة بينهما، وبما أنَّ   ة  تنبثق أهِمية الد راسة الحالية من أهم  رأس المال الفكري قد أصبح من المصادر المهمَّ

ة والممث ل الحقيقيُّ لقدرة المدراء والمسؤولين على ات خاذ القرارات وتحقيق النَّجاح من خاللها، ونظًرا لقلَّة الد راسات العربيَّ 

عوديَّة بشكل خاص رأس  س المال الفكري  بأبعاده )االستثمار فيالَّتي تناولت موضوع  االستثمار في رأ -على حد  علم الباحثة-والسُّ

المال البشري، االستثمار في رأس المال الهيكلي، واالستثمار في رأس المال االجتماعي(، ودوره في صنع القرارات اإلداريَّة 

فاءة مته في نجاح ورفع كتحديًدا في جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدَّة، والتَّعرف على دور استثمار رأس المال الفكري  ومساه

ا قد هوجودة القرارات اإلداريَّة؛ لذا تعدُّ هذه الد راسة إضافة جديدة للمكتبة العربيَّة تعمل على سد  العجز في هذا الموضوع، كما أنَّ 

لمهتمون ا الباحثون العرب اتكون تمهيًدا إلفادة الباحثين والدَّارسين الحقًا، ومحف زةً لدراسات مستقبليَّة جديدة أكثر عمقًا يقوم به

 باالستثمار في رأس المال الفكري، ودورها في صنع القرارات اإلدارية  في المنظَّمات الحكوميَّة والمنظمات الخاصة .

ية التَّطبيقيَّة:. 2.3.1  األهمِّ

ةقد تكون هذه الدراسة بمثابة تغذية راجعة، للقيادات اإلدارية وُصناع القرار في جميع الوزارات الحكو ، ميَّة والمؤسسات الخاصَّ

بمحافظة جدَّة على وجهة الخصوص. وأن تفيد نتائجها أصحاب القرارات بالتعرف على أثر االستثمار  عبد العزيزجامعة الملك و

في رأس المال الفكري في عملية صنع القرارات اإلدارية، باعتبار أن االستثمار في رأس المال الفكري مؤشر مهم للتطوير يسهم 

 من خالل ما ستتوصل إليه هذه الدراسة من نتائج. تعزيز جوانب القوة في العمل اإلداري وتالفى جوانب الضعففي 

 الدِّراسة: أهداف. 4.1

: ئيسيُّ التَّعرف على دور االستثمار في رأس المال الفكري بأبعاده )االستثمار في رأس المال البشري، االستثمار في  الهدف الرَّ

الستثمار في رأس المال االجتماعي(، في صنع القرارات اإلداريَّة حسب وجهة نظر القيادات في جامعة رأس المال الهيكلي، وا

 بمحافظة جدَّة. عبد العزيزالملك 

 رأس المال الفكري في جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة في ستثمار االمعرفة واقع ممارسة  -,

 ادات في جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة معرفة مستوى صنع القرارات اإلدارية لدى القي  -8
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الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول العالقة بين االستثمار في رأس المال الفكري  - 3

 وصنع القرارات اإلدارية تعزى للمتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المؤهل العلمي، الدورات التدريبية(.

 ديم توصيات بناء على النتائج التي توصلت اليها الدراسة.تق-7

 الدِّراسة:  حدود. 5.1

اقتصرت الد راسة على دراسة دور االستثمار في رأس المال الفكري وأبعاده )رأس المال البشري، ورأس  لحدود الموضوعيَّة:ا

 المال الهيكلي، ورأس المال االجتماعي( في صنع القرارات اإلداريَّة. 

 بمحافظة جدَّة. عبد العزيزسوف يتمُّ تطبيق الدراسة في نطاق جامعة الملك  المكانيَّة: الحدود

ة.الحدود البشريَّة:   سوف يتمُّ تطبيق الد راسة على القادة في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدَّ

منيَّة:  .م8088 -هـ 777, الحدود الزَّ

 ومتغيِّرات الدِّراسة: نموذج. 6.1

: المتغيِّر ال - استثمار رأس المال الفكري بأبعاده )رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس المال االجتماعي(، وقد مستقلُّ

 ( في تطبيق أبعاد استثمار رأس المال الفكري على الد راسة الحاليَّة. 80,2تمَّ االستناد على دراسة العميدي )

 ة.صنع القرارات اإلداريَّ  المتغيِّر التَّابع: - 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 اإلطار النظري:. 1.2

 فهوم رأس المال الفكري: م -  

 وقد تناول مفهوم رأس المال الفكري العديد من الباحثين والكتاب، منهم: 

ـدرة العقليـة لـدى فئـة معينـة مـن المـوارد البـشرية ممثلـة في الكفاءات القادرة على ( انه: "يتمثل في الق3:8007,سماللي ) -

توليد األفكار المتعلقة بالتطوير الخالق واالستراتيجي لألنظمة واألنشطة والعمليات واالستراتيجيات بما يضمن للمنظمة امتالك 

 ."ميزة تنافسية مستدامة

درة العقلية القادرة على توليد األفكار الجديدة والعملية القابلة للتنفيـذ، وتتمتـع بمستوى عالي من (: " بأنه المق8:8003,العتري ) -

 ".الجودة وتمتلك القدرة على تحقيق التكامل بين مكونات مختلفة للوصول إلى األهداف المنشودة

ء المنظمات المعرفية بـاالعتماد على الموجودات (: " بأن رأس المال الفكري يعد أحد عوامل النجاح المهمة لبنا87:8007النوري )

غير الملموسة التي تتضمن معـارف العـاملين وخيـاراتهم ومعلومـاتهم وذلـك في إطـار بنـاء عقـول بشرية المعـة ونجـوم سـاطعة؛ 

 .لالسـتفادة منهـا في تحقيـق الميـزة التنافـسية وتحقيـق النجاحـات المـستمرة لتلـك المنظمات"

ترى الباحثة بعد ما تم تقديمة من تعريفات مختلفة من عدة باحثين وكاتبين حول مفهوم رأس المال الفكري أن هذا االختالف قد و

نتج لعدة أسباب منها اختالف المعلومات التي يحملها الباحث حول األمر وتعدد المصادر واختالف زوايا الرؤية للموضوع، ولكن 

ف التعاريف حول مفهوم رأس المال الفكري اال انهم توافقوا في عدة نقاط مهمة يمكن من خاللها على الرغم من تنوع أو اختال

 استنباط تعريف مشترك بينهم، ويمكن أن يتم سرد التعريف في االسطر التالية:

فاءة ى رفع كأن رأس المال الفكري يستند بشكل أساسي على الفئات أو األشخاص العاملين ذوي القدرات الخاصة القادرين عل

المنظمة وانتاجيتها بشكل كبير ومؤثر عن طريق مهاراتهم وقدراتهم وكفاءتهم العالية مما يساهم بشكل أساسي على أن تكون 

منظمة رائدة في مجالها وتمتلك منافسة قوية، وال يستند هذا التعريف فقط على المنظمات، ولكن أيضاً على مجتمعاتهم وأوطانهم 

 تصادي واجتماعي وتكون بذلك بلدانهم من البلدان الرائدة في شتى المجاالت.مما يساهم بنمو اق
 

 أهمية رأس المال الفكري:  -   

تزداد أهمية رأس المال الفكري في الوقت الراهن خاصة مع تزايد التحديات التي تفرضها العولمة على المنظمات لتطوير وتنمية 

ن تدرك جيدا كيفية استغالل هذه الموارد الفكرية من أجل بناء قاعدة فكرية كفاءات ومهارات عامليها، لذلك وجب على المنظمة أ

لذلك سنتناول فيما يأتي أهمية رأس المال الفكري  قوية تستطيع من خاللها مواجهة المنافسة الشديدة في بيئة األعمال.

 (.80,5)حيزية،

به رأس المال هذا من خـصائص وصـفات تنظيميـة ومهنية ( اهمية لرأس المال الفكري نتيجة ما يتمتع 80,7وقد ذكر )الزيادات،

 وسلوكية وشخصية، وتتمثل خصائص رأس المال الفكري فيما يأتي:
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يتسم رأس المـال الفكـري بالالمركزيـة ويتجنـب المركزيـة في العمـل اإلداري مـما يخـول األفـراد لالسـتفادة مـن كفاءاتهم  .,

 .تكار، وبالتالي يسهم في تطور المنظمات وتقدمها وتحقيق أهدافهاومهاراتهم في تحقيق اإلبداع واالب

 .ينتشر رأس المال الفكري في كافة المستويات التنظيمية .8

 .يتفاعل رأس المال الفكري مع الهيكل التنظيمي المرن .3

من خـالل العمل يتكون رأس المال الفكري من المعرفة والمهارات والخبرات، ومن المتعارف عليه أن هذه العناصر تتولد  .7

 المستمر والتعليم والتدريب ومواجهة مشاكل العمل، وبالتالي فإن التركيز

 .على المستوى التعليمـي ال يعـد عنصراً أساسيا من عناصر رأس المال الفكري وإنما يعتبر مكمال وداعما لتلك العناصر .7

س لـرأس المـال الفكـري، فـإن رأس المـال الفكري على اعتبار أن القدرات الذهنية والعقلية لدى العقل البشري هي األسا .2

يتمتع بمستوى ذكاء عال نـسبيا، ويـسعى إلى المبـادرة في تقـديم األفكـار والمقترحـات الهادفـة والبنـاءة والتعامل مع المواقف 

 .التي تحمل المخاطرة وتتسم بعدم التأكد

 

 خصائص رأس المال الفكري: -

لمعرفية والحرص على دمجها بثقافة المنظمة فأنه يسهم في صنع قدرات تنافسية ال يستهان بها في إن المحافظة على القوى ا

المنظمات العالمية ومتطلباتها، فمن المعلوم أن هذا ليس بالعمل السهل على إدارة الموارد البشرية في المنظمة إن حرصت عليه 

وقد قسمها  .لذي تميزه عن غيره من األصول أو الموارد في المنظمةوذلك للخصائص الفريدة الناتجة عنه لرأس المال الفكري ا

 ( الى ثالث اقسام: 80,5)حيزية ،

 نجد أن أ رس المال الفكري ينتشر في االستراتيجيفيما يخص المستوى الخصائص التنظيمية: 

لرسمية نظيمي العضوي المرن، أما االمستويات كلها وبنسب متفاوتة، أما بخصوص الهيكل التنظيمي الذي يناسبه فهو الهيكل الت

 فتستخدم بشكل منخفض جدا، ويميل إلى الالمركزية في اإلدارة بشكل واضح.

يقع االهتمام على التعليم المنظمي والتدريب اإلثرائي وليس بالضرورة الشهادة األكاديمية ويمتاز رأس المال المهنية: الخصائص 

 ة. الفكري بالمهارات العالية والخبرة العريق

يميل رأس المال الفكري إلى المخاطرة بدرجة كبيرة لذا فيو يميل للتعامل مع الموضوعات لخصائص السلوكية والشخصية: ا

التي تتسم بالتأكد رأس المال الفكري إلى المبادرة وتقديم األفكار والمقترحات البناءة ولدية قدرة على حسم القرارات دون تردد 

 .ومثابرة حادة في العمل وثقة عالية بالنفسولديه مستويات ذكاء عالية 

 مفهوم صنع القرارات اإلدارية: -

تعد عملية صنع القرارات اإلدارية من المهام الجوهرية والمعقدة ألنها تتعلق بجميع الوظائف الرئيسة التي تؤديها القيادات اإلدارية، 

متداد أثارها الى المستقبل واألهداف التي تسعى المنظمات الى وكما أنها من أكثر العوامل المؤثرة على النتائج، باإلضافة الى ا

 تحقيقها.
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 قبل التطرق الى عملية صنع القرارات اإلدارية البد من توضيح مفهوم القرار:

( القرار:" بأنه بديل الحل الذي تم اختياره من بين بديلين أو أأكثر من بدائل الحلول الموضوعة لحل 35:80,8,إذ عرف )عباس،

 شكلة ".الم

(: " يقوم القرار على عملية المفاضلة وبشكل واعي ومدرك بين مجموعة من البدائل )الحلول( 20:80,8وقد عرفها )رزوق،

 المتاحة لدى متخذ القرار الختيار واحد منها باعتباره أنسب وسيلة لتحقيق األهداف التي يسعى إلى تحقيقها"

 عناصر القرارات اإلدارية: -

 (:80,2ر للقرارات اإلدارية كما وضحها )أبو الغنم،عناص 2يوجد هناك 

بيئة القرار: ويشير هذا العنصر إلى المؤثرات البيئية )الداخلية والخارجية( وجميع المؤثرات األخرى التي تؤثر على صانع  -,

تنفيذ  يئة مشجعة ومؤيدة علىالقرار عندما يريد صنع قرار ما، ومن المؤكد انه ال يمكن صنع قرار والسعي الى تنفيذه إال في ظل ب

 هذا القرار ولذلك يجب على صانع القرار ان يصنع قرارات متماشية مع البيئة المحيطة.

متخذو القرار: أولئك األفراد أو الجماعات التي تقوم بمختلف مراحل وخطوات صنع القرار للتوصل الى القرار األمثل الذي  -8

 يخدم المشكلة المراد حلها.

 رار: وهي األهداف التي يتم وضع القرار على أساسها وتسعى الى تحقيق هذه األهداف.اهداف الق -3

وجود بديلين مالئمين على األقل: يجب على صانع القرار ان يصنع بديلين على األقل الختيار البديل األكثر مالئمة عملية  -7

 وفاعلية من ناحية التنفيذ للمشكلة المراد حلها.

 ون ترتيب البدائل تنازلياً حيث يتم البدء باألكثر أهمية فاألقل للوصول الى آخر بديل.ترتيب البدائل: يك -7

 االختيار من البدائل: ان االختيار من بين البدائل يؤكد انه تم التوصل الى القرار المراد صنعه. -2

يل نص معين يتضمن ماورد في البد مضمون /محتوى القرار: بعد االختيار بين البدائل المتاحة يتم صياغة القرار في شكل -5

 الذي وقع عليه االختيار، ويكتب في وثيقة معينة إذا كان القرار كتابياً او يتم االكتفاء بتمريرة شفوياً إذا كان القرار شفوياً.

 .نوع القرار: من خالل االطالع على مضمون القرار ومعرفة الجهة التي قامت بصنعه يمكن تحديد نوعه ومن تصنيفه -2

 :العوامل المؤثرة في صنع القرارات اإلدارية 

اآلخر  عملية اتخاذ القرارات تتأثر بعوامل عدة بعضها يؤثر في جوانب أو مراحل محددة من عملية صناعة القرارات والبعض

 ( هذه العوامل فيما يلي:80,2يؤثر في عملية صناعة القرار ككل وقد لخص )حمودي،

المعتقدات تأثير واسع وكبير بعملية صنع القرار و بدون ذلك قد يتعارض مع الحقائق وطبيعة النفس القيم والمعتقدات: للقيم و-

 .البشرية وتفاعالتها في الحياة
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المؤثرات الشخصية: لكل فرد شخصيته المميزة والتي ترتبط باألفكار والمعتقدات التي يحملها الشخص ويكون لها تأثير في  -

 .القرار متطابقا مع األفكار والتوجهات التي يحملها الفرد صنع القرار وبالتالي يكون

العوامل النفسية: تؤثر العوامل النفسية باتخاذ القرار فإزالة التوتر النفسي واالضطرابات والتردد لها تأثير واسع في إنجاز  -

عوامل ال يمكن لصانع القرار تجاوزها االعمال وتحقيق األهداف التي يروم الفرد الوصول اليها. أن عملية صنع القرار مرتبطة ب

 بهدف االسراع بصنع القرار.

وترى الباحثة أن القيم والمعتقدات هي العامل األكثر تأثيراً في عميلة صنع القرارات اإلدارية لما لها تأثير في رؤية صانع القرار 

 ن القول إن كل العوامل السابقة لعملية صنع القراروفي تحديد المشكلة وتقيم البدائل واتخاذ القرار اإلداري النهائي. وكذلك يمك

مترابطة مع بعضها البعض ولها تأثير كبير على عملية صنع القرار ويعود ذلك للفرد صانع القرار وللظروف المحيطة به في 

 .العمل

 السابقة الدراسات. 2.2

 :"  الدِّراسات المتعلقة للمتغيِّر المستقلِّ " رأس المال الفكريِّ

بحث تطبيقي في شركة زين  تأثير استثمار رأس المال الفكري في ربحية منظمات االعمال (؛ بعنوان: "8088مجيد )دراسة  -,

". وقد هدفت هذه الد راسة إلى تحديد تأثير رأس المال الفكري في ربحية منظمات االعمال، وذلك من خالل العراق لالتصاالت

 كري بمكوناته الثالثة )البشري والهيكلي والزبائني( في تحقيق الربحية.التعرف على مدى توافر متطلبات رأس المال الف

تمَّ في هذه الد راسة ات باع المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خالل التقرير السنوي لشركة زين العراق المنشور في 

ة والمشاهدات الميدانية. ومن أهم  النَّتائج الَّتي وبالمقابالت الشخصي) 80,2 - 80,5سوق العراق لألوراق المالية للسنوات )

لت إليها الد راسة؛ أن أبعاد رأس المال الفكري تؤثر في ربحية منظمات االعمال بنسب متفاوتة وصورة إيجابية وكان هنالك  توصَّ

لعاملين. كما يب والتطوير لمسوغ منطقي لقبول الفرضية الرئيسة، وفي ذات الوقت تم مالحظة االنخفاض في مستوى نفقات التدر

 وعملت الشركة عينة البحث على االهتمام باستقطاب عاملين كفوئين لديهم خبرة كبيرة.

وتوصي الد راسة ضرورة إدراك قيمة رأس المال الفكري والعمل على تطويره والمحافظة عليه لتحقيق مستوى عالي من االرباح  

ل خلق عوائد على موجوداتها لتحقيق صافي ارباح بعد الضريبة مما يعطي قوة وأيضا تبني سياسات استثمارية موسعة من اج

 وقيمة أكبر للشركة

اد ) -8  ."أثر رأس المال الفكري على اإلبداع التَّسويقيِّ في المؤسَّسة. دراسة حالة مؤسَّسة أوريدو(؛ بعنوان: "80,2دراسة حدَّ

، وقد هدفت هذه الد راسة إلى بيان أثر رأس المال ا  ( على اإلبداع التَّسويقي  ، العالقاتي  ، الهيكلي  لفكري بفروعه الثَّالثة: )البشري 

ل مح-، ومعرفة مدى كفاءة المؤسَّسة -محل الد راسة-والتَّعرف على مستوى توافر متطلبات رأس المال الفكري لدى المؤسَّسة 

 في استخدام رأس مالها الفكري. -الد راسة
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، كما تمَّ استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات من العي نة والتي بلغ عددها تمَّ في هذه الد    30راسة ات باع المنهج الوصفي  التَّحليلي 

لت إليها الد راسة؛ أن رأس المال الفكري هو الثَّروة الحقيقية الَّتي تمتلكها المؤسسة،  كيزةوموظفًا. ومن أهم  النَّتائج الَّتي توصَّ  الرَّ

تي هي الَّ -األساسيَّة لنجاحها واستمراريتها، كما أنَّ المؤسَّسة تمتلك نظاًما يسمح لها بالوصول إلى كافَّة المعلومات المتعل قة بها 

؛ لتسريع خدماتها، كما أنَّ الموظفين يكتسبون معارف جديدة من خالل تفاعلهم مع بعضهم البعض، لكن بالمقابل ال -بحاجة إليها

 ع محيطهم الخارجي  بما يكفي الكتساب معارف جديدة منه.يتفاعلون م

ا لتحقيق اإلبداع والتَّميُّز، وضرور  ةوتوصي الد راسة على أنَّه يجب زيادة االهتمام برأس المال الفكري وإدارته؛ ألنه مصدر مهم جّدً

ال في التَّعامل مع رأس المال الفكري على أنَّه مورد استراتيجيٌّ تملكه المؤسَّسة، وا لمحافظة عليه باستمرار ألنَّه العنصر الفعَّ

 نجاحها واستمراريتها وتفوقها. 

 :" الدِّراسات المتعلقة للمتغيِّر التَّابع "صنع القرارات اإلداريَّة 

دور نظم المعلومات االدارية في صنع واتخاذ القرارات في شركات التأمين. (. بعنوان:" 8088دراسة ذوداي وعجابي ) -,

 ".سة ميدانية على عينة من وكاالت شركات التأمين بالمسيلةدرا

ضرورة إظهار قدرة نظم المعلومات اإلدارية، على تغطية حاجات طالبي ومستعملي المعلومات، والتأكيد تهدف هذه الد راسة إلى 

 واجهة التغيرات البيئية المستمرة،على مساهمتها الفعالة في مساعدة متخذي القرارات اإلدارية على اتخاذ القرار األنسب، وكذا م

وصفي  . تمَّ في هذه الد راسة ات باع المنهج الوالتطورات التكنولوجية السريعة والكبيرة في شركات التأمين، والتي تؤثر على عملها

، كما تمَّ استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات من العي نة، والَّتي بلغ عددها  ف إداري، ومن أهم  النَّتائج الَّتي موظ 28التَّحليلي 

لت إليها الد راسة أنه تتميز المعلومات اإلدارية بقدرة عالية في عملية معالجة وتحليل البيانات، وتخزين المعلومات  توصَّ

قديم تواسترجاعها، مما ينعكس ايجابيا في صنع واتخاذ القرارات في شركات التأمين .و تعمل نظم المعلومات اإلدارية على 

المعلومات، التي تتصف بالشمولية والتكامل، واالستمرارية، والوضوح والدقة الالزمة، والتوقيت المناسب، والمرونة، إلى اإلدارة 

حتى يمكنها من صنع وترشيد قراراتها ومن ثم تحقيق أهدافها المسطرة . أيضاً توفر نظم المعلومات المستخدمة في شركة التأمين 

 ل على المعلومات المطلوبة ألغراض صنع القرارات.السرعة في الحصو

توصي الد راسة إلى ضرورة قيام شركات التأمين بتفعيل دور نظم المعلومات اإلدارية، في التخطيط وصنع واتخاذ القرارات 

 .يةاخلية أو الخارجاإلدارية. وضرورة االهتمام بتنويع وسائل جمع البيانات والمعلومات من البيئة المحيطة سواء من البيئة الد

ثر القيادة التحويلية على صنع القرارات اإلدارية في المؤسسة األمنية. دراسة (. بعنوان:" أ8088دراسة ناصر والغامدي )-8

 ".تطبيقية على شرطة منطقة مكة المكرمة

سسة لقرارات اإلدارية في المؤتهدف هذه الد راسة إلى تحقيق هدف أساسي، يتمثل في التعرف أثر القيادة التحويلية على صنع ا

األمنية من خالل دراسة تطبيقية على شرطة منطقه مكة المكرمة، وتتجلى أهمية الدراسة في أن القائد التحويلي يعمل على والبحث 

لمشاركة ا الدائم عن الحلول اإلبداعية لمشكالت المؤسسة األمنية التي تعيق عملها وتؤثر سلباً على تحقيق أهدافها، عن طريق تفعيل

، كما تمَّ استخدام االستبانة كأداة لجمع . في اتخاذ القرارات األمنية الرشيدة تمَّ في هذه الد راسة ات باع المنهج الوصفي  التَّحليلي 

لت إليها الد راسة أن نجاح الجه 788البيانات من العي نة، والَّتي بلغ عددها  از األمنـي يتوقف موظف، ومن أهم  النَّتائج الَّتي توصَّ

 إلـى حـد كبيـر علـى قـدرة وكفـاءة القيـادة األمنيـة علـى صـناعة واتخاذ القـرارات المناسبة، 
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ومـن هـذا المنطلـق أصـبح التفكيـر فـي العمـل األمنـي يركـز إلـى حـد بـعيـد علـى عمليـة صـناعة القرارات ومناهجها المتبعة، 

تتأثر عمليـة اتخاذ القرارات األمنيـة بالعديـد مـن العوامـل )اإلنسانية والقوانين واألنظمة والتعليمات والعوامل التي تؤثر عليها. و

والعناصر التنظيمية والعوامل البيئية( والتـي بـدورها تؤثر علـى درجـة رشـد هـذه القـرارات ومدى نجاحهـا فـي االستجابة لحاجـة 

إلى  توصي الد راسة د المستفيدين مـن هـذه المؤسسـة سـواء العاملين بها أو المراجعين إليها.المؤسسـة األمنيـة والبيئـة واألفرا

 تعزيز االعتمـاد عـلـى اسـلـوب القيـادة التحويليـة فـي إدارة شرطة منطقـة مكة المكرمة، وذلـك لزيادة عمليـة اتخاذ القرار اإلداري

ومتميـز، والعمـل علـى تعزيـز أساليب االرتقاء بعمل االمني على كافة المستويات. واألمنـي، مـن أجـل علـى أعلـى أداء ممكـن 

 واالستمرار في تحفيـز كـافـة العـاملين بشـرطة منطقـة مكة المكرمـة، مـن المشاركة في صنع واتخاذ القرارات اإلدارية

 على الدراسات السابقة: قيبالتع

ستثمار في رأس المال الفكري بأبعاده )االستثمار رأس المال البشري، االستثمار في قد جاءت الدراسة الحالية لمعرفة دور اال

رأس المال الهيكلي، االستثمار في رأس المال االجتماعي(، على خالف الدراسات السابقة لم تجمع بين هذه المتغيرين. حيث إن 

رات اإلدارية، وتم التركيز في هذه الدراسة على القيادات الدراسة الحالية جمعت بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرا

  .في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدَّة

 . المنهج وطرق البحث3

 :منهجية الدراسة واجراءاتها. 1.3

لجتها ااعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على جمع الحقائق والبيانات، وتصنيفها ومع

(، وبذلك تقدم هذه الدراسة وصفاً كافياً 80,7تحليالً كافياً ودقيقاً؛ الستخالص داللتها والوصول إلى النتائج )مطاوع والخليفة، 

من وجهة نظر القيادات في جامعة الملك عبد العزيز لواقع االستثمار في رأس المال الفكري ودوره في صنع القرارات اإلدارية 

السابقة  إحصائياً، ثم ربطها بالدراساتدراسة العالقات التي تربط بين المتغيرات؛ من خالل جمع البيانات وتحليلها بمحافظة جدة، و

إلى النتائج والتوصيات التي ستقدمها الباحثة للقيادات في جامعة الملك عبد  العربية واألجنبية ذات العالقة وتفسيرها، للوصول

 العزيز.

 الدراسة وعينتها: مجتمع. 2.3

م، 8088هـ/773,جميع القيادات في جامعة الملك عبد العزيز، خالل فترة الدراسة الميدانية في عام  يتكون مجتمع هذه الدراسة من

 ( قائداً.735والبالغ عددهم )

 أداة الدراسة وخطوات بنائها:. 3.3

نظري عدت عباراتها باالعتماد على األدب الاعتمدت الباحثة على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من العينة المستهدفة، وقد اُ 

والدراسات السابقة ذات العالقة، حيث أُخذت عبارات متغير االستثمار في رأس المال الفكري من دراستي )حوحو والعشعاشي، 

( مع 80,2(، كما أُخذت عبارات متغير صنع القرارات اإلدارية من دراسة )عوديش، 80,0( و)العبيدي والمسعودي، 80,2

 إجراء التعديالت التي تتناسب مع أهداف الدراسة.
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 وتكونت استبانة الدراسة في صورتها النهائية من جزأين رئيَسْين؛ هما: 

 يحتوي على بيانات عينة الدراسة الديموغرافية، وهي: )النوع، العمر، المؤهل العلمي، الدورات التدريبية(. :األول الجزء 

 :( عبارة، وهما كالتالي:82لممثلة لمتغيري الدراسة، والمكونة من )يتعلق بالعبارات ا الجزء الثاني 

، تهدف إلى قياس واقع ممارسة استثمار رأس المال ( عبارة8,، ويتضمن على )المتغير المستقل: رأس المال الفكري :أوالا 

 ( أبعاد، تتمثل في: 3الفكري في جامعة الملك عبد العزيز، موزعة على )

 ( عبارات.7تمثله ) لمال البشري:بُعد استثمار رأس ا 

 :( عبارات.3تمثله ) بُعد استثمار رأس المال الهيكلي 

 :( عبارات.7تمثله ) بُعد استثمار رأس المال االجتماعي 

( عبارة، والتي تهدف إلى قياس مستوى صنع القرارات اإلدارية 5,والمكون من )المتغير التابع: صنع القرارات اإلدارية،  :ثانياا 

 .القيادات في جامعة الملك عبد العزيزلدى 

(، حيث تمثل كل Likert Scaleوقد ُحددت أوزان عبارات االستبانة ومدى موافقة العينة عليها وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي )

 (، ويتضح ذلك في الجدول التالي:,( إلى )7درجة في المقياس وزناً محدداً يتدرج من )

 لمعتمد في الدراسة( درجات مقياس ليكرت ا1جدول )

 

ولتحديد درجة أهمية كل عبارة فقد تم استخدام المعيار االحصائي الذي يقوم على تقسيم األوساط الحسابية إلى ثالث مستويات 

 الفترة في مقياس ليكرت المعتمد، من خالل المعادلة التالية:                 )منخفضة، متوسطة، مرتفعة(، فقد تم تحديد طول 

 33.,=  3( /,-7الحد األدنى( / عدد الفئات = ) –طول الفئة = )الحد األعلى 

 ( مقياس الدراسة المعتمد2جدول )

 الوزن النسبي درجة الممارسة  قيمة المتوسط الحسابي الرتبة

 %7202إلى  80من  فضةمنخ  8.33إلى  00.,من  3

 %5303إلى  7205من  متوسطة 3022إلى  8.37من  8

 %00,إلى  5307من  مرتفعة 7.00إلى  3025من  ,

 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة درجات اإلجابة

 , 8 3 7 7 الوزن
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 أداة الدراسة: صدق 

بانة وللتحقق من صدق االست يقصد بصدق أداة الدراسة قدرة األداة على قياس المتغيرات التي ُصممت لقياسها وال تقيس غيرها،

 فقد اُعتمدت طريقتي: الصدق الظاهري، وصدق المحتوى )االتساق البنائي، واالتساق الداخلي(، وهما كالتالي:المستخدمة، 

من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة هذه الدراسة؛ الصدق الظاهري:  :أوالا 

خذ بررائهم ومقترحاتهم وإجراء التعديالت والتغييرات؛ لتصبح االستبانة ذوي االختصاص والخبرة، وقد تم دراسة مالحظاتهم واأل

 أكثر تمثيالً ألهداف الدراسة المحددة.

تم التحقق من صدق المحتوى، من خالل حساب صدق االتساق البنائي والداخلي الستبانة الدراسة؛ باستخدام صدق المحتوى:  :ثانياا 

)صدق االتساق  قياس العالقة بين كل بُعد والدرجة الكلية ألداة الدراسة(، لPearson Correlation)معامل االرتباط بيرسون 

 .( p≤0.07) البنائي(، وكذلك قياس العالقة بين العبارات والبُعد الذي تنتمي إليه )صدق االتساق الداخلي(، عند مستوى داللة

[، فعندما تكون قيمة المعامل ,-، ,تكون محصورة بين ]+( بأن قيم معامل االرتباط بيرسون 80,7وقد أشارا البحر والتنجي )

الت وتظهر قيم معامموجبة وقريبة من الواحد تعد العالقة طردية قوية، وعندما تكون قيمة المعامل سالبة فتعد العالقة عكسية، 

 صدق المحتوى )البنائي والداخلي( في الجداول التالية:

 ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة( قيم معامل 3جدول ) 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )

 ( p≤,0.0) ** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى

صنع و الفكرياالستثمار في رأس المال يتضح من بيانات الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط موجبة بين أبعاد 

(، وهي 00552 – 00283بين )، وترتبط ارتباطاً طردياً فيما بينها، إذ نجد أن معامل الصدق الكلي لألداة تراوح القرارات اإلدارية

 (، وهذا يؤكد على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق المحتوى، ,000قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 صنع القرارات اإلدارية رأس المال االجتماعي يكليرأس المال اله رأس المال البشري العالقة

 , رأس المال البشري

, 

, 

, 

 00752** رأس المال الهيكلي

 00328** ,0072** رأس المال االجتماعي

 00852** 000,2* 00825** صنع القرارات اإلدارية

 00552** 00225** 00283** ,0058** الدرجة الكلية
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االستثمار ( مدى صدق االتساق الداخلي بين عبارات متغير 7د له عالقة بهدف الدراسة، ويظهر الجدول التالي )وأن محتوى كل بُع

 والبُعد الذي تنتمي إليه:  في رأس المال الفكري

 االستثمار في رأس المال الفكري( قيم معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي لعبارات متغير 4جدول )

 العبارة البُعد
معامل 

 االرتباط
Sig. 

ي
ر
ش
ل الب

س الما
رأ

 

 00000 005,7** تسعى الجامعة إلى تطوير مهارات الموظفين لديها لالستفادة من خبراتهم

 00000 00285** تؤمن الجامعة أن الموظفين والعاملين لديها يمثلون مصدر االبتكار والتجدد 

 00000 00522** ت والخبرات المتراكمةتسعى الجامعة إلى كسب الموظفين ذوي المهارا

تعمل الجامعة على إقامة الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى خبرة 

 ومهارة ومعرفة الموظفين 
**00572 00000 

تعتمد الجامعة على الموظفين األكفاء لديها في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل 

 المختلفة التي قد تواجهها
**00582 00000 

ي
ل الهيكل

س الما
رأ

 

 00000 ,0052** تمتلك الجامعة نظام معلومات متكامل يمتاز بدقة التنظيم

 00000 00525** تسعى الجامعة الى امتالك قدرات تنظيمية تدعم عملية اإلبداع لديها

تعمل إدارة الجامعة بأفضل صورة ممكنة من اجل تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب 

 حوالصحي
**00537 00000 

ي
ع
جتما

ال
ل ا
س الما

رأ
 

 00000 00572** تتميز الجامعة باتساع دائرة االتصاالت مع ذوي المصالح 

كالطالب والموظفين والوزارات والجهات االخرى( من الخدمات المستفيدين )يعبر 

 عن رضاهم عن الخدمات المقدمة
**00575 00000 

حول المستفيدين )كالطالب والموظفين  تمتلك الجامعة بيانات كاملة نسبياً 

 والوزارات والجهات األخرى( من خدماتها وتعمل على تحديثها باستمرار 
**00773 00000 

تقوم الجامعة بإجراء استطالعات رأي من أجل التعرف على آراء واحتياجات 

 كالطالب والموظفين والوزارات والجهات االخرى(المستفيدين )
**005,7 00000 

 (SPSSلمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )ا

 ( p ≤,0.0)** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 

للبُعد  ترتبط ارتباطاً طردياً عالياً مع الدرجة الكلية االستثمار في رأس المال الفكريأبعاد  يتضح من نتائج الجدول السابق أن جميع

 (،00285 – 00773بين )ت قيم معامالت االرتباط ما الذي تنتمي إليه، حيث تراوح
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(، وهذا يؤكد على صالحية العبارات للقياس؛ مما يعزز من ,000وجميع هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

صنع ات متغير لعبار( مدى صدق االتساق الداخلي 7مصداقية بناء أداة الدراسة لقياس ما هدفت لقياسه، ويظهر الجدول التالي )

 :القرارات اإلدارية

 صنع القرارات اإلدارية( قيم معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي لعبارات متغير 5جدول )

 .Sig معامل االرتباط العبارة

 :عند وجود مشكلة تتطلب اتخاذ قرار اداري

المشكلة ضمن اعرض المشكلة على المستشار اإلداري )الموظف المناسب( التي تقع 

 00000 00707** اختصاصه

 00000 00222** اتحرى عن السبب الرئيسي لظهور المشكلة ومعرفة اعراضها وأثارها

 00000 005,5** اعمل على تحديد أطراف المشكلة بشكل دقيق وواضح

 00000 007,7** اقوم بتحديد الوقت والمكان الذي حدثت فيه المشكلة

 00000 ,0050** مشكلةاتعرف على طبيعة وحجم ال

 00000 00273** أقوم بتحديد درجة تعقيد المشكلة 

 00000 00222** أقوم بتحديد جميع البدائل )الحلول(المتاحة والممكنة

 00000 00235** احدد نقاط القوة والضعف لكل بديل )حل(

 00000 007,2** احدد النتائج المتوقعة من كل بديل)حل(

 00000 00250** ر المناسبة لتقييم البدائل )الحلول( المطروحةأقوم بتحديد المعايي

 00000 00275** أقوم بالمفاضلة بين البدائل )الحلول( المطروحة

 00000 00227** اتعرف على مدى إمكانية تنفيذ الحل باالعتماد على توفر الموارد المالية والبشرية وغيرها

 00000 00502** راتاعتمد على الخطوات السابقة في صنع القرا

 00000 00277** اتحقق من تنفيذ القرار وفق الخطة الموضوعة لحل المشكلة

 00000 005,7** اتابع بدقة تصحيح األخطاء وتفادي تكرارها في المستقبل

 00000 ,0023** احدد إيجابيات وسلبيات القرار المتخذ

 00000 00725** ابحث عن حلول أخرى في حال عدم نجاح حل معين

 

 ( p≤,0.0)** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى  (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )
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ترتبط ارتباطاً طردياً عالياً مع الدرجة الكلية  صنع القرارات اإلداريةعبارات متغير  يتضح من نتائج الجدول السابق أن جميع

(، وجميع هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى 005,5 – 00707بين )مالت االرتباط ما للمتغير، حيث تراوحت قيم معا

 (، وهذا يؤكد على صالحية العبارات للقياس؛ وبذلك تعتبر االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.,000داللة )

 أداة الدراسة: ثبات 

ائج متقاربة، كلما تكرر استخدامها في ظروف مشابهة في فترات يقصد بثبات أداة الدراسة مدى الحصول على النتائج نفسها أو نت

(، وقد تم اختبار ثبات أداة 80,3وتكون قيمة معامل الثبات محصورة بين صفر وواحد )القحطاني وآخرون، زمنية محددة، 

ات، وتتضح قيم معامل ، والتي تُعد من أشهر مقاييس الثب(Cronbach’s Alpha)الدراسة باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ 

 ألفا كرونباخ لكل متغيرات وأبعاد الدراسة في الجدول التالي:

 ( قيم معامل ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة6جدول )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )

ن قيم معامل ثبات متغيرات وأبعاد الدراسة تتراوح بين المقبولة والمرتفعة، حيث تراوحت ما بين يتضح من الجدول السابق أ

 ,Sekaran & Bougie)( )0050( ومرتفع إذا زاد عن )0020(، ويعتبر معامل الثبات مقبول إذا كان عند )00205 -00275)

بيرة وقريبة من الواحد الصحيح، وهذا مؤشر على أن ، وهي ك(00228بينما بلغت قيمة معامل ثبات المقياس الكلي )، 2010

ثبات أداة وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق و االستبانة تتمتع بثبات تام وعالي، ويمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني.

 ا.واإلجابة على تساؤالته الدراسة؛ مما يجعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج، وتحقيق أهدافها

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات: أساليب. 4.3

-Statistical Package for the Social Science -SPSS) ستخدمت الباحثة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةا

 وذلك لإلجابة على تساؤالتها؛ وفقاً للمعالجات اإلحصائية التالية: (؛

 ألفا كرونباخ عدد العبارات متغيرات وأبعاد الدراسة

 002,8 7 رأس المال البشري بُعد استثمار

 ,0027 3 رأس المال الهيكلي بُعد استثمار

 00275 7 بُعد استثمار رأس المال االجتماعي

 00235 8, االستثمار في رأس المال الفكريالمتغير المستقل / 

 00205 5, صنع القرارات اإلداريةالمتغير التابع / 

 09822 22 المقياس ككل
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للتحقق من صدق المحتوى )البنائي والداخلي( لمتغيرات الدراسة  (؛Pearson Correlation)معامل االرتباط بيرسون  .1

 وأبعادها.

ألفا كرونباخ  لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة، وذلك باستخدام طريقة معامل(؛ Reliability)الثبات  معامل .2

(Cronbach’s Alpha). 

 ؛(Percentages)والنسب المئوية  Frequencies))، كالتكرارات تغيرات الديموغرافيةللم اإلحصاءات الوصفية .3

 )النوع، العمر، المؤهل العلمي، الدورات التدريبية(. المتغيرات الديموغرافية المتمثلة في:لوصف عينة الدراسة حسب 

 Standard)نحراف المعياري واال Mean))اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات وأبعاد الدراسة، كالمتوسط الحسابي  .4

Deviation)واقع ممارسة استثمار رأس المال الفكري بأبعاده، ومستوى صنع القرارات اإلدارية في جامعة الملك لتحديد  ؛

ومعرفة الرأي السائد ألفراد العينة، وتصنيف عباراتها حسب درجة أهميتها، وقياس تشتّت اإلجابات عن عبد العزيز، 

 .ستبانةمتوسطات عبارات اال

ذات الداللة اإلحصائية في الفروق للكشف عن  (:Independent Sample T. Testاختبار "ت" للعينات المستقلة ) .5

ي جامعة لدى القيادات ف االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرارات اإلداريةاستجابات عينة الدراسة حول العالقة بين 

 ع.تبعاً لمتغير النوالملك عبد العزيز 

ذات الداللة اإلحصائية في استجابات عينة للكشف عن الفروق  ؛(One Way A novaاختبار التباين األحادي "أنوفا" ) .6

لدى القيادات في جامعة الملك عبد  االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرارات اإلداريةالدراسة حول العالقة بين 

ي تحتوي على أكثر من فئتين مستقلة، وهي: )العمر، المؤهل العلمي، الدورات للمتغيرات الديموغرافية التتبعاً العزيز 

 التدريبية(.

للكشف عن مصادر الفروق ذات (؛ Post Hoc Comparisons- Scheffe Testاختبار المقارنات البعدية "شيفيه" ) .7

 للمتغيرات الديموغرافية.الداللة اإلحصائية تبعاً 

 

 التحليل والمناقشة. 4

 اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات الديموغرافية: 

يستعرض الجدول التالي خصائص اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات الديموغرافية ألفراد العينة المشاركة في الدراسة، والمحددة 

 في: )النوع، العمر، المؤهل العلمي، الدورات التدريبية(؛ وذلك من خالل حساب التكرارات والنسب المئوية:

 لعينة الدراسة المتغيرات الديموغرافية( خصائص 7) جدول

 

 

 

 النسبة المئوية % التكرار الفئة المتغيرات الديموغرافية

 النوع
 % 70 2,, ذكر

 % 70 2,, أنثى
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج )

( لكال النوعين، وقد يعود ذلك إلى %70يظهر من الجدول أعاله تساوي أعداد الذكور واإلناث المشاركين في الدراسة بنسبة )

تساوي اهتمام القيادات في الجامعة بشطريها بالمشاركة في األبحاث العلمية التي تعود نتائجها بالنفع والفائدة، وأشارت النسب في 

( سنة، في حين 70 – ,7( سنة، والثلث اآلخر تتراوح أعمارهم بين )70 – ,3عينة تتراوح أعمارهم بين )متغير العمر أن ثلث ال

( فقط، وهذا يُشير إلى قوة القيادات الشابة وقدرتها على تحمل المسؤوليات %302,سنة فأقل( نسبة ) 30شكلت الفئة األقل من هم )

زيز مهاراتهم تماشياً مع رؤيتها المستقبلية في ضوء رؤية المملكة الطموحة في الجامعة، وإيمان إدارة الجامعة بقدراتهم وتع

8030 . 

وتُظهر مؤشرات المؤهل العلمي ارتفاع المستوى التعليمي للعينة المشاركة، حيث شّكلت فئة حملة درجة الدكتوراه نسبة قدرها 

أفراد العينة درجة البكالوريوس وهي الفئة األقل  ( من%83.7(، بينما يحمل )%33.8(، تليها فئة الماجستير بنسبة )73.3%)

تكراراً، ويعود ذلك إلى طبيعة الجهة المبحوثة )جامعة الملك عبد العزيز( والتي يشارك في تميزها نخبة كبيرة من حملة الدراسات 

( 0,( منهم )%85.3وز )( دورات، وتجا0,إلى  7العليا، ومن حيث الدورات التدريبية فقد حصل أكثر من ثلث العينة ما بين )

دورات، وتشير ارتفاع نسب الدورات التدريبية التي حصل عليها قياديي الجامعة إلى تطلعهم لإلتقان في العمل، وكسب المزيد 

 من الخبرات، وشغفهم بتمكين أنفسهم واالرتقاء بها وبالجامعة نحو التميز.

 اإلجابة على تساؤالت الدراسة الفرعية ومناقشتها: 

دور االستثمار في رأس المال الفكري في صنع ة على تساؤالت الدراسة ومناقشتها، والتي تهدف بشكٍل رئيسي لمعرفة لإلجاب

؛ وذلك من خالل تحليل البيانات التي ُجمعت القرارات االداريَّة من وجهة نظر القيادات في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة

 ة(، واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة كل تساؤل، وهي كالتالي:عن طريق األداة الرئيسية )االستبان

 العمر 

 % 302, 33 سنة فأقل 30

 % 3302 20 سنة 70إلى  ,3من 

 % 3302 20 سنة 70إلى  ,7من 

 % 202, 77 سنة وما فوق ,7

 مؤهل العلميال

 % 83.7 72 بكالوريوس

 % 33.8 52 ماجستير

 % 73.3 03, دكتوراه

 الدورات التدريبية

 % 33.2 20 دورات تدريبية فأقل 7

 % ,.32 23 دورات تدريبية 0,إلى  7من 

 % 85.3 27 دورات تدريبية وما فوق 0,
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 التساؤل الفرعي األول: -

 ؟ما واقع ممارسة استثمار رأس المال الفكري في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة 

 درجة الممارسة الستجابات أفراد عينةلإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحديد 

 ، وذلك على النحو التالي: استثمار رأس المال الفكري الدراسة حول أبعاد

 واقع ممارسة استثمار رأس المال الفكري في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة( 8جدول )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج )

تُظهر بيانات الجدول السابق ارتفاع واقع ممارسة استثمار رأس المال الفكري في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، إذ بلغ 

ضمن فئة المرتفع في مقياس الدراسة ( وهما من %5208(، وبوزن نسبي مقداره )7000من  ,302المتوسط الحسابي العام له )

والذي يفسر عدم وجود تشتت في آراء أفراد عينة الدراسة المشاركة؛ حيث ( 00702المعتمد، كما بلغ مقدار االنحراف المعياري )

، (3.25 -3025كما تراوحت قيم المتوسطات الحسابية ألبعاد استثمار رأس المال الفكري بين )تنخفض قيمته عن الواحد الصحيح، 

(، وبوزن نسبي بلغ 3025على المرتبة األول من حيث الممارسة بمتوسط حسابي قدره ) رأس المال البشري استثمارفقد حاز بُعد 

(، وجاء في المرتبة %52(، وبوزن نسبي بلغ )3020بمتوسط حسابي قدره ) استثمار رأس المال االجتماعي(، يليه بُعد 5207%)

 (.%5507(، وبوزن نسبي بلغ )3025بمتوسط حسابي قدره )بُعد استثمار رأس المال الهيكلي سة الثالثة من حيث درجة الممار

( و)حيزية، 80,5(، )عبد الهادي، 80,2لواقع هذا المتغير في الدراسة الحالية مع دراسة كالً من )حداد،  نتيجة المرتفعةوتتفق ال

في مؤسسة أوريدو، وبرنامج التربية والتعليم بوكالة غوث في  ( في ارتفاع مستوى ممارسة استثمار رأس المال الفكري80,2

قطاع غزة، وبمؤسسة بريد الجزائر على التوالي، حيث كانت اتجاهات المستجيبين إيجابية نحو استثمار رأس المال الفكري في 

( 80,2( و)العميدي، 80,5(، )بيصار، 8080(، )بو سعدية، ,808الجهات المبحوثة، بينما تختلف مع دراسة كالً من )جعفر، 

والتي أشارت إلى أن تطبيق ممارسة استثمار رأس المال الفكري في مراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بمملكة البحرين، 

والمؤسسة االقتصادية مغرب بايب أندستري بالمسيلة، والمؤسسات االقتصادية بوالية المسيلة، وفي كلية الزراعة بجامعة الكوفة 

 الي قد جاء بمستوى متوسط.على التو

 األبعاد ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 ةالممارس
 الرتبة

 , مرتفعة % 5207 ,0023 3025 رأس المال البشري بُعد استثمار ,

 3 مرتفعة % 5507 002,2 3025 بُعد استثمار رأس المال الهيكلي 8

 8 مرتفعة % 52 00232 3020 بُعد استثمار رأس المال االجتماعي 3

 فعةمرت % 5208 00702 ,302 العامممارسة استثمار رأس المال الفكري  واقع
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وترى الباحثة أن هذه النتيجة المرتفعة تعود إلى وجود القيادات الذكية في جامعة الملك عبد العزيز، والتي استثمرت رأس مالها 

رات بالفكري بنجاح، وحققت التكامل بين امكانياتها وقدراتها المتعددة للوصول إلى األهداف التي تسعى لتحقيقها، حيث استثمرت خ

 رأس مالها البشري وقدراتهم المعرفية والتنظيمية العالية، وسخرت لهم الُسبل لتوليد األفكار الجديدة والمبادرات البناّءة والتي تسهم

في تحسين األداء، كما استثمرت رأس مالها الهيكلي باالستفادة من القوة المعرفية لدى كوادرها البشرية وتحويلها إلى أنظمة 

وسة تستطيع من خاللها التخطيط لألهداف وتحقيقها بمستوى مرتفع من الجودة، باإلضافة إلى االستثمار االجتماعي وبرامج ملم

والتواصل واالتصال اإليجابي بين الموظفين واإلدارات والمستفيدين منها، وفتح القنوات لتبادل المعرفة واالستفادة منها في تنفيذ 

( أن المعرفة والمهارات واإلمكانات التي تملكها المنظمات هي معيار 80,2ة )حداد، األعمال واألنشطة، وقد أشارت دراس

 التنافس بين المنظمات، واالستثمار األمثل لرأس المال الفكري هو القيمة التي تميز المنظمة عن مثيالتها من المنظمات.

لتالية ، فقد تضمنت الجداول اامعة الملك عبد العزيزاستثمار رأس المال الفكري في ج ولمزيد من التفصيل عن أبعاد واقع ممارسة

 وذلك على النحو التالي:العبارات الممثلة لكل بُعد ومؤشرات واقعها، 

 في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة بُعد استثمار رأس المال البشريواقع ممارسة البُعد األول: 

 في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لبشريبُعد استثمار رأس المال اواقع ممارسة ( 2جدول )

 (SPSSحثة اعتماداً على مخرجات برنامج )المصدر: من إعداد البا

في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، إذ  بُعد استثمار رأس المال البشريتُظهر بيانات الجدول السابق ارتفاع واقع ممارسة 

ياس الدراسة ( وهما من ضمن فئة المرتفع في مق%5207وبوزن نسبي مقداره )(، 7000من  3025بلغ المتوسط الحسابي العام له )

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

, 
تسعى الجامعة إلى تطوير مهارات الموظفين لديها لالستفادة 

 من خبراتهم
 8 مرتفعة % 28.2 00522 3,.7

8 
لديها يمثلون مصدر  تؤمن الجامعة أن الموظفين والعاملين

 االبتكار والتجدد 
 3 مرتفعة % 55.2 00522 3.22

3 
تسعى الجامعة إلى كسب الموظفين ذوي المهارات 

 والخبرات المتراكمة
 7 مرتفعة % 52.2 002,7 3027

7 

تعمل الجامعة على إقامة الدورات والبرامج التدريبية الهادفة 

 , مرتفعة % 27.8 00527 ,7.8 ين إلى رفع مستوى خبرة ومهارة ومعرفة الموظف

7 
تعتمد الجامعة على الموظفين األكفاء لديها في إيجاد الحلول 

 المناسبة للمشاكل المختلفة التي قد تواجهها
 7 مرتفعة % 57.2 ,0022 3052

 مرتفعة % 52.7 ,0023 3025 العام بُعد استثمار رأس المال البشريممارسة  واقع
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والذي يفسر عدم وجود تشتت في آراء أفراد عينة الدراسة المشاركة؛ حيث ( ,0023المعتمد، كما بلغ مقدار االنحراف المعياري )

 -3052ين )ب بُعد استثمار رأس المال البشريكما تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لعبارات تنخفض قيمته عن الواحد الصحيح، 

تعمل الجامعة على إقامة الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى رفع العبارة الرابعة والتي تنص على "حيث حازت ، (,708

(، وبوزن نسبي ,708على المرتبة األول من حيث الممارسة بمتوسط حسابي قدره )مستوى خبرة ومهارة ومعرفة الموظفين" 

تعتمد الجامعة على الموظفين األكفاء لديها في إيجاد نص على "(، وفي المقابل حصلت العبارة الخامسة والتي ت%2708بلغ )

(، 3052على المرتبة األخيرة من حيث الممارسة، بمتوسط حسابي قدره ) الحلول المناسبة للمشاكل المختلفة التي قد تواجهها"

 (.%5702وبوزن نسبي بلغ )

(، )عبد الهادي، 80,2(، )حداد، ,808دراسة كالً من )جعفر،  لواقع هذا البُعد في الدراسة الحالية مع نتيجة المرتفعةوتتفق ال

( في ارتفاع مستوى ممارسة استثمار رأس المال البشري في مراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 80,2( و)حيزية، 80,5

التوالي،  لجزائر علىبمملكة البحرين، ومؤسسة أوريدو، وبرنامج التربية والتعليم بوكالة غوث في قطاع غزة، وبمؤسسة بريد ا

حيث كانت اتجاهات المستجيبين إيجابية نحو ممارسة استثمار رأس المال البشري في الجهات المبحوثة، بينما تختلف مع دراسة 

( والتي أشارت إلى أن ممارسة استثمار 80,2( و)العميدي، 80,5(، )شرفي، 80,5(، )بيصار، 8080كالً من )بو سعدية، 

ي المؤسسة االقتصادية مغرب بايب أندستري بالمسيلة، والمؤسسات االقتصادية بوالية المسيلة، وكلية العلوم رأس المال البشري ف

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، وكذلك في كلية الزراعة بجامعة الكوفة على التوالي 

 قد جاء بمستوى متوسط.

النتيجة إلى حرص الجامعة على االستثمار األمثل لرأس مالها البشري، من خالل رفع مستوى خبراتهم العلمية وتعزو الباحثة هذه 

والعملية المكتسبة ومهاراتهم الناجمة عن التراكم المعرفي والتعليم المستمر؛ بإقامة الدورات والبرامج التدريبية التي يحتاجها 

ي، كونهم مصدر اإلبتكارات واألفكار الجديدة وثروتها البشرية، وكذلك اختيار الموظفين الموظفين لتحفيز مهارات تفكيرهم اإلبداع

الذين يملكون المؤهالت والمعارف واالتجاهات التي تتوافق مع الجامعة، وتسخيرها في إنجاز المهمات ومواجهة التحديات، 

ات سليمة ألداء األعمال بشكل فّعال، وهذا يُكسب الجامعة وتحليل وحل المشكالت التي تواجههم أثناء عملهم، وبالتالي اتخاذ قرار

ثمار في رأس ( أن االست80,5المزيد من التطور والتميز واالستمرارية بثبات، وهذا يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة )شرفي، 

 اء به.المال البشري والعمل على تطوير مهاراته وتنمية معارفة ومؤهالته يسهم في تحسين األداء واالرتق

 في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة بُعد استثمار رأس المال الهيكليواقع ممارسة البُعد الثاني: 

 في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة بُعد استثمار رأس المال الهيكليواقع ممارسة ( 10جدول )

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 درجة

 الممارسة
 الرتبة

 8 مرتفعة % 55 00222 3.27 تمتلك الجامعة نظام معلومات متكامل يمتاز بدقة التنظيم ,

8 
تسعى الجامعة الى امتالك قدرات تنظيمية تدعم عملية 

 اإلبداع لديها
 3 مرتفعة % 52.2 00525 3.27
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج )

في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، إذ  بُعد استثمار رأس المال الهيكليتُظهر بيانات الجدول السابق ارتفاع واقع ممارسة 

( وهما من ضمن فئة المرتفع في مقياس الدراسة %5507(، وبوزن نسبي مقداره )7000من  3025بلغ المتوسط الحسابي العام له )

المشاركة؛ حيث والذي يفسر عدم وجود تشتت في آراء أفراد عينة الدراسة ( 002,2المعتمد، كما بلغ مقدار االنحراف المعياري )

 -3027ين )ب بُعد استثمار رأس المال الهيكليكما تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لعبارات تنخفض قيمته عن الواحد الصحيح، 

تعمل إدارة الجامعة بأفضل صورة ممكنة من اجل تحقيق أهدافها بالشكل حيث حازت العبارة الثالثة والتي تنص على "، (3027

(، وفي %5202(، وبوزن نسبي بلغ )3027على المرتبة األول من حيث الممارسة بمتوسط حسابي قدره )المطلوب والصحيح" 

على المرتبة  ""تسعى الجامعة الى امتالك قدرات تنظيمية تدعم عملية اإلبداع لديهاالمقابل حصلت العبارة الثانية والتي تنص على 

 (.%5202(، وبوزن نسبي بلغ )3027األخيرة من حيث الممارسة، بمتوسط حسابي قدره )

( و)حيزية، 80,5(، )عبد الهادي، 80,2لواقع هذا البُعد في الدراسة الحالية مع دراسة كالً من )حداد،  نتيجة المرتفعةوتتفق ال

( في ارتفاع مستوى ممارسة استثمار رأس المال الهيكلي في مؤسسة أوريدو، وبرنامج التربية والتعليم بوكالة غوث في 80,2

قطاع غزة، وبمؤسسة بريد الجزائر على التوالي، حيث كانت اتجاهات المستجيبين إيجابية نحو ممارسة استثمار رأس المال 

( و)العميدي، 80,5(، )بيصار، 8080(، )بو سعدية، ,808الهيكلي في الجهات المبحوثة، بينما تختلف مع دراسة كالً من )جعفر، 

ستثمار رأس المال الهيكلي في مراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بمملكة البحرين، ( والتي أشارت إلى أن ممارسة ا80,2

والمؤسسة االقتصادية مغرب بايب أندستري بالمسيلة، والمؤسسات االقتصادية بوالية المسيلة، وفي كلية الزراعة بجامعة الكوفة 

 على التوالي قد جاء بمستوى متوسط.

االهتمام الذي توليه جامعة الملك عبد العزيز في تحقيق أهدافها وتعظيم مخرجاتها وما تصبو إليه  ويمكن تفسير هذه النتيجة بمدى 

بأفضل صورة وبالطريقة الصحيحة، حيث تستثمر الجامعة في رأس مالها الهيكلي والداعم لرأس المال البشري، وذلك من خالل 

من العمليات اإلدارية المنّسقة، واألنظمة المعلوماتية المتكاملة،  وضع معارف وخبرات أفرادها ومكتسباتهم وترجمتها إلى مجموعة

والهياكل التنظيمية المرنة، واإلجراءات والبرامج، وكذلك االستراتيجيات التي تنسجم مع المتغيرات البيئية المحيطة، وهذا يتطلب 

لخبرات والمهارات، ويتوافق ما سبق مع ما أشارت إليه التنسيق العالي والفّعال بين اإلدارات والكوادر البشرية المميزة والحاملة ل

بأن االهتمام برأس المال الهيكلي يّجود المخرجات واألهداف، ويّولد قيمة ومعرفة ألفرادها، ويحولها ( 80,5)عبد الهادي، دراسة 

 إلى أصول فكرية تتسم بقيمتها وعالمتها اإلبداعية.

 

 

3 
تعمل إدارة الجامعة بأفضل صورة ممكنة من اجل تحقيق 

 ل المطلوب والصحيحأهدافها بالشك
 , مرتفعة % 52.2 00578 3.27

 مرتفعة % 55.7 002,2 3.25 العام بُعد استثمار رأس المال الهيكليممارسة  واقع
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 في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة رأس المال االجتماعي بُعد استثمارواقع ممارسة البُعد الثالث: 

 في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة بُعد استثمار رأس المال االجتماعيواقع ممارسة ( 11جدول )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج )

في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة،  بُعد استثمار رأس المال االجتماعيتُظهر بيانات الجدول السابق ارتفاع واقع ممارسة 

( وهما من ضمن فئة المرتفع في مقياس الدراسة %52(، وبوزن نسبي مقداره )7000من  3020الحسابي العام له ) إذ بلغ المتوسط

والذي يفسر عدم وجود تشتت في آراء أفراد عينة الدراسة المشاركة؛ حيث ( 00232المعتمد، كما بلغ مقدار االنحراف المعياري )

ين ب بُعد استثمار رأس المال االجتماعييم المتوسطات الحسابية لعبارات كما تراوحت قتنخفض قيمته عن الواحد الصحيح، 

لى عتتميز الجامعة باتساع دائرة االتصاالت مع ذوي المصالح" حيث حازت العبارة األولى والتي تنص على "، (7.03 -3053)

وفي المقابل حصلت العبارة الثالثة  (،%2002(، وبوزن نسبي بلغ )7.03المرتبة األول من حيث الممارسة بمتوسط حسابي قدره )

"تمتلك الجامعة بيانات كاملة نسبياً حول المستفيدين )كالطالب والموظفين والوزارات والجهات األخرى( من والتي تنص على 

(، وبوزن نسبي 3053" على المرتبة األخيرة من حيث الممارسة، بمتوسط حسابي قدره )خدماتها وتعمل على تحديثها باستمرار

( والتي أشارت إلى 80,2لواقع هذا البُعد في الدراسة الحالية مع دراسة )العميدي،  نتيجة المرتفعةوتختلف ال (.%5702بلغ )

 المستوى المتوسط لواقع ممارسة استثمار رأس المال االجتماعي في كلية الزراعة بجامعة الكوفة.

 العالي من الثقة والتعاون واالتصاالت بين إدارات الجامعة والمستفيدينوترى الباحثة أن هذه النتيجة المرتفعة تشير إلى المستوى 

من خدماتها مثل الطالب والموظفين وغيرهم، والدور المهم لتبادل المعلومات ونقل المعرفة بين األطراف المعنية، واالستفادة من 

حديثة، وكذلك التعرف على نقاط الضعف والعمل استطالعات الرأي في معرفة آرائهم واحتياجاتهم باستمرار، وتبّني األفكار ال

 على تحسينها، وتعزيز نقاط القوة، حيث يُعد هذا االتصال والتواصل الركيزة األساسية في رأس المال االجتماعي، 

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

 , مرتفعة % 20.2 00270 7.03 ائرة االتصاالت مع ذوي المصالح تتميز الجامعة باتساع د ,

8 
كالطالب والموظفين والوزارات والجهات المستفيدين )يعبر 

 االخرى( من الخدمات عن رضاهم عن الخدمات المقدمة
 3 مرتفعة % 55.7 002,7 3.25

3 

تمتلك الجامعة بيانات كاملة نسبياً حول المستفيدين )كالطالب 

ين والوزارات والجهات األخرى( من خدماتها والموظف

 وتعمل على تحديثها باستمرار 

 7 مرتفعة % 57.2 00202 3.53

7 

تقوم الجامعة بإجراء استطالعات رأي من أجل التعرف على 

والموظفين  كالطالب)المستفيدين آراء واحتياجات 

 والوزارات والجهات االخرى(

 8 مرتفعة % 20 00227 7.00

 مرتفعة % 52 00232 3.20 العام بُعد استثمار رأس المال االجتماعية ممارس واقع
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واصل ( بأن رأس المال االجتماعي يزداد من خالل التفاعل اإليجابي، والت80,2ويتوافق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة )العميدي، 

الفّعال، واالحترام المتبادل بين األطراف، مما يكسب المنظمة ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المنظمات، وهذا ما يُميز جامعة 

 عن غيرها من الجامعات السعودية والعربية.   عبد العزيزالملك 

 التساؤل الفرعي الثاني:  -

 جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة؟ ما مستوى صنع القرارات اإلدارية لدى القيادات في 

لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحديد درجة الممارسة الستجابات أفراد عينة 

 ، وذلك على النحو التالي: مستوى صنع القرارات اإلداريةالدراسة حول 

 ارية لدى القيادات في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدةواقع مستوى صنع القرارات اإلد( 12جدول )

 

 العبارات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

 :عند وجود مشكلة تتطلب اتخاذ قرار اداري

, 
اعرض المشكلة على المستشار اإلداري )الموظف 

 هالمناسب( التي تقع المشكلة ضمن اختصاص
 0, مرتفعة % 23.8 ,0.22 2,.7

8 
اتحرى عن السبب الرئيسي لظهور المشكلة ومعرفة 

 اعراضها وأثارها
 5 مرتفعة % 2707 00278 7.88

 8 مرتفعة % 2702 0.253 7.82 اعمل على تحديد أطراف المشكلة بشكل دقيق وواضح 3

 5, مرتفعة % 52.7 00272 3.25 اقوم بتحديد الوقت والمكان الذي حدثت فيه المشكلة 7

 2 مرتفعة % 23.2 0.250 2,.7 اتعرف على طبيعة وحجم المشكلة 7

 7, مرتفعة % 28 002,0 0,.7 أقوم بتحديد درجة تعقيد المشكلة  2

 2 مرتفعة % 23.2 ,0022 2,.7 أقوم بتحديد جميع البدائل )الحلول(المتاحة والممكنة 5

 2, مرتفعة % 2002 00525 7.07 (احدد نقاط القوة والضعف لكل بديل )حل 2

 3, مرتفعة % 2808 00225 ,,.7 احدد النتائج المتوقعة من كل بديل)حل( 2

,0 

أقوم بتحديد المعايير المناسبة لتقييم البدائل )الحلول( 

 8, مرتفعة % 2808 00230 ,,.7 المطروحة

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثلألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        183  

 ISSN: 2706-6495 

 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج )

تُظهر بيانات الجدول السابق ارتفاع واقع مستوى صنع القرارات اإلدارية في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، إذ بلغ 

( وهما من ضمن فئة المرتفع في مقياس الدراسة %23.7(، وبوزن نسبي مقداره )7000من  70,5له )المتوسط الحسابي العام 

والذي يفسر عدم وجود تشتت في آراء أفراد عينة الدراسة المشاركة؛ حيث ( 00770المعتمد، كما بلغ مقدار االنحراف المعياري )

 -3025الحسابية لعبارات مستوى صنع القرارات اإلدارية بين )كما تراوحت قيم المتوسطات تنخفض قيمته عن الواحد الصحيح، 

ة على المرتبابحث عن حلول أخرى في حال عدم نجاح حل معين" حيث حازت العبارة السابعة عشرة والتي تنص على "، (7.32

ارة الرابعة والتي (، وفي المقابل حصلت العب%2502(، وبوزن نسبي بلغ )7.32األول من حيث الممارسة بمتوسط حسابي قدره )

" على المرتبة األخيرة من حيث الممارسة، بمتوسط حسابي قدره "اقوم بتحديد الوقت والمكان الذي حدثت فيه المشكلةتنص على 

 (.%5207(، وبوزن نسبي بلغ )3025)

( 80,2(، )عوديش، 8088ي، لواقع هذا المتغير في الدراسة الحالية مع دراسة كالً من )ال ناصر والغامد نتيجة المرتفعةوتتفق ال

في شرطة منطقة مكة المكرمة، وعدد من المنظمات الحكومية واقع مستوى صنع القرارات اإلدارية ( في ارتفاع 80,2و)حافظ، 

ستوى مفي مدينة دهوك العراقية، وكذلك بشركة االتصاالت السعودية على التوالي، حيث كانت اتجاهات المستجيبين إيجابية نحو 

( و 80,2(، )حمودي ومحمد، 8080في الجهات المبحوثة، بينما تختلف مع دراسة كالً من )الخطيب، ارات اإلدارية صنع القر

في اإلدارة العامة الفلسطينية، ووزارة االتصاالت واقع مستوى صنع القرارات اإلدارية ( والتي أشارت إلى أن 80,2)القصراوي، 

 ة على التوالي قد جاء بمستوى متوسط.في بغداد، وكذلك جامعة جنوب الضفة الغربي

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى تميز جامعة الملك عبد العزيز في صنع القرارات اإلدارية، وذلك نتيجةً لتميز كوادرها البشرية 

 ومدى امتالكهم للمهارات التي تساعدهم في وضع الخطط والسياسات، وإيجاد حلول المشكالت،

 7, مرتفعة % 28 ,0022 0,.7 أقوم بالمفاضلة بين البدائل )الحلول( المطروحة ,,

,8 

اتعرف على مدى إمكانية تنفيذ الحل باالعتماد على توفر 

 7 مرتفعة % 2708 00223 7.82 الموارد المالية والبشرية وغيرها

 ,, مرتفعة % 28.2 005,5 3,.7 اعتمد على الخطوات السابقة في صنع القرارات 3,

 2 مرتفعة % 2707 00237 7.88 ةاتحقق من تنفيذ القرار وفق الخطة الموضوعة لحل المشكل 7,

 3 مرتفعة % 2702 00582 7.82 اتابع بدقة تصحيح األخطاء وتفادي تكرارها في المستقبل 7,

 7 مرتفعة % 27.2 00252 7.87 احدد إيجابيات وسلبيات القرار المتخذ 2,

 , مرتفعة % 25.2 00222 7.32 ابحث عن حلول أخرى في حال عدم نجاح حل معين 5,

 مرتفعة % 23.7 00770 5,.7 العاممستوى صنع القرارات اإلدارية  عواق
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لمية في صنع القرارات اإلدارية الرشيدة، والمتمثلة في تشخيص المشكلة بشكل دقيق وتحليل أسبابها وجمع واتباعهم المنهجية الع 

البيانات عنها، وإيجاد البدائل الممكنة لحلها وتحديد البديل األمثل بتقييم إيجابيات وسلبيات البديل المتخذ، ومدى توفر اإلمكانيات 

ار بتنفيذه ومتابعته؛ لتحديد مدى نجاحه في حل المشكلة أو التوجه لحل آخر، مع الحرص على والموارد المناسبة له، ثم اتخاذ القر

االستفادة من األخطاء وتجنب تكرارها، واستمرار تدفق المعلومات لضمان جودة القرار المتخذ، وقد اتفقت دراسة )القصراوي، 

 المتدفقة وجودة القرارات اإلدارية الرشيدة. ( مع ما سبق في وجود عالقة طردية بين استمرارية المعلومات80,2

 التساؤل الفرعي الثالث: -

بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع حول العالقة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة 

 ات التدريبية(؟القرارات اإلدارية تعزى للمتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المؤهل العلمي، الدور

ذات الفروق (؛ للكشف عن Independent Sample T. Test"ت" للعينات المستقلة )لإلجابة عن هذا التساؤل اُستخدم اختبار 

التباين كذلك اختبار و الذي يحتوي على فئتين مستقلتين فقط، بين متغيري الدراسة تبعاً لمتغير النوع حول العالقة الداللة اإلحصائية

بين متغيري الدراسة تبعاً  حول العالقة ذات الداللة اإلحصائيةالفروق للكشف عن ؛ (One Way A nova"أنوفا" )األحادي 

 المتغيرات الديموغرافية التي تحتوي على أكثر من فئتين مستقلتين، وتظهر النتائج في الجداول التالية:بقية ل

حول  ذات الداللة اإلحصائيةالفروق (؛ للكشف عن Independent Sample T. Test"ت" للعينات المستقلة )أوالا: اختبار 

 العالقة بين متغيري الدراسة تبعاا لمتغير النوع:

 حول العالقة بين متغيري الدراسة تبعاا لمتغير النوع ذات الداللة اإلحصائيةالفروق اختبار "ت" للكشف عن ( 13جدول )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )

 ( p≤0.07)* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 

(، وقد 7000من  70,8(، وقيمة متوسط اإلناث بلغ )7000من  3.25بلغ ) تُشير بيانات الجدول السابق أن قيمة متوسط الذكور

توجد فروق ذات داللة (، وبالتالي 0.07( وهي قيمة أقل من )00003(، عند مستوى داللة )3.08( بمقدار )Tجاءت قيمة اختبار )

اا لمتغير تبعات اإلدارية بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرار حول العالقة إحصائية في استجابات عينة الدراسة

 وذلك لصالح فئة اإلناث األعلى في المتوسط الحسابي.النوع، 

وقد تعود هذه النتيجة إلى حرص اإلناث على التميز والتفوق في استثمار رأس مال الجامعة الفكري، وسعيهن إلى االرتقاء في 

 نتيجةً لجهودها المثمرة،  8030لمرأة على ضوء رؤية القرارات اإلدارية المتخذة، والتأكيد على التمكين الذي حظيت به ا

 العدد النوع
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي
T Sig. القرار اإلحصائي 

 007,3 3.25 2,, ذكر

 توجد فروق  0.003 3.08
 00377 8,.7 2,, أنثى
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 ذات داللة احصائية في استجابات ( في عدم وجود فروق80,5و)عبد الهادي،  (80,5)بيصار، وتختلف هذه النتيجة مع دراستي 

وجودة  كريالمال الف بين االستثمار في رأس المال الفكري واألداء المتميز، وبين االستثمار في رأس حول العالقةعينتي الدراسة 

 تبعاً لمتغير النوع. األداء المؤسسي على التوالي

حول العالقة بين  ذات الداللة اإلحصائيةالفروق للكشف عن  One Way A novaالتباين األحادي "أنوفا" )ثانياا: اختبار 

 المتغيرات الديموغرافية:بقية متغيري الدراسة تبعاا ل

 حول العالقة بين متغيري الدراسة تبعاا لمتغير العمر ذات الداللة اإلحصائيةالفروق اختبار "أنوفا" عن ( 14جدول )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )

 ( p≤0.07)* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 

(، 0.07( وهي قيمة أقل من )000,2عند مستوى داللة )( 3032( لمتغير العمر بلغ )Fتُشير بيانات الجدول السابق أن قيمة )

 بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع حول العالقة وق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسةتوجد فروبالتالي 

 تبعاا لمتغير العمر.القرارات اإلدارية 

عاً لمتغير تببين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرارات اإلدارية وللكشف عن مصدر الفروق ذات الداللة اإلحصائية 

وتتضح مصدر الفروق  (؛Post Hoc Comparisons- Scheffe Testاختبار المقارنات البعدية "شيفيه" )فقد اُستخدم العمر، 

 في الجدول التالي:

 العمرتبعاا لمتغير اختبار "شيفيه" للكشف عن مصدر الفروق  (15جدول )

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات
df 

متوسط 

 المربعات
F Sig. القرار اإلحصائي 

 العمر

 00723 3 72., بين المجموعات

 00,77 837 33.22 داخل المجموعات توجد فروق 000,2 3.32

 - 835 37.77 ين الكليالتبا

 المؤهل العلمي

 فوقسنة وما  ,7 سنة 70إلى  ,7من  سنة 70إلى  ,3من  سنة فأقل 30

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

 00252 00058 00235 00,08- 00272 00050   فأقل سنة 30

 70إلى  ,3ن 

 سنة
-00050 00272   - *00,53 00078 0.00, ,0000 
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )

 ( p≤0.07)* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 

اإلدارية  راتبين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرامصدر الفروق ذات الداللة اإلحصائية عن يكشف الجدول السابق 

(، وقد يعود سنة 70إلى  ,3من ) (، وذلك لصالح فئةسنة 70إلى  ,7من ( و)سنة 70إلى  ,3من تبعاً لمتغير العمر بين فئتي )

ذلك إلى كونهم من فئة الشباب التي تبحث عن التميز في األداء، واالستغالل األمثل للموارد المتاحة لديهم لصنع قرارات سليمة 

ذات داللة احصائية في  في عدم وجود فروق (80,5)بيصار، يرات البيئية، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة تتناسب مع التغ

 تبعاً لمتغير العمر. بين االستثمار في رأس المال الفكري واألداء المتميز حول العالقةعينة الدراسة  استجابات

 حول العالقة بين متغيري الدراسة تبعاا لمتغير المؤهل العلمي ذات الداللة اإلحصائيةالفروق اختبار "أنوفا" عن ( 16جدول )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )

 ( p≤0.07)* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 

(، 0.07( وهي قيمة أقل من )000,2عند داللة )( 3032( لمتغير المؤهل العلمي بلغ )Fتُشير بيانات الجدول السابق أن قيمة )

 بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنعحول العالقة لة إحصائية في استجابات عينة الدراسة توجد فروق ذات دالوبالتالي 

 تبعاا لمتغير المؤهل العلمي.القرارات اإلدارية 

عاً لمتغير تببين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرارات اإلدارية وللكشف عن مصدر الفروق ذات الداللة اإلحصائية 

وتتضح مصدر  (؛Post Hoc Comparisons- Scheffe Testاختبار المقارنات البعدية "شيفيه" )علمي، فقد اُستخدم المؤهل ال

 الفروق في الجدول التالي:

 

 

 70إلى  ,7من 

 سنة
00,08 0.235 *09173 09042   00,57 00,,, 

   ,,,00 00,57- 000., ,0.00- 00252 0.058- ة وما فوقسن ,7

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات
df 

متوسط 

 المربعات
F Sig. القرار اإلحصائي 

 المؤهل العلمي

 00775 8 ,,., بين المجموعات

 72,.0 837 73.38 داخل المجموعات توجد فروق 00087 ,3.2

 - 835 37.77 التباين الكلي
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 المؤهل العلميتبعاا لمتغير اختبار "شيفيه" للكشف عن مصدر الفروق ( 17جدول )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )

 ( p≤0.07)* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 

بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع القرارات اإلدارية مصدر الفروق ذات الداللة اإلحصائية عن يكشف الجدول السابق 

تمتع  دكتوراه(، وترى الباحثة أن هذا قد يعود إلى) (، وذلك لصالح فئةماجستيردكتوراه( و)تبعاً لمتغير المؤهل العلمي بين فئتي )

خبرات والمهارات الالزمة لتحقيق االستثمار األمثل للموارد، وقدرتهم على وضع الحلول نتيجة تراكم المعرفة فئة الدكتوراه بال

ذات داللة احصائية  ( في عدم وجود فروق80,5و)عبد الهادي،  (80,5)بيصار، وتبادلها بينهم، وتختلف هذه النتيجة مع دراستي 

االستثمار في رأس المال الفكري واألداء المتميز، وبين االستثمار في رأس المال بين  حول العالقةعينتي الدراسة  في استجابات

 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. وجودة األداء المؤسسي على التوالي الفكري

 يبيةرحول العالقة بين متغيري الدراسة تبعاا لمتغير الدورات التد ذات الداللة اإلحصائيةالفروق اختبار "أنوفا" عن  (18جدول )

 (SPSSد على مخرجات برنامج )المصدر: من إعداد الباحثة باالعتما

 ( p≤0.07)* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 

( وهي قيمة أكبر من 00,20عند مستوى داللة )( 58.,( لمتغير الدورات التدريبية بلغ )Fتُشير بيانات الجدول السابق أن قيمة )

بين االستثمار في رأس المال  حول العالقة اسةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدر(، وبالتالي 0.07)

والتي قد تعود إلى وعي موظفي الجامعة بضرورة االستزادة تبعاا لمتغير الدورات التدريبية، الفكري وصنع القرارات اإلدارية 

 بالمعرفة، ورفع القدرات والمهارات من خالل حضور الدورات التدريبية، وتبادل التجارب فيما بينهم. 

 المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

فرق 

 المتوسطات
Sig. 

 00,27 5,,00 00228 ,0.03-   بكالوريوس

 09035 09142*   00228 ,0.03 ماجستير

   00037 72,.0* - 27,.0 5,,.0- دكتوراه

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات
Df 

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

القرار 

 اإلحصائي

الدورات 

 التدريبية

 00875 8 ,007 بين المجموعات

 00,72 837 37.28 داخل المجموعات ال توجد فروق 20,.0 58.,

 - 835 37.77 التباين الكلي
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 ي:اإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيس .3.4

ما دور االستثمار في رأس المال الفكري بأبعاده )االستثمار رأس المال "لإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيس والذي ينص على 

ر نظالبشري، االستثمار في رأس المال الهيكلي، االستثمار في رأس المال االجتماعي( في صنع القرارات االدارية من وجهة 

، ويظهر (One Way A novaاختبار التباين األحادي "أنوفا" ) اُستخدم القيادات في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة؟ "

 ذلك في بيانات الجدول التالي:

 للتعرف على دور االستثمار في رأس المال الفكري في صنع القرارات االداريةاختبار "أنوفا" ( 12جدول )

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )

 ( α≤0.07)** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 

(، وهي قيمة دالة احصائية 00000(، وبداللة إحصائية )8.223( لمتغيري الدراسة بلغت )F) يتضح من الجدول السابق أن قيمة

لالستثمار في رأس المال الفكري بأبعاده )االستثمار رأس المال البشري، االستثمار  يوجد دور، وبالتالي (0.07)كونها أقل من 

صنع القرارات االدارية من وجهة نظر القيادات في جامعة  في رأس المال الهيكلي، االستثمار في رأس المال االجتماعي( في

 .الملك عبد العزيز بمحافظة جدة

 . النتائج والتوصيات5

 نتائج الدراسة: .1.5

 توصلت الدراسة إلى عدٍد من النتائج، تتمثل فيما يلي:

ي، االستثمار في رأس المال الهيكلي، لالستثمار في رأس المال الفكري بأبعاده )االستثمار رأس المال البشريوجد دور  .,

االستثمار في رأس المال االجتماعي( في صنع القرارات االدارية من وجهة نظر القيادات في جامعة الملك عبد العزيز 

 (.00000عند مستوى داللة إحصائية ) بمحافظة جدة

فظة جدة مرتفعاً، بمتوسط حسابي قدره واقع ممارسة استثمار رأس المال الفكري في جامعة الملك عبد العزيز بمحاأن  .8

 (.%5208(، وبوزن نسبي مقداره )7000من  ,302)

في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة مرتفعاً، بمتوسط حسابي قدره  بُعد استثمار رأس المال البشريواقع ممارسة أن  .3

 (.%5207(، وبوزن نسبي مقداره )7000من  3025)

 القرار اإلحصائي .DF F Sig المتغيرات

 االستثمار في رأس المال الفكري

 صنع القرارات االداريَّة

,78 

 27 يوجد دور 00000 8.223

835 
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في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة مرتفعاً، بمتوسط حسابي قدره  ار رأس المال الهيكليبُعد استثمواقع ممارسة أن  .7

 .(%5507(، وبوزن نسبي مقداره )7000من  3025)

في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة مرتفعاً، بمتوسط حسابي  بُعد استثمار رأس المال االجتماعيواقع ممارسة أن  .7

 .(%52، وبوزن نسبي مقداره )(7000من  3020قدره )

 70,5أن واقع مستوى صنع القرارات اإلدارية في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة مرتفعاً، بمتوسط حسابي قدره ) .2

 .(%23.7(، وبوزن نسبي مقداره )7000من 

ع المال الفكري وصن توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول العالقة بين االستثمار في رأس .5

 تبعاً لمتغير النوع، وذلك لصالح فئة )اإلناث(.القرارات اإلدارية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول العالقة بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع  .2

 (.سنة 70إلى  ,3من تبعاً لمتغير العمر، وذلك لصالح فئة )القرارات اإلدارية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول العالقة بين االستثمار في رأس المال الفكري وصنع  .2

 (.الدكتوراهتبعاً لمتغير المؤهل العلمي، وذلك لصالح فئة )القرارات اإلدارية 

نع ستثمار في رأس المال الفكري وصال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول العالقة بين اال .0,

 تبعاً لمتغير الدورات التدريبية.القرارات اإلدارية 
 

 التوصيات:. 2.5

 تقدم الدراسة عدداً من التوصيات للقيادات في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، والمتمثلة فيما يلي:

ار األمثل في مرتكزاته البشرية والهيكلية واالجتماعية، المتابعة في استثمار رأس المال الفكري للجامعة؛ من خالل االستثم .,

 وجعلها جزء من الثقافة التنظيمية للجامعة. 

االستمرار في تبنّي االستثمار الفّعال في مهارات وخبرات ومعارف رأس المال البشري؛ لضمان األداء المتميز، وجعلها  .8

 ميزة تنافسية مهمة للجامعة.

لدورات التدريبية وفقاً الحتياجات موظفي الجامعة؛ لجعلهم أكثر كفاءة، وعقد المزيد من اللقاءات التطوير المستمر للبرامج وا .3

 التي تهدف لتبادل الخبرات والمعارف واألفكار اإلبداعية والخالّقة بينهم.

 القراراتالمحافظة على تحديث نظم المعلومات باستمرار؛ لضمان تدفق المعلومات بين المستويات واإلدارات، وجودة  .7

 اإلدارية المتخذة.

 تقديم المزيد من الدعم لالتصاالت والتواصل بين اإلدارات والمستفيدين؛ لتطوير أساليب العمل، وتقديم خدمات مبتكرة. .7

 العمل على استمرار التكامل بين قدرات موظفي الجامعة والخطط واألنظمة التي من خاللها تحقق أهدافها بجودة عالية. .2

الموظفين في صنع القرارات اإلدارية، وتمكينهم كقيادات مستقبلية، ووضع أفكارهم ومبادراتهم ضمن معايير  متابعة مشاركة .5

 األداء.

 االستفادة من الخبرة المعرفية للموظفين في حل المشكالت التي تواجههم، كونهم أقرب للمشكلة واألكثر إدراكاً ألبعادها.  .2
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 مقترحات الباحثة للدراسات المستقبلية:. 3.5

 قترح الباحثة عدداً من العناوين للدراسات المستقبلية، وهي كما يلي:ت

 دراسة دور االستثمار في رأس المال الفكري في تطوير األداء التنظيمي.  .,

 دراسة درجة توفر مكونات استثمار رأس المال الفكري في الجامعات السعودية. .8

 لتنافسية في القطاع العام.دراسة أثر مشاركة القرارات اإلدارية في تحقيق الميزة ا .3

 التنظيمي.دراسة دور رأس المال البشري في تنمية اإلبداع  .7

 

 لمراجعا. 6

 المراجع العربية:. 1.6

دة: جالذكاء االستراتيجي في فاعلية صنع القرارات في شركات التأمين السعودية العاملة بمدينة  أثر(. 80,2)خالد.  أبو الغنم،

 جدة كلية االعمال جدة: جامعةمنشورة: رسالة ماجستير ميدانية.  دراسة

ستير رسالة ماجللتكلفة ودورها في الرقابة على التكاليف واتخاذ القرارات اإلدارية.  االستراتيجيةاإلدارة (. 80,5) علي. أحمد،

 المستنصرية.: الجامعة عراقمنشورة. الغير 

صنع القرارات اإلدارية في المؤسسة األمنية: دراسة القيادة التحويلية على  أثر (.8088محمد. ) الغامدي، حاتم. آل ناصر،
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. االتصاالتتطبيقية في وزارة  اإلدارية. دراسةتأثير اليقظة االستراتيجية في صنع القرارات (. 80,2)كواكب.  حمودي،

 المستنصرية. العراق: الجامعةماجستير منشورة.  رسالة

رسالة ماجستير  .الشاملةتطبيق مستلزمات إدارة الجودة أثر عناصر رأس المال الفكري على  (.80,2) .محمد الطريس،

 المغرب: جامعة شقراء. منشورة.

رسالة ماجستير  دور إدارة المعرفة في تطوير رأس المال الفكري. دراسة حالة مؤسسة بريد الجزائر.(. 80,5) وردة حيزية،

 .-أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي الجزائر: غير منشورة.

 التأمين: دراسةنظم المعلومات االدارية في صنع واتخاذ القرارات في شركات  دور (.8088)أسماء.  عجابي، .سهام ذوادي،
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. أثر كفاءة رأس المال الفكري على األداء المالي للمصارف اإلسالمية األردنية: دراسة تطبيقية(. 80,7علي. ) الزيادات،

 رسالة ماجستير منشورة. االردن: جامعة العلوم اإلسالمية العالمية 

ـصادية. االقت التسيير االسـتراتيجي لـرأس المـال الفكـري والميـزة التنافـسية المـستدامة للمؤسـسة(. 8007) حضه.ي سماللي،

 .(2العلـوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد ) مجلـة

ة كلية العلوم االقتصاديرأس المال الفكري في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي. دراسة أراء أساتذة (. 80,2)آمال.  شرفي،

 بواقي. ام ال الجزائر: جامعة. رسالة ماجستير غير منشورة. والتجارية وعلوم التسيير بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

. رسالة ماجستير منشورة. األردن: الجامعة أنماط القيادة اإلدارية على عملية صنع قرارات التغيير تأثير (.80,8)علي.  عباس،

 مية للدراسات االقتصادية.اإلسال

 واإلدارية، جامعة مجلـة العلـوم االقتـصادية .رأس المـال الفكـري بـين النظريـة والتطبيـق قيـاس (.8008)سـعد.  العتري،

 (.7) ( العدد8,) بغداد، المجلد

استطالعية آلراء  . دراسةاإلداريةدور صفات المستشار اإلداري في تعزيز عملية صنع القرارات (. 8080)جيمس.  عوديش،

 : جامعة دهوك.منشورة. العراقعينة القيادات اإلدارية في عدد من المنظمات الحكومة في مدينة دهوك. رسالة ماجستير 

بحث تطبيقي في شركة زين العراق  تأثير استثمار رأس المال الفكري في ربحية منظمات االعمال:(. 8088)أسامة.  مجيد،

 : كلية اقتصاديات االعمال.منشورة: العراق. رسالة ماجستير لالتصاالت

الرياض: مكتبة  مبادئ البحث ومهاراته في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية.(. 80,7مطاوع، محمد؛ الخليفة، جعفر. )

 المتنبي.

 معةمنشورة. جاماجـستير غير  . رسـالةالفكـرياستراتيجية التمكين في تنشيط رأس المال  أثر (.8007). عبد السالم النوري،

 .العراق كربالء:

 . (8080 سبتمبر، 83). تاريخ الدخول  https://vision2030.gov.sa على:متاح  .8030موقع رؤية 
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 إدمان األلعاب اإللكترونية وعالقته بسلوك االستقواء لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا

Electronic Games Addiction and its Relationship to Bullying Behavior among Middle 

School Students in Sabya Educational Administration 

 شريفة بنت يحيى بن محمد الدشالباحثة/ إعداد: 

 جامعة جازان، المملكة العربية السعودية ماجستير في اإلرشاد النفسي، قسم علم النفس، كلية التربية،

 jnonalagl20@gmail.comEmail:  

 األستاذ الدكتور/ أحمد بن موسى حنتول

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة جازان ،كلية التربية ،أستاذ علم النفس

 ص:الملخ

هدف البحث إلى الكشفففن عل الع قة بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسفففلوق اءسفففتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسففف ة 

ا لمت ير الافففن الدراسفففي، ةالتعرف على بإدارة تعليم صفففبيا، ةالتعرف  على الفرةق في مسفففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية تبعل

ا لمت ير الافن الدراسفي، ةالكشففن  الفرةق في مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسف ة بإدارة تعليم صفبيا تبعل

( مالبة ادتِْرَن 048اإللكترة ية، ةبلغ عدد المشفففففاركا    عل إمكا ية التنبؤ بسفففففلوق اءسفففففتطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل

ب ريطة عشفوايية مل مكات  التعليم التابعة إلدارة تعليم صبيا ةهي   صبيا، بي،، ممد، هرةإل، فيفا، العيدابي، الريث، الدرإل، 

لعاإل اإللكترة ية، ةمطيان هـفففففف، ةلتحطيف أهداف البحثد استلدمح الباسية  مطيان إدمان اا2441هـفففففف  2441الداير( مل العام 

(د لمعالجة البيا ا  إساففاييالا، ةتوصففلح  تاي  البحث إلى  SPSSاءسففتطواب   ك هما مل إعداد الباسية(، ةتم اسففتلدام بر ام   

( بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسففففلوق اءسففففتطواب، ةةجود 8082ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إساففففاييالا عند مسففففتوا  

( بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةأبعاده، ةسفففلوق اءسفففتطواب ةأبعاده، 8082قة ارتبامية مردية دالة إسافففاييالا عند مسفففتوا  ع 

( فأقل في مسففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية ةجميأ أبعاده عدا بدعد 8080ةعدم ةجود فرةق ذا  دءلة إساففايية عند مسففتوا  

ا لمت ير الاففن، كما أسففر  النتاي  عل ةجود فرةق ذا  دءلة إسافايية عند مسففتوا ااعراض اء سفحابية ةبدعد الافرا ع تبعل

( فأقل في مسفففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية بيل ال البا  في الافففن  ااةا، اليا ي( المتوسفففا ةال البا  في الافففن 8080 

اي  ا  في الان  ااةا، اليا ي( المتوسا، ةكشفح النتاليالث المتوسا سوا  البعد اليا ي  ااعراض اء سحابية( لاالح ال الب

ا عل إمكا ية التنبؤ بدرجة سفففففلوق اءسفففففتطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية، ةفي مفففففوب ه ه النتاي   قدمح  أيضفففففل

 الباسية عدد مل التوصيا  ةالبحوث المطترسة0

 إدارة تعليم صبيا0 ،مالبا  المرسلة المتوس ة ،سلوق اءستطواب ،إدمان االعاإل اإللكترة ية الكلمات المفتاحية:
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Electronic Games Addiction and its Relationship to Bullying Behavior among Middle 

School Students in Sabya Educational Administration 

Abstract: 

    The research objective to revealing the relationship between electronic games addiction and bullying 

behavior among middle school students in Sabya Educational Administration, and to identify the 

differences in the level of electronic games addiction among middle school students according to 

school grade variable. Also, to identify the differences in the level of bullying behavior among middle 

school students according to school grade variable. Beside uncovering the possibility of predicting 

bullying behavior through the degree of addiction to electronic games among middle school students. 

The participants were (840) middle school students from Sabya Educational Administration, chosen 

randomly from the following sectors (Sabya, Bish, Damad, Houroub, Fifa, Al-Eidabi, Al-Rith, Al-

Darb, and Al-Daier) in 1442\1443 AH. 

To achieve the research objectives, the researcher used the electronic games addiction scale, and the 

bullying scale (prepared by the researcher). To process data statistically, the (SPSS) program was used. 

The results of the research concluded: the presence of a direct statistically significant correlation at the 

level (0.01) between the addiction of electronic games and the behavior of bullying, and the presence 

of a direct statistically significant correlation at the level (0.01) between the addiction of electronic 

games and its dimensions, the behavior of bullying and its dimensions, and the absence of statistically 

significant differences At the level of (0.05) or less in the level of addiction to electronic games and 

all its dimensions except for the withdrawal symptoms and the conflict dimension, according to the 

variable of the class. The results also revealed that there were statistically significant differences at the 

level (0.05) and less in the level of addiction to electronic games among female students in The (first, 

second) middle grade and the female students in the third intermediate grade about (the second 

dimension: withdrawal symptoms) in favor of the female students in the (first, second) intermediate 

grade, and the results also revealed the possibility of predicting the degree of bullying behavior through 

the degree of addiction to electronic games, and in light of this Results The researcher presented a 

number of recommendations and proposed research. 

Keywords: Electronic Games Addiction, Bullying Behavior, Middle School Students, Sabya 

Educational Administration 
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 مقدمة البحث:. 1

ديل إذ كان ذة س، غير ان ه ا التطدم البشففففففرية في كيير مل جوا   الحياة ةال ي افاديعي، عالمنا اليوم تطدما تكنولوجيا مفففففلما 

ه ه السفففففلبيا  ظهر إدمان اءلعاإل اإللكترة ية  أكبرداص، ةمل  ةاليافعيل بشفففففكلعلى المجتمأ بشفففففكل عام  هظهر  جليا آثار

 0اءستطوابساعد  بشكل مباشر في ت  ية بعض التارفا  السلبية منها ظاهرة  ةالتي بدةرها

سيث إن ه ه االعاإل  المتسفففففارع، التكنولوجي الت ور متسفففففارعة  تيجةةلطد ظهر  االعاإل اإللكترة ية ةا تشفففففر  بافففففورة 

ا تأد  ةأصفففبححا مل قِبل ال  إل ةال البا ، عليه كبير بإقباا تتمتأ اإللكترة ية ا سيزل سفففلوكياتهم  يف ةأثََّر  أةقاتهم، مل كبيرل

جح ةأد قياتهم، َر  االعاإل ه ه فتدرَّ م عليه مل هي ما إلى ةصففلح ستى ةةامفح كبير بشفكل ةتَ وَّ الحة مبهر  الاففو تطني تطدُّ

 (٠٨١0، ص٦١٠٢ ةآدرةن،

ف منظمة الافففحة العالمية   ( إدمان االعاإل اإللكترة ية بأ ه "  ما سفففلوق مسفففتمر أة متكرر بشفففدة كافية يؤدي إلى WOHتعرا

غيرها مل مجاء  العمل الهامة"  تأثيرا  كبيرة على الحياة الشفففففلافففففية أة اءسفففففرية أة اءجتماعية أة التعليمية أة المهنية أة

ةيتميز ه ا اءمفف راإل بسففي رة مففعيفة، مأ إع اب أةلوية متزايدة ل لعاإل، ةاءسففتمرار في زيادة معدا ممارسففتها، ةيعرف 

 أيضال باسم "ام راإل االعاإل" أة ام راإل "ألعاإل اإل تر ح"0

إلى أن ل لعاإل اإللكترة ية بعض اإليجابيا ، ميل  ( قد أشففففار  1818ةبالرغم مل أن بعض الدراسففففا  ميل دراسففففة العتيبي  

ت وير مهاراتهم في التفكير، ةتنمية التفكير البافففففري، إء أ اها أيضفففففال أشفففففار  إلى إن أكير سفففففلبياتها ةهو اإلدمان المفرم في 

 (18180اءستلدام، ةاكتساإل العادا  السيئة ةتكويل ثطافة مشوهة  العتيبي، 

 عل المشففك   المجتمعية ةااكاديمية ةاامنية ةااد قية التي تأتي  تيجة ا فاففاا مدمني تلع االعاإل ةتعتطد الباسية إ ه فضفف ل 

اإللكترة ية عل مجتمعهم ةمعايشفففتهم لتلع االعاإل، سيث ت يََّر  الكيير مل سففففلوكياتهم، ةغل  على أكيرهم سففففلوق اءسففففتطواب 

 ا بالعنن ةاإلثارة منها0  تيجةل لتأثُّرهم بتلع االعاإل، ةداصةل التي ترتب

يعتبر اءسفففتطواب ظاهرة قديمة ةجد  مأ ةجود البشفففر ةمتجددة، ة  سآل في االة ة اءديرة ا تشفففار ه ه الظاهرة في كيير مل ة

المؤسفسفا  ةمنها المؤسفسفا  التعليمية ةظهورها في الوسفا المدرسفي، سيث تعدد أشفكاا اءسففتطواب بيل ال  إل في المدارن، 

ويا  الدراسففففففية ةالمراسل التعليمية ةمنها المرسلة المتوسفففففف ة ةالتي تشففففففهد درة  ال البة مل مرسلة ال فولة ةجميأ المسففففففت

 (18180المتأدرة إلى بداية مرسلة المراهطة  عيسو ةبوشيربي، 

ا  ( شففففففكل مل أشففففففكاا العنن المماَرن في المجتمعا  عامة، ةفي المجتمعBullying اة التنمر ةتعتبر ظاهرة اءسففففففتطواب 

( 1882(0 ةقد أشفار  دراسفة الشواشرة ةآدريل  2811 ، ص1820المدرسفية على ةجه اللافوص بيل فئة ال لبة  شفريفي، 

إلى ةجود ث ثة أ واع مل اءسففتطواب، هي  اءسففتطواب الجسففدي  ةيدطاففد به إي اب الضففحية جسففميالا مل د ا الدفأ أة الضففرإل أة 

د به اسفففتلدام الكلما  إلذءا الضفففحية، أة إي اب مشفففاعره، أة المناداة تح يم ااشفففياب اللاصفففة به، ةاءسفففتطواب ال لفظي  ةيدطافففَ

باالطاإل أة الشففففتم أة التهديد، ةاءسففففتطواب اءجتماعي  ةيتميل في التأثير على االدريل ليسففففتبعدةا الضففففحية ةيرفضففففوه ليكون 

 معزةءل مجتمعيالا0
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ةميل ه ه السففففففلوكيا  تؤثر في ال لبة أ فسففففففهم إذا ما مدوِرسففففففح دادل البيئة المدرسففففففية، ةفي البناب اامني ةالنفسففففففي 

ا  ل تهديدل ةاءجتماعي للمدارن الملتحطيل بها، فمشفففكلة اءسفففتطواب عندما تنتشفففر بشفففكل متزايد دادل البيئة المدرسفففية، فإ ها تدشفففك 

ا ليس فطا لل لبة المتاسفميل ب ها، بل لعناصفر البيئة بأكملهاد مما ينعكس سفلبلا على المجتمأ بشفكل عام  ع اري ةالموسى، د يرل

(0 ةلطد أةلى علماب النفس ةالتربية عناية كبيرة بدراسففففة البيئة المدرسففففية ا ها مل أهم البيئا  التي تؤثر في بناب 08، ص1820

د اسفتطرار ال لبة ةمنها اءسففتطواب، فال ال  إذا ةجد  فسففه في بيئة شفلاففية ال ال  ةتوافطه0 ةعليه فطد أهتموا بالعوامل التي تهد

مدرسففففية يسففففودها اللوف مل اءعتداب ةالتهديدا  ةالنظرة الدة يةد فطد يؤدي ه ا إلى سدةث امفففف رابا  سففففلوكية ةاتجاها  

 (Mayhew et al., 20050سلبية تجاه  فسه ةمدرسته ةمجتمعه  

 مشكلة البحث وتساؤالته:. 1.1

ظلا اء تشففففار الرهي  للتكنولوجيا في أيدي ال  إل ةإدما هم على االعاإل اإللكترة يةد ةما ينت  عنها مل سففففلوكيا  في 

سففلبية تسففتنزف جهد العملية التعليمية ةتدضففعفه، ةاإلدمان على االعاإل اإللكترة ية يتسففب  في عزلة اابناب ةا  وايهم، فتجعلهم 

(0 ةه ا ما بينته  تاي  1818يظهر ذلع في سففففلوكياتهم غير المطبولة  عيسففففو ةبوشففففيربي، يفتطرةن إلى التواصففففل اءجتماعي، ة

( إن كل االعاإل اإللكترة ية تجعل ال فل التلمي  يميل إلى العزلة ةاء  واب على  فسفففه مما يؤثر في  موه 1821دراسفففة قويدر  

لعاإل العنيفة ةه ا ما يجعلهم عرمفة للسلوكيا  العدةا ية النفسفي ةاءجتماعي، كما أكد   فس الدراسفة أن أغلبيتهم يفضفلون اا

 (0 0-6 صص، 1821 قويدر، 

ةترا البفاسيفة أن المرسلفة المتوسفففففف فة مرسلة مهمة ةتأتي أهميتها كو ها تأتي في  هاية مرسلة ال فولة المتأدرة ةبداية مرسلة 

ية ةفسفيولوجية تدفأ المراهف إلى العنن، ةهي مرسلة ( إ ها مرسلة تتميز بأزما   فسف2201المراهطة0 ةالتي ذكر فيها زهران  

 (1460، ص 2201تتسم بالتمرد ةاليورة اء فعالية على اءسرة ةالمدرسة  زهران، 

إذ تسففبطها مرسلة البناب ااسففاسففية  تتوسفف هدةأن اءهتمام به ه المرسلة يرجأ الى تميز موقعها مل السففلم التعليمي، فهي 

ةتليهفا مرسلفة التعليم اليفا وي، ع ةة على أن هف ه المرسلة تشفففففف ل المرسلة العمرية التي تبدأ بالبلو  ةهي المرسلفة اءبتفداييفة، 

 (0 220، ص 1821ةالمراهطة، ةه ه مرسلة سرجة ةسساسة في عمر ال البا   العطيل، 

وق دمان االعاإل اإللكترة ية بسففففلةبنابل على ما تطدم يمكل تحديد مشففففكلة البحث في اإلجابة عل التسففففاسا الرييس االتي  ما ع قة إ

 اءستطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا؟

ة تساسء  فرعية، ةهي  ع مل ه ا السؤاا الرييس عدا  ةيتفرَّ

ا لمت ير هل توجد فرةق  20 في مستوا إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا تبعل

 اليالث(؟ -اليا ي  -الدراسي  ااةا الان 

ا لمت ير الان هل  10 توجد فرةق في مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسف ة بإدارة تعليم صفبيا تبعل

 اليالث(؟ -اليا ي  -الدراسي  ااةا 

ة سلة المتوسفف ة بإدارهل يمكل التنبؤ بسفلوق اءسفتطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المر 10

 تعليم صبيا؟
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 أهداف البحث:. 2.1

 يسعى البحث الحالي إلى تحطيف ااهداف التالية 

 الكشن عل ع قة إدمان االعاإل اإللكترة ية بسلوق اءستطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0 -

ا في مسفففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا التعرف على الفرةق  - مالبا  المرسلة المتوسففف ة بإدارة تعليم صفففبيا تبعل

 اليالث(0 -اليا ي  -لمت ير الان الدراسي  ااةا 

ا لمت ير  - التعرف على الفرةق في مسفففتوا سفففلوق اءسفففتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسففف ة بإدارة تعليم صفففبيا تبعل

 اليالث(0 -اليا ي  –الان الدراسي  ااةا 

بسففففففلوق اءسففففففتطواب مل د ا درجفة إدمفان االعفاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة الكشففففففن عل إمكفا يفة التنبؤ  -

 0المتوس ة بإدارة تعليم صبيا

 تاميم مطيان إلدمان االعاإل اإللكترة ية يناس  مالبا  المرسلة المتوس ة مل التعليم0 -

 المتوس ة مل التعليم0تاميم مطيان لسلوق اءستطواب يناس  مالبا  المرسلة  -

 أهمية البحث:. 1.1

 تكمل أهمية البحث الحالي في جا بيل   ااهمية النظرية، ةااهمية الت بيطية( 

 األهمية النظرية:. 1.1.1

يسففففتمد ه ا البحث أهميته النظرية مل أهمية الفئة المسففففتهدفة، ةهم مالبا  المرسلة المتوسفففف ة اهمية ه ه المرسلة مل  -2

 التعليم0

إذ يلطي البحث الضففففوب على  اءسففففتطوابديسففففاهم البحث بالكشففففن عل الع قة بيل إدمان االعاإل اءلكترة ية ةسففففلوق   -1

التي تناةلح الع قة بيل مت يرا   -في سدةد علم الباسية-ظاهرتيل هامة في مجتمعنا باإلمففففففافة إلى  درة الدراسففففففا  

 ودية0البحث لل البا  في المرسلة المتوس ة في البيئة السع

 إثراب المكتبة البحيية بالمعلوما  النظرية ةالمعرفية عل إدمان االعاإل اءلكترة ية ةسلوق اءستطواب0 -1

 

 األهمية التطبيقية: .2.1.1

 إمافة مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية ةمطيان لسلوق اءستطواب ل البا  المرسلة المتوس ة إلى المكتبة العربية0 -2

المتلاففاففيل في ه ه المجاء  على تطديم المسففاعدة الممكنةد للتلفين مل االثار السففلبية تسففاعد  تاي  البحث الحالي  -1

 لظاهرة اءستطواب، ةالتوجيه  حو اءستلدام اإليجابي الفعاا ل لعاإل اءلكترة ية بما يلدم العملية التعليمية0

 مصطلحات البحث:. 1.1

 :األلعاب اإللكترونية   

فَهفا  على أ هفا  " أي لعبة تفاعلية تشفففففف لها دةاير الكمبيوتر تتضففففففمل ااجهزة أة اا ظمة  Lowood (2019لوةد  عرا

 اءساسية " 
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فها الباسية إجراييالا على أ ها  جميأ االعاإل ذا  ال ابأ اإللكترة ي التي تستلدمها مالبا  المرسلة المتوس ة  0ةتدعر 

 :إدمان األلعاب اإللكترونية 

فَفه الفدرعفان   على أ ه  ا شفففففف اا ال ال  الدايم باالعاإل اإللكترة ية بشففففففكل يؤثر في سياته بملتلن ( 1، ص1826عرَّ

 المجاء  ااكاديمية ةاءجتماعية ةاء فعالية0

ففه البفاسيفة إجراييالا على أ ه  الدرجة الكلية التي تحاففففففل عليها ال البة في المرسلة المتوسفففففف ة على مطيان إدمان  ةتدعر 

 االعاإل اإللكترة ية0

 ستقواء:اال 

فَْته الريامي   ة أفراد، ةيتضفففمَّل اإلي اب الجسفففدي أة 0، ص 1826عرا تعمَّد ةمتكرر مفففد فرد أة عدا ( على أ ه  سفففلوق مد

 اللفظي أة اءجتماعي أة إت ف الممتلكا 0

فه الباسية إجراييالا على أ ه  الدرجة الكلية التي تحال عليها ال البة في المرسلة المتوس ة على   ءستطواب0مطيان اةتدعر 

 :المرحلة المتوسطة 

فَها السففففففنبل   لام التعليم، يَسففففففبطها التعليم اءبتدايي، ةيتلوها التعليم 18، ص 2220عرَّ ( بأ ها  المرسلة الوسفففففف ى مل سففففففد

 اليا وي، ةتش ل فترة زمنية تمتدا مل اليا ية عشرة ستى اللامسة عشرة مل العمر0

فها الباسية إجراييالا  بأ ه  ا الفترة الدراسية مل التعليم التي تشمل الان  ااةا، اليا ي، اليالث( المتوسا0ةتدعر 

 حدود البحث:. 5.1

 :يتناةا البحث ع قة إدمان االعاإل اإللكترة ية بسلوق اءستطواب0 الحدود الموضوعية 

 :بي،، مففففففمد، هرةإل، فيفا، مدارن التعليم العام بإدارة تعليم صففففففبيا للبنا  بمن طة جازان  صففففففبيا،  الحددود المكدانيدة

 العيدابي، الريث، الدرإل، الداير(0

 :مالبا  المرسلة المتوس ة في التعليم العام0 الحدود البشرية 

 :هـ24410الفال الدراسي االيا ي لعام  الحدود الزمانية 

 

 أدبيـات البحـث .2

 اإلطار النظري .1.2

 . (Addiction to electronic games) اإللكترونيةإدمان األلعاب  .1.1.2

ف  عطَّد، تفاعلي بفأ هفا   ظاماالعفاإل اإللكترة يفة تدعرَّ  المعلوما ، تلزيل ةمعالجة ل عبيل يمكل سيث آليالا، يعمل ما ةغالبلا مد
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 ,Shraifin & Aldaraan, 2017)قابلة للطيان   تيجة إلى يؤدي مما النظامد قواعد بواس ة اص ناعي صراع في ةالمشاركة

p 452) 0 

ف اا ااري     ( االعاإل بأ ها  جميأ االعاإل المتاسة بشكل إلكترة ي رقمي0 186، ص 1818ةتدعر 

ا يسهم في تكويل ثطافة ال فل ةبنايها مل جميأ الجوا  ، أي إن مريطة  ، ةةسفي لايدَعدا اللع  مدد ل ةظيفيالا لعالم ال فولةة تربويالا مهمال

اللع  لها أثرها البالغ في تكويل ثطافة ال فل ةإكسففابه الكيير مل المهارا  ةالمعارف ةاللبرا 0 ةقد أشففار  الدراسففا  إلى أن منأ 

ي عملية ةفي تشففكيل شففلاففياتهم بجميأ أبعادها ةمطوماتهاد فال فل يطضففاامفاا مل اللع  يكون سففببلا في إيجاد إعاقة في تربيتهم ال

 0(Khafeef et al., 2020, p 1468) ساعا  عديدة مل عمره في اللع 

ا االعاإل ه ه ةتدَعدا   فيها اإللكترة ية االعاإل كا ح ه ه اءجتماع  لو علماب ةيطوا ةاإليجابي، السفففففلبي فيها سدَّْيل، ذا سففففف سل

اإليجابيا   سعيد ةآدرةن،  الكيير مل لها لكان تربوي  ظامية ةبإشراف تراديص بموج  تنفي ها على يدحَرص رقابية مفوابا

 (1600، ص 1818

لَح  ا عيوبها، ةتزداد عيوبها أكير إذا تحوَّ ةمل د ا ما سففبف يتضففح للباسية أن االعاإل اإللكترة ية لها فوايدها ةلها أيضففل

اإلدمان، سيث إن الواقأ يشفهد أن ه ه االعاإل اليوم أصفحبح الش ل الشاغل لكيير مل ال  إل مل مرسلة الممارسفة إلى مرسلة 

ا قويالا على التنشفففففئة اءجتماعيةد ةله ا ينب ي الح ر  ةال البا ، كما أ ها اسفففففتحوذ  على عطولهم ةاهتماماتهم، ما جعل لها تأثيرل

 منها ةالحدا مل استلدامها0

 اب اإللكترونية:مفهوم إدمان األلع. 1.1.1.2

 ظهر  تعريفا  متعددة إلدمان االعاإل اإللكترة ية، منها ما يلي 

( إدمان االعاإل اإللكترة ية  عبارة عل ألعاإل تجعل ال فل يميل إلى العزلة اءجتماعية، 20، ص ٦١٠٦ (قويفدر يعرف

ةاء  واب على  فسفه، بالشفكل ال ي يؤثر بالسفل  في  موه الفكري ةالشفلافي ةاءجتماعيد سيث يدطل دةن أب الهم المفضليل في 

 العدةا ية ةالعنيفة0   اللعبة، بالشكل ال ي يجعلهم عرمة لكيير مل السلوكيا 

( إلى أ ه يمكل اعتبار اإلدمان على االعاإل اإللكترة ية أسد اءمفف رابا  النفسففية 108، ص 1818  د امبة ةااسمدةيشففير 

، كما ةرد  في الدليل العالمي (Gaming Disorder DSM-5)التي أشففففار إليها الدليل اإلساففففايي ةالتشففففلياففففي اللامس 

 0(ICD-11)عشرلتانين اامراض الحادي 

 ة، ملإدمان االعاإل اإللكترة ية يتضفففمَّل مجموعة مل ااعراض ااسفففاسفففية للشفففلص ال ي يدعا ي مل إدمان االعاإل اإللكترة ي

ء هماق باللع ، ةبرةز بعض ااعراض اء سحابية كالطلف ةالهيا  ةالحزن، التي تظهر عادةل عند اء ط اع عل اللع ، أهمها  ا

ة إلى قضفاب ةقح أموا في اللع  إلشباع الرغبة، ةالعجز عل دفض الوقح الملاَّص للع  ةفشل محاةء  ةالحاجة المتزايد

اإلق ع عنه، ةالتللي عل اا شفففف ة اادرا، ةفطدان الرغبة باءهتماما  المحبَّبة بسففففب  االعاإل، ةاءسففففتمرار في اللع  على 

د مل الحالة المزاجية السففلبية كالشففعور بال    أة اليأن، ةد ر فطدان الرغم مل المشففك   الناتجة عنه، ةاسففتلدام االعاإل للح

 ةظيفة أة ع قة بسب  اللع ، 
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ا ستى يمكل تافففنين21بد مل اسفففتمرارية ه ه ااعراض ةالع ما  لفترة ء تطلا عل   ةء  يعا ي مل إدمان الفرد بأ ه ( شفففهرل

 0(Wei, Chen, Huang, & Bai, 2012, p 92)اإللكترة ية  االعاإل

ف االعاإل اإللكترة ية بأ ها  عبارة عل االعاإل التي تدعرض على الشففاشففا   الحاسفف ،  ةمل ثم تسففت يأ الباسية أن تدعر 

الهاتن النطاا، الب يسفتيشل، الفيديو(، ةهي شبيهة في معظمها باالعاإل الريامية التي يمارسها ال عبون، ةتحتوي ه ه االعاإل 

ة الطدم، ةسففباق السففيارا ، ةالماففارعة ةالم كمة، أة االعاإل الليالية ك زة الفضففاب ةسرإل النجومد على محاكاة سطيطيةد ككر

ةألعاإل الطتاا ةألعاإل البطاب،  ةيسففت يأ ال ع  أن يتحكم في مجرياتها ةعناصففرها ميل ادتيار ااسففلحة، أة ادتيار مشففاركيل، 

 ايد كييرة إء أن سلبياتها تتعدَّا فوايدها0أة محاربيل، أة ةمأ الل ا ةتنفي ها  ةلتلع االعاإل فو

 النظريات الُمفسِّرة إلدمان األلعاب اإللكترونية:. 2.1.1.2

ر ذلع مل ةجهة  ظر معينة، إء أن الجميأ  تلتلن النظريا  المفسفففففرة إلدمان االعاإل اإللكترة ية سيث أنا كل  ظرية تدفسففففف 

ر  أكد على أن الفرد ال ي يعا ي مل ذلع لديه دافأ إلى ممارسففة تلع االعاإل بكيرة، ةالبحث عل المتعة، أة قضففاب الوقح، سيث يدفسفف 

، ص 1818 د امبة ةااسمد، أ اففففففار  ظريفة التحليفل النفسففففففي اإلدمفان على اللع  بكو ه يدحط ف للفرد الل ة، ةالتنفيس اء فعالي

ر أ اففار  ظرية بياجيه اللع  بأ ه مريطة تدمي ل ( 101  العالم اللارجي ليت بم مأ المل  ا  ةالنظم المعرفية لدا الفرد، بينما يدفسفف 

، أمفا رةاد النظريفة السففففففلوكيفة فيرةن أن إدمفان االعاإل اإللكترة ية يكون بدافأ التوتر (112، ص 1828 عيمفان، الطفايم بفاللعف  

، ةالنظرية اءجتماعية (101ص  ،1818 د امبة ةااسمد،  (1822ةالطلف الف ي يعفا يفه الشففففففلص في سياته اليومية  العباجي، 

ر ظاهرة اإلدمان بشففكلم عام على أ ها رغبة اإل سففان الكامنة في التفوق ةالسففي رة على االدريل د ةمل ثم ترا ( 1886 غا م، تدفسفف 

 إلدمان االعاإل اإللكترة ية0  الباسية أن  ظرية التحليل النفسي هي أقرإل تلع النظريا  إلى الواقأ في تفسيرها

 مميزات األلعاب اإللكترونية:. 1.1.1.2

ل عمليفة اتلاذ الطرار،  أ هفا  قفدالعفاإل اإللكترة يفة في ةيمكل إيجفاز فوايفد ا تزيفد مل ااداب المعرفي ل فراد كمفا تدحسفففففف 

أ على الطرابة بحيث يج إل الحوار الطايم بيل الشفففففلافففففيا  ال ع  فيطرسه ةيدنم ي مهارا  الطرابة اللاصفففففة به  ةتدشفففففج 

ا التفكير اءسففففتراتيجي ةالمهارا  المن طية 20، ص ٦١٠٦ قويدر،   لعاإل اإللكترة يةاا ةك لع تعمل(، ةتشففففح  أيضففففل

 ,Raffe & Parween, 2017) على توميد الع قة بيل االباب ةاابناب، ةتطترح الترةي  لها كأداة لترابا أفراد ااسففرة

p 3611).  ةتزيد اءهتمام بالتكنولوجيا الحديية، ةتسفففاعد على التواصفففل مأ النان مل د ا العالم اءفترامفففي، كما أن

اإللكترة ية أ ها تدسففففففتلدم كأدةا  للتدريس مل د ا تضففففففمينها مواد تعليمية، كما يمكل مل مل أهم إيجفابيفا  االعفاإل 

 د لها تنمية المهارا  الحياتية الملتلفة ةتَحسينها، باإلمافة إلى أ ها تدكس  العملية التعليمية المتعة0

 سلبيات األلعاب اإللكترونية:. 1.1.1.2

  على عدة جوا   اهما ةتكونلكترة ية لعاإل اإلاا ةسلبيا  إدمانتتعدد امرار 

ةك لع  ةآءم المفاصل، إصابة الجهاز العظمي ةالعضلي باالءم ةداصةل آءم في أسفل الظهرةالبد ية   ةاةءل اءمرار الاحي 

(200، ص 1820الزيودي   (زيادة الوزن، ةهشاشة العظام  
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 & Souza ةاإل  وايية0زدياد السفلوق العنين ةارتفاع معدا جرايم الطتل، ةاءغتااإل، إ ةاءجتماعية ثا يا اامفرار النفسفية 

Freitas (2017, p 422) 

عل المدرسففة اة النوم في الاففن إثر السففهر في  اة التأدر تيجة عدم التركيز .مففعن التحاففيل العلميثاليال اامففرار التربوية  

 (200، ص 01820 الزيودي  ممارسة اءلعاإل

، ص 1820  الزيودي، ه ه االعاإل ةهي في ال ال  دديلة عل اليطافة اءم ةثطافا  منتجيلالتأثر بطيم ا  اامفففرار اليطافية  رابعل 

200) 

 أنواع األلعاب اإللكترونية: .5.1.1.2

 المسففتلدم تفاعل على ةتعتمد ةاإلثارة المتعة   أةءل ألعاإل(٤، ص ٦١٠٢ كما ذكرها  سسففل، أ واع ث ثة اإللكترة ية ل لعاإل

 بيل التوازن إلى التعليمية ةتهدف ثاليال االعاإل ،ال كاب ةتعتمد على المحاكاة المن طية في اتلاذ الطرار ألعاإل ثفا يال  .مأ اللعبفة

 .للمستلدمسهلة  ب ريطة ةمهاراتها المعرفة ةاكتساإل المتعة

 أسباب إدمان األلعاب اإللكترونية:. 2.1.1.2

 Salama & Attaryةهنفاق العفديفد مل ااسففففففباإل التي تؤدي إلى إدمان االعاإل اإللكترة ية كما ذكرها سفففففف مة ةالع اري 

(2019, p 288)منها ما يلي ،: 

قة0 -2 مدوها يهدفون مل ةرايها تحطيف أرباح كييرة، ةله ا فإ هم يعرمو ها باورة مدشوا  أن تلع االعاإل هدفها ربحي، فمدام 

 تلع االعاإل بحيث تشتمل على م امرا  ةأسداث مرعبةد بهدف زيادة عدد ال عبيل0يتم تاميم  -1

م تلع االعاإل باورة فيها تَحدٍّ لطدرا  ال ع د مما يدفعه إلى ب ا الجهد في سبيل الفوز0 -1  تدامَّ

ه ستى زب ال ي يليتدعَرض تلع االعاإل في صفورة سلطا  متسففلسففلة، فإذا ا تهى ال ع  مل جزب معيل دفعه فضففوله إلى الج -4

 يضيأ الوقح بالساعا  دةن أن يشعر0

 أنواع إدمان األلعاب اإللكترونية:. 2.1.1.2

 Shraifin & Aldaraanتم تاففففنين إدمان االعاإل اإللكترة ية ةفطال لنوعها إلى  وعيل كما أشففففار شففففريفل ةالدران 

(2017, p 454) ةهما ، 

ةيعني إدمان االعاإل اإللكترة ية التي تتضففففمل مدهمة ةاسدة فطا، ةيلعبها ءع  إدمان المهمة الواسدة ذا  النهاية المحددة   (2 

 .ةاسد، إذ عندما يطوم ال ع  بإ هاب ه ه المهمة أة عندما يدحرز  تيجة معينة، فإن اإلدمان عليها غالبلا ما ينتهي

ان االعاإل اإللكترة ية التي ء تتضففففففمل مهمة إدمفان المهمفة الواسفدة أة المهفام المتعفددة التي ليس لهفا  هفايفة محددة  ةتشففففففمل إدم (1 

   ةاسدة، ةليس لها  هاية، ةيلع  ه ه االعاإل عدد متنوع مل ال عبيل عبر اإل تر ح0

مل  واحم ملتلفةد فتداففنَّن ةفطلا لنوعها، أة الوظيفة  (Electronic gamesاإللكترة ية  هناق مرق متعددة لتاففنين االعاإل ة

لها للموموع،ةالهدف مل إعدادها، أة   تدانَّن ةفطلا لموموعاتها، أة ل ريطة تَناةد

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        201  

 ISSN: 2706-6495 

 
 (2210-221 صص، 1818ةالبوسعيدي   بسيو ي كما أشار أة تدانَّن ةفطلا للمراسل العمرية 

 قياس إدمان األلعاب اإللكترونية:. 2.1.1.2

 اإللكترة ية، توصلح إلى ما يلي  بعد ام ع الباسية على البحوث ةالدراسا  السابطة التي استلدمح لطيان إدمان االعاإل

( مفردة، ةمطيان سففلوق إدمان اإل تر ح ال ي 18( ةتكون المطيان مل  1820مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية لـففففففف  أبو بكر، 

( مفردة موزعة على سفففففح أبعاد ةهي   السفففففي رة أة البرةز، ت ير المزا ، التحمل، 48( ال ي تكون مل  1826أعده  الدهام، 

زعح على أربعة أبعاد  (18( ال ي تكون مل  1826عراض اء سفففحابية، اء تكان، الافففراع(، ةمطيان  دراةشفففة، اا مفردة ةد

 ةهي   بدعد مبا السلوق، بدعد التجن ، بدعد العزلة اءجتماعية، بدعد الحرمان مل اإل تر ح(0

التالية   التحمل، ااعراض اء سحابية، السمة البارزة،  ه ا البحث مل د ا اابعاد اإللكترة ية فيةسفوف يدطان إدمان االعاإل 

 الاراع، اء تكان، سوب اءستلدام(0

 .(Bullying behavior)سلوك االستقواء  .2.1.2

 مفهوم االستقواء: .1.2.1.2

 ةرد  تعريفا  متعددة ل ستطواب، أهمها ما يلي 

النفسففي أة الجنسففي، ةيحاففل مل مرف قوي مدسففيِ ر تجاه  اءسففتطواب  سففلوق مطاففود إللحاق ااذا الجسففمي أة اللفظي أة

فرد مفففعين، ء يتوقأ أن يردا اءعتداب عل  فسفففه، ةء يدبادا الطوة بالطوة، ةك لع ء يدبلغ عل سادثة اءسفففتطواب للراشففففديل ِمل سوله 

 (2680، ص 1822 الابحيل ةالطضاة، 

ا مل أشكاا العنن (Bullying) اءسفتطواب كما يدَعدا  المدماَرَسة في المجتمعا  المدرسية، ةقد لطي اءهتمام اةا مرة  ةاسدل

، سيث لم يكل هناق تعرين دقيف له ه الظاهرة، فومففأ تعريفلا شففام ل له (Olweus)في سففتينيا  الطرن المامففي على يد أةليس

ف اءسففتطواب بأ ه  أيا سففلوق عدةا ي يمارسففه  د سففما  اءسففتطوابد إذ عرَّ الفرد على فرد آدر باففورة دةرية، ث ثة محكا  تدحد 

 (2660، ص 1820ةيلحف به أذا لفظيلاا أة جسديالا، باورة مباشرة أة غير مباشرة  الزعبي، 

تعمَّدة مل جا   تلمي  أة أكير إللحاق ااذا بتلمي  آدر، ةيتم باففورة متكررة ةمواا  ا بأ ه  أفعاا سففلبية مد ف أيضففل ةيدعرَّ

 0(Han et al., 2017, p 1117)فعاا سلبية لفظيالا أة جسديالا أة رمزيالا أة إلكترة يالا الوقح، ةيمكل أن تكون ه ه اا

كما يشفير مفهوم اءسففتطواب المدرسفي إلى أ ه  أيا سففلوق عدةا ي أة غير مرغوإل فيه بيل ال  إل، ةهو بدةره يدا على 

 ,.Gaffney et al)سواب أكان لفظيالا أم جسديالا ادت ا في ال اقة لدا الشفلص المسفتطوي، بشفكل يشمل الهجوم على االدريل، 

2019a, p 113)0 

ف اءسفتطواب بأ ه  عبارة عل ظاهرة عدةا ية ةغير مرغوإل سفبف ماةمل د ا  ة تن وي على ممارس فيها، تسفت يأ الباسية أن تدعر 

غير قادريل على الدفاع عل أ فسفففففهم، العنن ةالعدةان اللفظي أة الجسفففففدي أة النفسفففففي مل قِبل فرد أة مجموعة أفراد  حو غيرهم 

إل المدارن، ةيتان ه ا السلوق بالتكرار،  بيل أكبر ةتنتشر ه ه الظاهرة بشكلم   م ا
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 ةيكون له آثار سلبية متعددة على الحالتيل  المستطوي ةالمستطَوا عليه(، ةيتعرمان للعديد مل المشك   النفسية ةاءجتماعية0 

م اءسففففتطواب، سيث تتدادل ه ه المفاهيم ةالماففففف لحا  بمافففف لح اءسفففففتطواب كما ذكرتها سنان ةهناق مفاهيم ذا  الاففففلة بمفهو

 1818 ) 

 التنمر  هو سالة مل السلوكيا  السلبية المتكررة ةيطاد بها اءي اب أة المضايطة تادر مل شلص قوي مد شلص ادر أقل قوة0

رض الحاق ااذا بشفففلص أدر، إما عل مريف الجرح الجسفففدي، أة العدةان  ةيطافففد بها  شفففام هدام أة تلريبي يطوم به الفرد ب 

 عل مريف اءستهزاب ةالسلرية0

 ةهو كل فعل أة تهديد يتضمل استعماا الطوة، بهدف إلحاق الضرر بالنفس أة باادريل0 العنن 

 لسلوك االستقواء: الُمفسِّرة النظريات .2.2.1.2

 اءستطواب فيما يلي تتميل النظريا  التي ساةلح تفسير سلوق 

 :Attachment Theoryالتعلق  نظرية -

م أسد التفسيرا  الطوية لسلوكيا  اءستطواب، ةالوقوع كضحية له ه السلوكيا ، سيث  سيث است اعح تلع النظرية أْن تدطد 

ث يرا أصففففففحاإل سي اعتمفد  هف ه النظريفة على  وع الع قفة التي تربا ال فل بمل يرعاه، ةداصففففففة اام د ا فترة ال فولة

النظرية أن اامفاا ممل يتعرمفون إلى اسفتراتيجيا  أبوية غير ثابتة غالبلا ما يسفتلدم اءستطواب كوسيلة لحل الاراع ةالتحكم 

 (2000، ص 1822في بيئتهم  محمد، 

 :النفسي التحليل نظرية -

لجنسفففففية ةالتي غالبا ما تسفففففعى ل شفففففباع فاءسفففففتطواب مل ةجهة  ظر فرةيد هو رد فعل مل إسبام ةتعويف للدةافأ الحيوية أة ا

ةتحطيف الرما ةالسرةر ةاءبتعاد عل المواقن المؤلمة، غير أن ه ا التوجه لم يلف الطبوا ةاءستحسان لدا الكيير مل أ ااره، 

دللر تفسيرا  أ فطد أثار ه ا التنظير الجدا ةالنطد ةالرفض  ظرال لرب ه جميأ  واسي النشفام اء سفا ي بالدافأ الجنسفي، بينما قدم

جديدة سيث قاا أن النشفففففام العدةا ي في ال بيعة البشفففففرية هو غريزة ةهو كفاح مل أجل الكماا ةالتفوق  ماففففف فى سجازي، 

 (2060، ص 2206

تفترض هف ه النظريفة أن عفدةان الفرد على االدريل هو تفريغ مبيعي ل فاقة العدةان الدادلية لدا الفرد ال ي تدلِحا عليه ة

ر سففلوق اءسففتطواب ةفطلا له ه النظرية بأن المسففتطوي يدسففطا ما يدعا يه مل إسباما  ةسففلوكيا  غير سففوية دادل إلشففباعها،  ةيدفسففا

 (٢٠0، ص ٦١٠٢ااسرة أة البيئة المدرسية على شلاية الضحية  اتجةل عل أسالي  التعامل غير السوية مأ الفرد  الدسوقي، 

 :السلوكية النظرية -

اهتمامهم على السلوق اإل سا ي ةقوا ينه الملتلفة، ةسلوق اءستطواب شأ ه شأن أيا سلوق يكتسبه  يركز رةاد ه ه النظرية

ز سلوكه مل قِبل اافراد المحي يل به  الفرد مل البيئة المحي ة ةفطلا لطوا يل التعلم، سيث ترا النظرية السلوكية أن المستطوي يدعزا

 ة بيل زم يهد مما يجعله يشعر بأ ه ملتلن ةمتميز،ميل الزم ب ةااصدقاب ةإسرازه درجة النجومي
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ا بحد ذاته، ةه ا يدفعه إلى إ شففاب ةبناب مواقن عدايية في اءعتداب   كما أن ساففوا المسففتطوي على ما يريده يدمي ل تعزيزل

يدماِرن أفكاره ةاسففتطوابه على اافراد المحي يل به مل زم يه، ةقلما كان يواجه عطابلا مل ااسففرة أة مل المدرسففة، ةإ ما يدترق 

 (٠٦0، ص ٦١٠٨على االدريل  العنيرا، 

 االجتماعي: التعلم نظرية -

إن  ظرية التعلم اءجتماعي ء تطلا أهميةل عل غيرها مل النظريا  التي تناةلح السفففلوق اءسفففتطوايي بالدراسفففة ةالبحث، 

  باءستطواب عاد رييسة فيما يتعلفر ه ه النظرية إلى ث ثة أبةيدعتبر با دةرا هو المؤسفس الحطيطي لنظرية التعلم اءجتماعي، ةتنظ

 شفأة ج ةر اءسفتطواب بأسلوإل التعلم ةالم سظة ةالتطليد، ةالدافأ اللارجي المدحر ض على اءستطواب، ةتعزيز اءستطواب، ةتؤكد 

تعلَّم مل د ا الم سظفة ةالتطليفد،  ةهناق ث ثة ماففففففادر يتعلم منها الفرد هف ه النظريفة على أن معظم السففففففلوق اءسففففففتطوايي مد

، ص 1882بالم سظة ه ا السفففففلوق، ةهي  التأثير ااسفففففري، ةتأثير ااقران، ةتأثير النماذ  الرمزية كالتلفزيون  السفففففميري، 

10 0) 

 :الثقافية التاريخية النظرية -

ا  ا في ثطافة المسفففتطوي، فما ي قيترا ه ه النظرية أن اءسفففتطواب يحدث في سفففياقا  اجتماعية ثطافية، ةأن لل ة دةرل ه مهمال

ا في ا فعاءل ةمهمال زة تدفعه إلى ممارسة اءستطواب، كما أن للعوامل اءجتماعية ةاليطافية دةرل عة ةمدعز   المسفتطوي مل سفياقا  مدشج 

عة لميل ه ه السفلوكيا   الط امي ة ، ص ٦١١٢الارايرة، ت وير سفلوق المتنمريل، ةداصفةل إذا توفر  البيئة اللافبة المدشفج 

٨٨0) 

 :العامة الضغوط نظرية -

يتوافف ةقوع الفرد مففحيةل ل سففتطواب مأ المفهوم الواسففأ لنظرية الضفف وم العامة التي تدفسففر عمليا  اء حراف ةدرق 

عمل لتي تالطفا ون مل د ا الطوا ةالفدةافأ الكامنة في البناب اءجتماعي، أة مل د ا اءسففففففتجابة للحوادث ةالظرةف البنايية ا

طلطا ، داصفةل عندما ء تدتاح ل فراد الفرصة لتحطيف أهدافهم المطبولة اجتماعيالا، ةء تتوقن ماادر الض وم على  كضف وم أة مد

ا المشففففاعر السففففلبية التي تحدث في  اإلسبام ال ي يعيشففففه الفرد عندما تسففففدا أمامه ال رق لتحطيف هدف ما، ةإ ما تتضففففمل أيضففففل

لمتنوعة، ةةقوع الفرد مففففففحية ل سففففففتطواب يكون متوافطلا مأ المفهوم الواسففففففأ لنظرية الضفففففف وم العامة المواقن اءجتماعية ا

 (٢٣0، ص ٦١١٢ السميري، 

 اإلحباط: نظرية -

ا عدةا يالا يستيير سلوق إي اب االدريل، ةه ا الدافأ ينلفض تدريجيالا بعد إلحاق ااذا بالشلص  سيث إن اإلسبام يدنت  دافعل

هياأل االدر،  ةتدسفففمَّى ه ه العملية بالتنفيس أة التفريغ اء فعاليد ان اإلسبام يدسفففب   ال ضففف  ةالشفففعور بالظلم، مما يجعل الفرد مد

للطيام بالعدةان ةاءسفففففتطواب0 ةتهدف ه ه النظرية إلى أن البيئة التي تدسففففففب  اإلسبام للفرد تدفعه إلى الطيام بسفففففلوق اءسففففففتطواب 

ئة المحب ة التي ء تسففاعد الفرد على تحطيف ذاته ةالنجاح فيها تدفعه  حو اءسففتطواب0 كما تؤكد النظرية أن ةالعنن، بمعنى أن البي

 كل سلوق استطوايي يسبطه موقن إسباميد فالسلوق اءستطوايي يحدث عندما يشعر الفرد بعدم قدرته على  يل ما يريده،
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 (٦٤٨٢0ص ، ٦١٠٨ةعندما يؤدر إشباع تلع الرغبا   سهيل ةباهض،  

مما سفففبف يتضفففح أن هناق العديد مل النظريا  التي ساةلح تفسفففير ظاهرة اءسفففتطواب، ةجميعها تؤكد على إلحاق ااذا 

باالدريل، ةيمكل تفسففير سففلوق اءسففتطواب مل د ا تلع النظريا  مجتمعةل، سيث يكتسفف  الفرد السففلوكيا  التي تتسففم بالعدةان 

  الكبار العدةا يةد فاامفاا ةالمراهطون يتعلمون السفففلوق اءسفففتطوايي عل مريف تطليد ةاءسفففتطواب مل د ا م سظة سفففلوكيا

سفففلوق الكبار، أة مل د ا النماذ  العدةا ية ل مفاا ةتطليدها، أة عل مريف تعزيز السفففلوق اءسفففتطوايي لمجرد سدةثه، أة مل 

  إلى التعزيز ةأثره في اكتسففاإل سففلوق اءسففتطواب، د ا الرغبة في الت ل  على الضفف وما ، كما أشففار  معظم تلع النظريا

ا في اكتساإل تلع السلوكيا  مل د ا الم سظة ةالتطليد للنماذ  اءجتماعية المتاسة في البيئة  ةأن للتنشئة اءجتماعية أثرها أيضل

ا ااقران أة في المدرسة، سيث إن سلوق التنمر يدَعدا سالة  م ج ة لسلوق ي سظه الفرد مل د ا المحي ة، سفواب ااسفرة أة َةسفَ

 أدواته أة أقرا ه في المدرسة0

 أشكال االستقواء:. 1.2.1.2

(د 210، ص 1824 سففففففعيففد،(، ة 080، ص 1821ل سففففففتطواب أشففففففكففاا متعففددة، منهففا مففا يلي  الطففداح ةعربيففا ، 

ة صفففالح ةجياد، ، (Gaffney et al., 2019b, p 15)ة ،(2810، ص 1820، ة شفففريفي، (Thornberg, 2018, p 145)ة

 ( 2110، ص 1822

 :اداة0سةيتميل في الضرإل، ةالطَْرص، ةالَشدا مل الشعر أة ااذن، ةالعرقلة، ةالدفأ، ةاستلدام أدةا   االستقواء الجسمي 

 :ةيتميل في قيام الفرد بتوجيه السففف ا ةالشفففتم، ةالافففرار على االدريل، ة شفففر الشفففايعا ، ةالسفففلرية،  االسدددتقواء اللفظي

 ةالك م الب يب، ةاالطاإل ةااسماب التي ينادا بها على المسترشديل المستطَوا عليهم0

 :ا، ةالرغبة في السففي رة يتميل في اإلقاففاب، ةال يرة مل  جاح االدريل، ةتشففويه السففمعة، ةاإلذء االسددتقواء االجتماعي

 عليهم0

 :هو أد  ممتلكا  المسترشديل بالطوة، ةتلريبها ةإت فها، ةسرقتها، ةإ كار أد ها0 االستقواء على الممتلكات 

 :يتميل في إصففدار ألطاإل جنسففية، اللمس ب ريطة ءأد قية، التحرج الجنسففي، اإلجبار على الحديث في  االسددتقواء الجنسددي

 أمور جنسية0 

 االستقواء: ودوافع أسباب .1.2.1.2

 Al-Raqqadل ستطواب أسباإل متعددة  فسية ةاجتماعية، ةتتحدَّد أهم أسـفـفبـفاإل اءستطــواب كما ذكرها الرقاد ةآدرةن  

et al. (2017, p 44)    فيما يلي 

 واب0ق اءستطااسرية اءقتاادية ةاءجتماعية التي يعي، فيها الفرد لها تأثير قوي على أن يسلع سلو الظرةف -

 السلوق العدةا ي، ةالرغبة في اءعتداب على االدريل0 -

 اإلصابة باءكتئاإل أة أيا مرض  فسي0 -
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 التدليل الزايد ةالحماية الزايدة0 -

 الشعور بالطوة ةالرغبة في التعدي على االدريل0 -

 0(Hall, 2017, p 47)ال ا   في تطدير أة  طص في الشلاية، ةجود ام راإل  -

ةمل ثم يتضفح  للباسية أن ل سفتطواب أسبابلا متعددة، بعضها اجتماعي ةبعضها ا فعاليد ةل لع فإ ه مل الممكل الت ل  

على ساء  اءسفففتطواب ةع جها مل د ا التعرف على ه ه ااسفففباإل، ةالت ل  عليها، ةمل الممكل أن يحدث ذلع مل د ا 

د ثطته المفطودة، ةالبعد عل العنن في التعامل مأ ال ال  سففواب في البيح أة تعزيز ثطة ال ال  بنفسففه ةمسففاعدته على اسففتردا

المدرسففة، ةمراقبته لكي ء يطوم بأيا سففلوق عدةا ي، ةمحاةلة بناب ع قا  صففداقة بينه ةبيل المحي يل به مل زم ب ةأدوة 

 الحاء  الشديدة قد يحتا  الفرد المستطويةأةلياب أمور ةمدرسيلد ستى يلر  مل تلع العزلة التي يعا يها، إء أ ه في بعض 

 للعرض على مبي   فسي، مل أجل إيجاد سل له ه المشكلة0 

 اآلثار السلبية التي تظهر على الشخص الُمستقَوى عليه:. 5.2.1.2

 .Goodenow et alكما ذكرها جود اة ةآدرةن  عليه هناق بعض الع ما  التي تظهر على الشففففففلص المسففففففتطوا

(2016, p 387) ةمل أهم ه ه الع ما  ما يلي ، 

ا عل أصففدقايه ةزم يه، ةستى عل أهله ةإدوته، ةيظهر  السففلوق اء عزالي ال ي يتل ه الشففلص المسففتطوا - عليه بعيدل

 .عليه سلوق اء عزاا عمال سوله

ال ال  ال ي يتعرَّض  على دوف ال فالف  مل ال هاإل إلى المدرسففففففة، ةه ه الع مة تدَعدا مل أكير الع ما  التي تظهر -

 المدرسة0ل ستطواب عليه، مأ ادت ق ااع ار مل أجل الت ي  عل 

هها  ةمل ثم يتضفح أن الشفلص المسفتطَوا عليه يطأ محية للمستطوي، فهو ء يست يأ أن يدفأ عل  فسه ااذا ةاإلها ة التي يدوج 

عل شعوره باءم هاد ةالظلم، ةيتعرَّض للسرسان ةشرةد له الشلص المستطويد ةله ا تظهر عليه مظاهر  فسية د يرة تدعب ر 

مه الدراسففي، ةيطأ فريسففة ل ذا النفسففي، ةالعزلة اءجتماعية، فهو ء يطوا أن يدافأ عل  فسففه، ةء يجرس  ال هلد مما يعوق تَطدُّ

إل مل ال هاإل إلى المدرسففففة، ةيفطد اليط ة بنفسففففه ةباالدريل، كما تظهر أن يدلبر الراشففففديل بما يتعرَّض له مل إسففففابة، ةقد يتهرَّ

ا إلى شلص عدةا ي0  ع ما  الكآبة، ةقد يتحوَّ

 قياس سلوك االستقواء: . 2.2.1.2

 بعد ام ع الباسية على البحوث ةالدراسا  السابطة التي استلدمح لطيان سلوق اءستطواب، إلى ما يلي 

زعح على 21( ال ي تكون مل  1820مطيفان سففففففلوق اءسففففففتطواب الف ي أدعفد مل قِبل العنزي   أبعاد ةهي   1( مفردة ةد

( لطيان سلوق التنمر ال ي تكون مل 1820ةمطيان  ددان،  ، ةاءستطواب التكنولوجيةاءستطواب اءجتماعي اءسفتطواب اللفظي، 

زعفح على بلعفديل ةهما  11  ( ال ي تكون مل 1821الجسففففففدي، التنمر اللفظي ةالمعنوي(، ةمطيان  عيمان،   التنمر( مفردة ةل

زعح على أربعة أبعاد ةهي   اءسفتطواب الجسفمي، اءسفتطواب اللفظي، اءستطواب اءجتماعي، ةبلعد اءستطواب مد 10  ( مفردة ةل

 (0ممتلكا  اادريل
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التالية   اءستطواب الجسدي، اءستطواب اللفظي، اءستطواب ةسفوف يلطان سفلوق اءسفتطواب في ه ا البحث مل د ا اابعاد 

 النفسي ةاءجتماعي، ةاءستطواب على الممتلكا (0

 البحوث والدراسات السابقة .2.2

 يتم عرض البحوث والدراسات السابقة في ضوء المحاور الثالثة اآلتية:

 البحوث والدراسات التي تناولت إدمان األلعاب اإللكترونية. .1.2.2

المتمدرسيل في المرسلة اءبتدايية0  إلى التعرف على أثر االعاإل اإللكترة ية لدا اامفاا (2012)هدفت دراسدة قويدر 

ي التحليلي، ( سففففففنة، ةاسففففففتلدمح الدراسففففففة المنه  الوصففففففف21 -0( مفل تتراةح أعمارهم ما بيل  188ةادتفار  البفاسية  

ةاسففتلدمح أسففلوإل المسففح التربوي ةأدةا  كمية ةإساففايية لجمأ البيا ا  ةتحليلها، ميل اءسففتبا ة ةالمطابلة ةالم سظة، ةقد 

أظهر  النتاي   أن االعاإل اإللكترة ية في مطدمة النشفففففاما  الترفيهية التي يحبها اامفاا المدرةسفففففون ةيميلون إلى شفففففرايها 

ارسففتها غير مراقبة ةذلع على سسففاإل الدراسففة مما يؤثر في تحاففيلهم الدراسففي، أما عل  وعية االعاإل فإن ةاقتنايها، ةأن مم

ا لممارستهم المتكررة له ا النوع مل  أغلبية اامفاا يفضفلون االعاإل العنيفة، ةه ا ما يجعلهم عرمفة للسفلوكيا  العدةا ية  ظرل

البعد عل مجتمعاتنا سففففواب مل  اسية الطيم أة مل  اسية السففففلوكيا  أة مل  اسية  االعاإل التي تدنسففففَ  إلى المجتمعا  البعيدة كل

العطيدة الدينية، ةأن كل االعاإل اإللكترة ية تجعل ال فل يميل إلى العزلة اءجتماعية ةاء  واب على  فسففففففه مما يؤثر سففففففلبلا في 

المفضففليل ةه ا ما يجعلهم يتطماففون شففلاففيا  غير  موه الفكري ةالشففلاففي ةاءجتماعي، ةأغلبية اامفاا يطلدةن أب الهم 

 شلاياتهم تكون مبنية سس  مبادئ ةقيم الب ل ال ي يفضلو ه0

معرفة مسففففففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية ةمسففففففتوا ك ل مل المشففففففك   ااكاديمية  إلى( 2012وهدفت دراسددددددة الدرعان )

( مال  ةمالبة مل ملبة المدارن في المملكة العربية السعودية، 642سة  ةاءجتماعية ةاء فعالية ةالع قة بينهم ةبلغ عينة الدرا

في مففففوب مت يرا  الجنس ة وع اءلعاإل ةالترتي  الوءدي لل ال ، ةاسففففتلدمح الدراسففففة المنه  الوصفففففي ال بطي ةأظهر  

رجة جتماعية ةاء فعالية ةالدالنتاي    أن مسففتوا اإلدمان على االعاإل اإللكترة ية لدا ال لبة منلفض ةمسففتوا المشففك   اء

الكلية على المطيان جاب  منلفضفففة، ةمسفففتوا المشفففك   اءكاديمية جاب  بدرجة متوسففف ة، كما أشفففار   تاي  الدراسفففة إلى 

بففالع قففة بيل اإلدمففان على االعففاإل اإللكترة يففة مل جهففة ةبيل كففل مل ةجود فرق جوهري بيل معففاملي اءرتبففام اللففاصففففففيل 

 ةالمشك   اءكاديمية مل جهة أدرا، يعزا لمت ير الجنس لاالح ال كور مطار ة باإل اث0 الية ةاءجتماعيةالمشك   اء فع

( سففففنة في 20 -6إلى الكشففففن عل تأثير االعاإل اإللكترة ية على اامفاا ةالمراهطيل مل سففففل   (2020هدفت دراسددددة العتيبي )

أهمية االعاإل اإللكترة ية في الفضفففاب السفففيبرا ي، ةدافففايص االعاإل  الفضفففاب السفففيبرا ي، ةذلع مل د ا التعرف على كلٍّ مل

اإللكترة ية في الفضففففاب السففففيبرا ي، ةمميزا  االعاإل اإللكترة ية في الفضففففاب السففففيبرا ي، ةتحديد أهم االثار اإليجابية ةالسففففلبية 

لَح الدراسفففة ل لعاإل اإللكترة ية على اامفاا ةالمراهطيل0 ةقد اسفففتلدم الباسث المنه  الوصفففف ا للبحث0 ةقد توصفففَّ ي المكتبي منهجل

ا التسفففلية ةشففف ل الفرا ،  إلى العديد مل النتاي ، أهمها  أن أكير دافففايص االعاإل اإللكترة ية ألعاإل المتعة ةاإلثارة ةتهدف عمومل

د اامفاا ةالمراهطيلة علوما  أفكار ةمعلى  في الحاوامواجهة التحديا  المتضمَّنة في االعاإل اإللكترة ية ةتساعدهم على  تدعو 
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جديدة ةت وير مهاراتهم في اسفففففتلدام الحاسفففففوإل ةتنمية التفكير البافففففري، ةكان مل أكير سفففففلبياتها اإلدمان المفرم ل سفففففتلدام، 

ةاكتسففاإل العادا  السففيئة، ةتكويل ثطافة مشففوهة، ةمففعن التحاففيل الدراسففي، ةإهماا الواجبا  المدرسففية، ةالعزلة اءجتماعية 

 اللع  المنفرد ةالتوتر اءجتماعي0  بسب 

 البحوث والدراسات التي تناولت سلوك االستقواء. .2.2.2

إلى الكشن عل ع قة اءستطواب بالض وم التربوية لدا المراهطيل في محافظة عجلون، استلدم ( 2012هدفت دراسدة طوالبة )

مل ملبة الاففوف   اليامل ةالتاسفأ ةالعاشفر(، ةاستلدم ( مال  ةمالبة 010فيها المنه  الوصففي ةتكو ح عينة الدراسفة مل  

(، ةأظهر   تاي  الدراسفففة ةجود فرةق دالة 1822( الم ور مل قبل صفففبيحا   1882الباسث مطيان اءسفففتطواب ابي غزاا  

تاي    اسافففاييال في اءسفففتطواب تدعزا لمت ير الجنس لافففالح اإل اث ةلم تظهر فرةق تدعزا لمت ير الافففن الدراسفففي، ةاظهر 

الدراسففففة ةجود ع قة ارتبامية موجبة دالة اساففففاييال بيل أبعاد مطيان اءسففففتطواب ةبدعد الضفففف وم مل الدراسففففة ةةجود ع قة 

 ارتبامية عكسية بيل أبعاد مطيان اءستطواب جسمي، لفظي( مأ أبعاد مطيان الض وم التربوية ككل0

إلى تحديد تاففورا  األمريكية  المتحدة الواليات في Hester et al. (2011)هيسددتر ورورون  أجراها التي الدراسددة وهدفت

( 046ال لبة ل سففتطواب في المدارن الحديية الواسففعة باعتبار أن البيئة المدرسففية تؤثر في ال ال 0 ةتكوَّ َح عينة الدراسففة مل  

د مالبلا ةمالبة في الافففيل اليامل ةالتاسففأ0 ةأشففار  النتاي  إلى أن أهم مسففببا  اءسففتط واب المدرسففي هو اتسففاع المدرسففة ةتعدُّ

ته تعزا لمت ير الان إذ كا ح درجا  ملبة الان  د مبا يها، ةأظهر  ةجود فرةق في أشفكاا السفلوق اءسفتطوايي ةشدا ةتباعد

د العرقيا  يزيد مل أشكاا اءستطو ا على مطيان اءستطواب الجسدي، ةأن اءكتظاظ في الافوف ةتعدُّ ب االيامل أعلى، ةدافوصل

 الجسدي ةالنفسي0

إلى الكشففن عل الع قة بيل سففلوق التنشففئة الوالدية ةاءسففتطواب في محافظة العطبة ةادتير  ( 2012وهدفت دراسددة الرياطي )

( مال  مل ملبة الافن العاشر، ثم تم ت بيف مطيان سلوق اءستطواب ةمطيان التنشئة 208العينة ب ريطة عشفوايية قافدية مل  

اد عينة الدراسفة ةجاب  النتاي   أن مستوا سلوق اءستطواب لدا أفراد عينة الدراسة جاب بدرجة متوس ة ةإ ه الوالدية على أفر

ء يوجد فرةق ذا  دءلة اساففايية في سففلوق اءسففتطواب تدعزا لنوع المدرسففة ةددل اءسففرة ةإن هناق ع قة ارتبامية موجبة 

 سلوق اءستطواب ةأ مام التنشئة الوالدية لدا أفراد عينة الدراسة0 ( بيل80,8ذا  دءلة اساايية عند مستوا الدءلة  

 البحوث والدراسات التي تناولت إدمان األلعاب اإللكترونية وسلوك االستقواء. .1.2.2

بدراسففففة هدفح إلى التعرف على برام  التلفاز ةاالعاإل اإللكترة ية العنيفة ةع قتها  (2011الشدددديخة )هدفت دراسددددة 

مالبلا ةمالبة، ةتم استلدام المنه  شبه  (064بالسفلوق العدةا ي ةإمفعاف الحسفاسفية لدا اامفاا0 ةتكو ح عينة الدراسفة مل  

ةأداة قيان إمففعاف الحسففاسففية، ةأداة قيان دةر العنن  تجريبي، ةاسففتلدمح الباسية اادةا  االتية  مطيان السففلوق العدةا ي،

لَح الدراسففففففة إلى  ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففففايية بيل متوسفففففف ا  درجا  ملبة  في التلفاز ةاالعاإل اإللكترة ية، ةتوصففففففَّ

ثر ا المجموعة التجريبية ةمتوسفف ا  درجا  ملبة المجموعة الضففاب ة في السففلوق العدةا ي لدا ملبة الاففن السففادن تعزا

 .ممارسة بعض االعاإل اإللكترة ية على السلوق العدةا ي لاالح المجموعة التجريبية
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إلى التعرف على الع قة بيل اسففتلدام االعاإل اإللكترة ية ةسففلوكيا  التنمر لدا اامفاا ( 2020هدفت دراسددة أحمد )

للنوع ةعففدد اسففففففتلففدام االعففاإل اإللكترة يففة  في مرسلففة ريففاض اامفففاا، كمففا هففدفففح للتعرف على الفرةق بيل اءمفففاا ةفطففال 

مفل ةمفلة مل  188ةالمسفتوا اءقتافادي ةاءجتماعي، اعتمد  الدراسة على المنه  الوصفي، ةقد تكو ح عينة الدراسة مل 

الملتحطيل برياض اامفاا بالرةمففففففا  الحكومية الرسففففففمية في محافظة الجيزة، ةاعتمد  الدراسففففففة على مطيان التنمر اعداد 

لباسية ةمطيان اسفابة استلدام االعاإل اإللكترة ية اعداد الباسية، ةأظهر   تاي  الدراسة ةجود ع قة ذا  دءلة اساايية عند ا

بيل أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة الكلية ةالدرجة على مطيان اسففففابة اسففففتلدام االعاإل اإللكترة ية، كما أشففففار   8008مسففففتوا 

بيل متوسفففففف ا  درجا  ال كور ةاإل اث في أبعاد مطيان التنمر  8008اساففففففاييال عند مسففففففتوا   تاي  الدراسففففففة إلى فرةق دالة

بيل متوسفف ا  درجا   8008ةالدرجة الكلية ةفطال لمدة اءسففتلدام، كما ةجد   تاي  الدراسففة فرةق دالة اساففاييال عند مسففتوا 

 اادي اءجتماعي0اءمفاا في أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة الكلية ةفطال للمستوا اءقت

بدراسفففة هدفح إلى التعرف على الع قة بيل العنن المدرسفففي ةاإلدمان على االعاإل  (2020وقام عيسدددو وبوشددديربي )

ا ةتلمي ة يدرسففففففون ببعض 110اإللكترة يفة العنيففة لفدا ت ميف  المرسلفة المتوسفففففف ة0 ةتم ادتيار عينة قاففففففدية بل ح   ( تلمي ل

لدام المنه  الوصفففي اءرتبامي، ةاءعتماد على مطياسففي سففلوق العنن المدرسففي  لحليمة بو متوسفف ا  ةءية البليدة0 ةتم اسففت

(، ةتم التحطف مل صففففدقهما 1824(، ةاإلدمان على االعاإل اإللكترة ية العنيفة، لـفففففففففف   ويشففففي، فاممة الزهراب، 1824سملة، 

ء حرافا  المعيارية، ةقيمة   (0 ةتوصففلح النتاي  ةثباتهما، كما تم سسفاإل معامل اءرتبام بيرسففون ةالمتوسفف ا  الحسففابية ةا

إلى  ةجود ع قة بيل العنن المدرسففي ةاإلدمان على االعاإل اإللكترة ية العنيفة لدا ت مي  المرسلة المتوسفف ة، ةةجود فرةق 

ي االعاإل نسففيل فبيل الجنسففيل في العنن المدرسففي لدا ت مي  المرسلة المتوسفف ة تعزا لمت ير الجنس، ةةجود فرةق بيل الج

 اإللكترة ية العنيفة لدا ت مي  المرسلة المتوس ة تعزا لمت ير الجنس0   

 تعقيب عام على البحوث والدراسات السابقة:

 التعقيب على البحوث والدراسات التي تناولت إدمان األلعاب اإللكترونية: -1

 من حيث الهدف: -

االعاإل اإللكترة ية، ةهدفح بعض البحوث ةالدراسفففا  السفففابطة ( إلى الكشفففن عل تأثير 1818هدفح دراسفففة العتيبي  

على التعرف على الع قة بيل مسففففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية ةعدد مل المت يرا  ميل  المهارا  اءجتماعية، المشففففك   

( إلى التعرف على أثر 1821(، بينما هدفح دراسففففففة قويدر 1826اءكفاديمية ةاءجتماعية ةاء فعالية( ميل دراسففففففة الدرعان  

 االعاإل اإللكترة ية0

 من حيث المنهج الُمستخدم: -

( استلدم المنه  الوصفي ال بطي، 1826( المنه  الوصفي المكتبي، ةدراسة الدرعان  1818استلدمح دراسة العتيبي  

 ( استلدم المنه  الوصفي التحليلي0 1821ةدراسة قويدر  
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 من حيث األدوات:  -

لدراسففففا  السففففابطة في قيان إدمان االعاإل اإللكترة ية سيث قام الباسييل بإعداد مطيان إلدمان االعاإل اتفطح البحوث ةا

 اإللكترة ية0

 من حيث العينة: -

( اامفاا كعينة للدراسة، 1821ادتلفح البحوث ةالدراسفا  السفابطة في تحديد عينة البحث، سيث تناةلح دراسة قويدر  

( اامفاا ةالمراهطيل 1818( ملبة المدارن مل ال كور ةاإل اث ةتناةلح دراسففة العتيبي  1826 بينما تناةلح دراسففة الدرعان 

 كعينة للبحث0

 من حيث النتائج:  -

 ( إلى أن1818اتفطح بعض البحوث ةالدراسففا  السففابطة في النتاي  التي توصففلح إليها، سيث توصففلح دراسففة العتيبي  

 المفرم اإلدمان سلبياتها أكيرا لممارسفة االعاإل اإللكترة ية ةاإلدمان عليها، ةايضال أةقا  الفرا  هي السفب  التي تدفأ اامفا

 . ةال اعا العبادا  عل السيئة ةاء ش اا العادا  ةاكتساإل ل ستلدام،

 مواجهة على ةالمراهطيل اامفاا دتدعو  ( في ان مل مميزا  ممارسة االعاإل اإللكترة ية 1818ةادتلفح  تاي  دراسة العتيبي  

 مهاراتهم في ةت وير جديدة ةمعلوما  أفكار على الحافففففوا في ةتسفففففاعدهم االعاإل اإللكترة ية في المتضفففففمَّنة التحديا 

 الحاسوإل ةتنمية التفكير الباري0 استلدام

( إلى أن مسففففففتوا اإلدمان على االعاإل اإللكترة ية لدا ال لبة منلفض ةمسففففففتوا 1826ةأشففففففار   تاي  دراسففففففة الدرعان  

المشففك   اءجتماعية ةاء فعالية ةالدرجة الكلية على المطيان جاب  منلفضففة، ةمسففتوا المشففك   اءكاديمية جاب  بدرجة 

( أن االعاإل اإللكترة ية في مطدمة النشففاما  الترفيهية التي يحبها اامفاا 1821بينما أشففار   تاي  دراسففة قويدر    متوسفف ة0

اقتنايها، أما عل  وعية االعاإل فإن أغلبية اامفاا يفضففلون االعاإل العنيفة، ةه ا ما يجعلهم المدرةسففون ةيميلون إلى شففرايها ة

ا لممارسففتهم المتكررة له ا النوع مل االعاإل التي تدنسففَ  إلى المجتمعا  البعيدة كل البعد عل  عرمففة للسففلوكيا  العدةا ية  ظرل

ا  أة مل  اسية العطيدة الدينية، ةأن كل االعاإل اإللكترة ية تجعل ال فل مجتمعاتنا سفففففواب مل  اسية الطيم أة مل  اسية السفففففلوكي

 يميل إلى العزلة اءجتماعية ةاء  واب على  فسه مما يؤثر سلبلا في  موه الفكري ةالشلاي ةاءجتماعي0

 التعقيب على البحوث والدراسات التي تناولت سلوك االستقواء: -2

 من حيث الهدف: -

بعض البحوث ةالدراسففا  السففابطة الى الكشففن عل ع قة اءسففتطواب ببعض المت يرا   سففلوق التنشففئة الوالدية،  هدفح

 (18260  ةدراسة موالبة (1826دراسة الريامي  كةالض وم التربوية( 

 لحديية0إلى تحديد تاورا  ال لبة ل ستطواب في المدارن ا Hester et al. (2011)بينما هدفح دراسة هيستر ةآدريل 

 من حيث المنهج الُمستخدم: -

 اتفطح البحوث ةالدراسا  السابطة على المنه  الوصفي منهجال للدراسة0
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 من حيث األدوات: -

دراسففة ك ادتلفح البحوث ةالدراسففا  السففابطة في قيان سففلوق اءسففتطواب، سيث قاموا بعض الباسييل بإعداد مطيان لسففلوق اءسففتطواب

( على مطيان مدعد 1826، بينما اعتمد  دراسفففة موالبة   ،Hester et al. (2011)(، ةدراسفففة هيسفففتر ةآدريل 1826الريامي  

 (18220( ةم ور مل قبل صبيحا   1882غزاا   مدسبطال ابي

 من حيث العينة: -

( المراهطيل كعينة 1826ادتلففح البحوث ةالفدراسففففففا  السففففففابطفة في تحديد عينة البحث سيث تناةلح دراسففففففة موالبة  

 Hester et( ملبة الاففن العاشففر عينة للدراسففة، ةتناةلح دراسففة هيسففتر ةآدريل 1826للدراسففة، ةتناةلح دراسففة الريامي  

al. (2011) 0م إل ةمالبا  الافيل اليامل ةالتاسأ 

 يث النتائج:من ح -

( إلى ةجود فرةق دالة اساففاييال في اءسففتطواب تعزا لمت ير الجنس لاففالح اإل اث 1826اشففار   تاي  دراسففة موالبة  

ةلم تظهر فرةق تعزا لمت ير الافن الدراسي ةأظهر  ةجود ع قة ارتبامية موجبة دالة اسااييال بيل أبعاد مطيان اءستطواب 

د ع قة ارتبامية عكسية بيل أبعاد مطيان اءستطواب  جسمي، لفظي( مأ أبعاد مطيان الض وم ةبدعد الض وم مل الدراسة ةةجو

 التربوية0

( إلى أن مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا أفراد عينة الدراسفة جاب بدرجة متوس ة 1826ةأشفار   تاي  دراسفة الريامي  

لنوع المدرسفففة ةددل ااسفففرة ةإن هناق ع قة ارتبامية ةإ ه ء يوجد فرةق ذا  دءلة اسافففايية في سفففلوق اءسفففتطواب تدعزا 

 0( بيل سلوق اءستطواب ةأ مام التنشئة الوالدية80,8موجبة ذا  دءلة اساايية عند مستوا دءلة  

إلى أن أهم مسفففببا  اءسفففتطواب المدرسفففي هو اتسفففاع  Hester et al. (2011)ةأشفففار   تاي  دراسفففة هيسفففتر ةآدريل 

يها، ةأظهر  ةجود فرةق في أشففكاا السففلوق اءسففتطوايي ةشففدته تعزا لمت ير الاففن، ةان اءكتظاظ في المدرسففة ةتعدد مبا 

 الافوف ةتعدد العرقيا  يزيد مل اشكاا اءستطواب الجسدي ةالنفسي0

 التعقيب على البحوث والدراسات التي تناولت إدمان األلعاب اإللكترونية وسلوك االستقواء: -1

 من حيث الهدف: -

بعض البحوث ةالدراسفا  إلى الكشفن عل الع قة بيل ممارسة االعاإل اإللكترة ية ةعدد مل المت يرا   السلوق  هدفح

بينما (، 1818ة دراسة أسمد   (1822العدةا ي، ةسفلوكيا  التنمر، السفلوق اءجتماعي، إمفعاف الحسفاسية( كدراسة الشيلة  

هفدففح بعض البحوث ةالفدراسففففففا  السففففففابطفة الى الع قفة بيل إدمفان اءلعفاإل اءلكترة ية ةعدد مل المت يرا   مففففففبا النفس 

 (، 1818ةالعدةا ية، ةالعنن المدرسي( كدراسة عيسو ةبوشيربي  

 من حيث المنهج الُمستخدم: -

المنه  الوصفي ( 1818بينما اتل   دراسفة أسمد   ( المنه  الوصففي اءرتبامي،1818دراسفة عيسفو ةبوشفيربي  اسفتلدمح  

 ( على المنه  شبه التجريبي كمنه  للدراسة18220ةاعتمد  دراسة الشيلة   منهجال للدراسة0
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 من حيث األدوات: -

(، ةدراسة 1818اعتمد  بعض البحوث ةالدراسا  على مطاييس مدعدة مدسبطال مل قبل باسييل سابطيل كدراسة عيسو ةبوشيربي  

 0(1818(، بينما اعتمد  بعض البحوث ةالدراسا  على مطاييس مل اعدادهم كدراسة أسمد  1822لشيلة  ا

 من حيث العينة: -

(، ةاتل   1822(، ةدراسفة الشيلة  1818اتفطح بعض البحوث ةالدراسفا  في تحديد اامفاا عينة للدراسفة كدراسفة أسمد  

 0المتوس ة عينة للدراسة( ت مي  المرسلة 1818دراسة عيسو ةبوشيربي  

 من حيث النتائج: -

بيل أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة  80,8ةجود ع قة ذا  دءلة اسافففايية عند مسفففتوا إلى ( 1818اشفففار   تاي  دراسفففة أسمد  

مستوا  عندالكلية ةالدرجة على مطيان اسفابة اسفتلدام االعاإل اإللكترة ية، كما أشفار   تاي  الدراسة إلى فرةق دالة اسااييال 

بيل متوسفففففف فا  درجفا  ال كور ةاإل اث في أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة الكلية ةفطال لمدة اءسففففففتلدام، كما ةجد   تاي   80,8

بيل متوسفففف ا  درجا  اءمفاا في أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة الكلية ةفطال  80,8الدراسففففة فرةق دالة اساففففاييال عند مسففففتوا 

 اءجتماعي0للمستوا اءقتاادي 

( إلى ةجود ع قة بيل العنن المدرسفففي ةاإلدمان على االعاإل اإللكترة ية 1818ةاشفففار   تاي  دراسفففة عيسفففو ةبوشفففيربي  

العنيفة لدا ت مي  المرسلة المتوسففف ة، ةةجود فرةق بيل الجنسفففيل في العنن المدرسفففي لدا ت مي  المرسلة المتوسففف ة تعزا 

 0الجنسيل في االعاإل اإللكترة ية العنيفة لدا ت مي  المرسلة المتوس ة تعزا لمت ير الجنسلمت ير الجنس، ةةجود فرةق بيل 

متوسفففف ا  درجا  ملبة المجموعة  ( إلى ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففايية بيل1822بينما اشففففار   تاي  دراسففففة الشففففيلة  

ا ملبة الاففن السففادن تعزا اثر ممارسففة السففلوق العدةا ي لد التجريبية ةمتوسفف ا  درجا  ملبة المجموعة الضففاب ة في

 0السلوق العدةا ي لاالح المجموعة التجريبي بعض االعاإل اإللكترة ية على

 أوجه التشابه واالوتالف بين البحوث والدراسات السابقة والبحث الحالي:

 ث رة ية كما جاب في بحواتفف البحث الحالي مأ البحوث ةالدراسففففففا  السففففففابطة في تناةلها لمت ير إدمان االعاإل اإللكت

 0(1818ةدراسا  عيسو ةبوشيربي  

   1826(، ةالريامي  1826تناةا البحث الحالي مت ير اءسففففففتطواب كما جاب في بحوث ةدراسففففففا  ك ل مل  موالبة ،)

 Hester et al. (2011)0هيستر ةآدريل ة

  السابطة0 قام البحث على المنه  الوصفي ةهو ما اعتمد  عليه معظم البحوث ةالدراسا 

  قامح الباسية ببناب مطياسفي البحث الحالي  إدمان االعاإل اإللكترة ية، ةمطيان سلوق اءستطواب، ةهو ما يتفف مأ بعض

 البحوث ةالدراسا  السابطة0

   في تحديد العينة المسفففففتهدفة ةهم مالبا  المرسلة 1818اتفف البحث الحالي جزييال مأ دراسفففففة عيسفففففو ةبوشفففففيربي ،)

 المتوس ة0
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  اتفف البحث الحالي مأ بعض البحوث ةالدراسففا  السففابطة في اسففتلدام المعالجا  اءساففايية كادتبارt-test ةمعامل ،

 ارتبام بيرسون، ةتحليل اء حدار0

  ادتلن البحث الحالي عل البحوث ةالدراسفففا  السفففابطة في الكشفففن عل الع قة بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسفففلوق

 لم ترب ه أي مل البحوث ةالدراسا  السابطة0اءستطواب ةهو ما

   اعد البحث الحالي على مالبا  المرسلة المتوسففففف ة بإدارة تعليم صفففففبيا، ةهو مالم تتناةله أيال مل البحوث ةالدراسفففففا

 السابطة0

 أوجه استفادة البحث الحالي من البحوث والدراسات السابقة:

  النظري0 اإلمارإثراب محاةر البحث في 

 مل المطاييس ةاادةا  المسففففتلدمة في تلع البحوث ةالدراسففففا  في بناب مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية،  اءسففففتفادة

 ةمطيان سلوق اءستطواب0

 0اءستفادة منها في اشتطاق فرةض البحث الحالي 

 بحث الحالي0اءستفادة منها في المنهجية، ةااسالي  اإلساايية المناسبة، مل د ا تحديد ما يتناس  منها مأ ال 

 0اءستفادة منها في التعليف على النتاي ، ةرب ها بنتاي  البحث الحالي 

 فروض البحث. .1

 مل د ا عرض الباسية للبحوث ةالدراسا  السابطة تمكنح الباسية مل اشتطاق الفرةض على النحو التالي 

 المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0توجد ع قة بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسلوق اءستطواب لدا مالبا   -

توجد فرةق دالة إساففففاييالا في مسففففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوسفففف ة بإدارة تعليم صففففبيا  -

 تعزا لمت ير الان الدراسي  ااةا  اليا ي  اليالث(0

ر سلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا تعزا لمت يتوجد فرةق دالة إسافاييالا في مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا مالبا  المر -

 الان الدراسي  ااةا  اليا ي  اليالث(0

يمكل التنبؤ بسفففلوق اءسفففتطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوسففف ة بإدارة تعليم   -

 صبيا0

 منهجية البحث وإجراءاتــه .1

المسفتلَدم، ةمجتمأ البحث ةعينته، ةةصفن أدةا  الدراسة، ةكيفية بنايها، ةمريطة التحطف مل يتناةا ه ا الفافل منه  البحث 

ا ااسالي  اإلساايية التي تم استلدامها0  الادق ةاليبا  ل داة المستلدمة، ةأديرل
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 منهج البحث:. 1.1

ثد إ ه المنه  المناس  ل بيعة البحاستلدمح الباسية المنه  الوصفيد سيث تساسءته لتحطيف أهداف البحث ةاإلجابة عل 

 فهو يعتمد على ةصن الظاهرة مل د ا جمأ البيا ا ، ةتانيفها، ةالتعبير عنها كميلاا ةكيفيالا0

 مجتمع البحث:. 2.1

( مالبة، 26440يتكون مجتمأ البحث مل جميأ مالبا  المرسلة المتوسففف ة في التعليم العام بإدارة صفففبيا البالغ عددهل  

 هـ24410م د ا العا

 عينة البحث:. 1.1

تم أد  عينة بال ريطة العشفوايية ال بطية البسي ة مل مكات  التعليم بإدارة تعليم صبيا ةهي   صبيا، بي،، ممد، هرةإل، 

 فيفا، العيدابي، الريث، الدرإل، الداير(0

 العينة االستطالعية:. 1.1.1

 اللاايص السيكومترية ادةا  البحث0( مالبةد بهدف سساإل 288تكو ح العينة اءست  عية مل  

 العينة األساسية:. 2.1.1

( مل المجتمأ ااصفففلي لعينة البحثد ةفيما يلي توزيأ ٪ 0021( مالبة، ةهي تدمي ل  048تكو ح العينة ااسفففاسفففية مل   

 0مستوا الددل(-مكات  إدارة تعليم صبيا -الان -عدد العينة ااساسية، ةتوميح عدد مفردا  عينة البحث سس   العمر

 وصائص عينة البحث:. 1.1

 –مكات  تعليم إدارة صففففبيا  –الاففففن  –تم تحديد عدد مل المت يرا  الرييسففففة لوصففففن عينة البحث، ةتشففففمل   العمر 

 مستوا الددل(، ةالتي لها مؤشرا  دءلية على  تاي  البحث0

 العمر: (1

 (: توزيع مفردات عينة البحث وفق متغير العمر.1جدول )

 النسبة ٪ التكرار العمر

 1206 142 سنة 21إلى  21مل 

 4602 124 سنة 20إلى  21مل 

 1100 220 سنة 26إلى  20مل 

 ٪100 210 المجموع
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 20إلى  21في الفئة العمرية مل  ٪4602( مل مفردا  عينة البحث يميلل ما  سفففففبته 124( أن  2يتضفففففح مل الجدةا رقم  

 21إلى  21مل إجمالي مفردا  العينة في الفئة العمرية مل  ٪1206البحث يميلل ما  سففففففبته ( مل مفردا  عينة 142سففففففنة، بينما  

 سنة0 26إلى  20مل إجمالي مفردا  العينة في الفئة العمرية مل  ٪1100( مل مفردا  عينة الدراسة يميلل ما  سبته 220سنة، ة 

 الصف: (2

 (: توزيع مفردات عينة البحث وفق متغير الصف2جدول )

 النسبة ٪ التكرار الصف

 1804 100 ااةا المتوسا

 1601 184 اليا ي المتوسا

 1100 102 اليالث المتوسا

 ٪100 210 المجموع

 

في الان اليا ي المتوسا، بينما  ٪1601( مل مفردا  عينة البحث يميلل ما  سبته 184( أن  1يتضفح مل الجدةا رقم  

( منهل يميلل ما  سبته 100مل إجمالي مفردا  عينة البحث في الان اليالث المتوسا، ة  ٪1100( منهل يميلل ما  سبته 102 

 مل إجمالي مفردا  عينة البحث في الان ااةا المتوسا0  1804٪

 مكاتب تعليم إدارة صبيا: (1

 (: توزيع مفردات عينة البحث وفق متغير مكاتب تعليم إدارة صبيا.1جدول )

 النسبة ٪ التكرار مكاتب تعليم إدارة صبيا

 4001 486 صبيا

 208 06 الدرإل

 1000 120 بي،

 202 2 الداير

 2800 28 ممد

 101 10 الريث

 200 24 فيفا

 ٪100 210 المجموع
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مل مكت  تعليم صفففففبيا، بينما  ٪4001( مل مفردا  عينة البحث  يميلل ما  سفففففبته 486( أن  1مل الجدةا رقم  يتضففففح 

( منهل يميلل مفا  سففففففبته 28مل إجمفالي مفردا  عينفة البحفث مل مكتف  تعليم بي،، ة  ٪1000( منهل يميلل مفا  سففففففبتفه 120 

مل إجمالي مفردا  عينة  ٪208( منهل يميلل ما  سفففففبته 06مل إجمالي مفردا  عينة البحث مل مكت  تعليم مفففففمد، ة  2800٪

مل إجمفالي مفردا  عينفة البحث مل مكت  تعليم الريث،  ٪101( منهل يميلل مفا  سففففففبتفه 10البحفث مل مكتف  تعليم الفدرإل، ة 

 ٪202 سففففبته  ( منهل يميلل ما2مل إجمالي مفردا  عينة البحث مل مكت  تعليم الريث، ة  ٪101( منهل يميلل ما  سففففبته 24ة 

 مل إجمالي مفردا  عينة البحث مل مكت  تعليم الداير0

 مستوى الدول: (1

 (: توزيع مفردات عينة البحث وفق متغير مستوى الدول.1جدول )

 النسبة ٪ التكرار مستوى الدول

 0800 416 لاير فأقل 0888مل 

 1802 262 لاير 2888إلى  6888مل 

 1201 140 لاير فأكير 2888مل 

 ٪100 210 المجموع

 

لاير  0888مسففتوا ددلهل مل  ٪0800( مل مفردا  عينة البحث يميلل ما  سففبته 416( أن  4يتضففح مل الجدةا رقم  

لاير فأكير،  2888مل إجمالي مفردا  عينة الدراسففففففة مسففففففتوا ددلهل مل  ٪1201( منهل يميلل ما  سففففففبته 140فأقل، بينما  

 لاير0 2888إلى  6888مل إجمالي مفردا  عينة البحث مستوا ددلهل مل  ٪1802( منهل يميلل ما  سبته 262ة 

 أدوات البحث:. 5.1

 ـ مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية  إعداد الباسية(20

 ـ مطيان اءستطواب  إعداد الباسية(10

 طريقة تصحيح المقياس المستخدمة في محوري البحث: -

 ةأدع يح ااةزان على النحو التالي تم تحديد مريطة ليكر  لتاحيح المطيان، 

 ، ء أةافف بشدة = درجة ةاسدة10درجا ، ء أةافف =  1درجا ، أسيا ا =  4درجا ، أةافف =  0أةافف بشدة = 

 :في محوري البحثصدق المقياس  -

مففأ لطياسففه، تم عرمففه باففورته  ا  ااةلية بعدد عبارللتعرف على مدا الاففدق الظاهري للمطيان، ةالتأكد مل أ ه يطيس ما ةد

 ،( لمطيان اءستطواب1عبارة  ملحف  (48ة   مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية( ل1(  ملحف 46 
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ا  ملحف 22ةعرض على عدد مل ااسفات ة المتلاايل في مجاا علم النفس ةالبالغ عددهم    (، ةقد مدل  منهم إبداب 1( محكمل

الرأي سوا المطيفان، مل سيفث قفدرتفه على قيفان مفا أدعدا لطياسففففففه، ةالحكم على مدا م بمته اهداف البحث، ةذلع مل د ا 

حور، ةأهميتها، ةسففففف متها ل ويالا، ةإبداب ما يرة ه مل تعديل، أة س ف، أة إمفففففافة تحديد ةمفففففوح العبارا ، ةا تمايها إلى الم

للعبفارا 0 ةبعفد أدف  االراب، ةاءم ع على الملحوظفا ، تم إجراب التعفدي   ال زمففة التي اتفف عليهففا أغلبيفة المحكميل، ةهي 

م المتشفففابهة، ة طل بعض العبارا  ابعاد أدرا، ةمل ث تطليل عدد العبارا  لكيرتها بالنسفففبة للعينة المسفففتهدفة ةس ف العبارا 

( 4( عبارة  ملحف 12  ة اإللكترة يةمطيان إدمان االعاإل ل (4(  ملحف 11إدرا  المطيان بافففورته النهايية بعبارا  عددها  

 اءستطواب0لمطيان 

عد ال ي تنتمي إليه، ةذلع بعد س ف درجة صفدق المفردا د تم سساإل معامل اءرتبام بيل درجة العبارة ةدرجة البد  ةللتحطف مل

 العبارة مل درجة البدعد0

العملية الحسفففففابية أن قيم معام   اءرتبام بيل العبارة ةدرجة البدعد ال ي تنتمي إليه دالة إسافففففاييالا عند مسفففففتوا  ةاتضفففففح مل

 (د مما يشير إلى صدق المطيان0 8082 

 أوال: مقياس إدمان األلعاب اإللكترونية:

(، التي تطيس إدمان االعاإل اإللكترة ية، ةاشتمل المطيان على جزأيل الجزب ااةا  11يتضمل مجموعة مل العبارا  عددها   

يحتوي على بيا ا  أةلية، ةتتضففمَّل  العمر، ةالاففن، ةمكت  التعليم، ةمسففتوا الددل(0ة الجزب اليا ي  مطيان إدمان االعاإل 

ن المطيفا عفح هف ه العبارا  على أبعاد المطيان السففففففتة، ةذلع بعد مراعاة ااهمية 11ن مل  اإللكترة يفةد ةقفد تكوَّ ز  ( عبفارة، ةد

لالنسفففبية، ةهي    ةيدطافففد به الطدر المتزايد مل الوقح المنطضفففي باللع  لتحطيف السفففعادة ةالمتعة، ةاللع  لفترا  أموا  التحمُّ

إلى مشفاعر عدم الراسة أة السفعادة، أة ظهور آثار فسيولوجية عند   ةتشفير األعراض االنسدحابية ،بكيير مما كان مل  لا له0( 

اء ط اع عل اسفففففتلدام االعاإل اإللكترة ية، أة عندما تطلا فترة اسفففففتلدام ال ال  لهاد مما يترت  على ذلع مل الشفففففعور بالكآبة 

ة ال بأ م اا شفف ة لدا ال ال ، ةأكيرها قيمةل  ةهي عندما تاففبح االعاإل اإللكترة ية أه ، السددمة البارزة(ةسففرعة الهيا  ةسدا

في سياته، ةتسففي ر على تفكيره ةمشففاعره، ةيتضففح ذلع في اء شفف اا البارز أة الزايد بها، ةينتاإل ال ال  شففعور باللهفة للطيام 

ادل د ةيشفففير إلى الافففراعا  التي تدةر بيل مدمل االعاإل اإللكترة ية ةالمحي يل به أة الافففراع ال ي يدةر  ، الصدددراعبها(

 ،ال ال  ذاته ةهو الاراع البيل  فسي ال ي يتميل في اءستمرار أة التوقن، ةداصةل عندما تنشأ مشك    فسية عل ه ا اللع (

د به الميل إلى العودة مرة أدرا بعد اء ط اع، ةاء دفاع بشففففففكل مفرم  حو االعاإل اإللكترة ية(  االنتكاس ء ، سددددددو ةيدطاففففففا

ا ل رايزه دةن إدراق   ةيعني أن يفطد االسدتخدام المدمل الجوا   ااد قية ةالدينية عند اللع ، سيث يرتبا لعبه بما يدحط ف إشباعل

 لما يدسب به ه ا اإلدمان مل أمرار صحية، ةممارسا  غير أد قية(0

 المقياس: ثبات -

 معامل ألفا كونباخ: -1

التالي يومففح معام   اليبا  ابعاد المطيان ةالدرجة تم سسففاإل ثبا  المطيان باسففتلدام معامل ألفا كرة بار، ةالجدةا 

 الكلية0
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 - 80002 - 80004يتضح أن معام   اليبا  ابعاد مطيـفففففـفففففان إدمان االعاإل اإللكترة ية ةالدرجة الكلية بل ح على الترتي   

 طيان0 (، ةهي معام   ثبا  مرتفعةد مما يشير إلى ثبا  الم80260 - 80001 -80000 - 80020 - 80044

 اتساق األبعاد: -2

 ةكا ح النتاي  كالتالي  كما تم سساإل معامل اءرتبام بيل درجة البدعد ةالدرجة الكلية للمطيان

( ، سففوب 80661اء تكان   ،(80004(، الاففراع  80624، السففمة البارزة  (80084(، ااعراض اء سففحابية  80014التحمل  

(0 يتضفففففح منها أن معام   اءرتبام بيل درجة البدعد ةالدرجة الكلية للمطيان دالة إسافففففاييالا عند مسفففففتوا 80020اءسفففففتلدام  

 (د مما يشير إلى اتساق جميأ أبعاد المطيان0 8082 

 ثانيًا: مقياس االستقواء: 

ند ال البة في المرسلة المتوسفف ة، ةقد تم بناب المطيان بعد الرجوع إلى اادبيا  يتضففمل مجموعة مل العبارا  التي تطيس اءسففتطواب ع

ن المطيان مل   َعح على أربعة 12النظرية، ةاما عها على مجموعة مل المطاييس السففففففابطة المتعلطة باءسففففففتطواب، ةقد تكوَّ ز  ( عبارة ةد

كالدفأ، ةالضفففرإل، ةالرفس، ةالطرص، ةإجباره على فعل أيا ةهو إي اب الضفففحية جسفففديالاد االسدددتقواء الجسددددي ) أبعاد، ةهي 

ةيشفير إلى اسفتلدام كلما  اإلذءا ةإي اب المشاعرد كالس  ةالشتم، ةالتعنين، ةاإلشاعا  الكاذبة، االسدتقواء اللفظي ) شفيب(،

تلوين، شففأن الضففحية، ةالةيتميل بالتطليل مل االسددتقواء النفسددي واالجتماعي )ةإم ق تسففميا  ةألطاإل مسففتفزة ةغير ءيطة(، 

ةالرفض دادل الجماعة ةالضفحع ةاءسفتهزاب باالدريل، كما يشفمل التأثير باالدريل ليسفتبعدةا الضحية ةيتجنبوها، أة يدمرةا 

ةهو يتضففمَّل تمزيف الم بس، االسددتقواء على الممتلكات)الع قا  بيل اافراد، أة منأ بعض اافراد مل ممارسففة  شففاماتهم(، 

 كت ، ةتلري  الممتلكا  أة سِرقتها(،ةإت ف ال

  ثبات مقياس االستقواء: -

  ألفا كرونباخ: معامل -1

تم التأكد مل ثبا  مطيان اءسففتطواب مل د ا اسففتلدام معامل اليبا  ألفا كرة بار، ةيومففح الجداةا التالي قيم معام   اليبا  

 ألفا كرة بار ابعاد المطيان ةالدرجة الكلية0

 – 80246أن معام   اليبا  ابعاد المطيان ةالدرجة الكلية بل ح على الترتي    معفامفل ألففا كرة بفارةاتضففففففح مل سسففففففاإل 

 (، ةهي معام   ثبا  مرتفعةد مما يشير إلى ثبا  المطيان802010 – 80202 – 80201 -80240

 اتساق األبعاد: -2

تضفففففح أن معام   اءرتبام بيل درجة البدعد ةاكما تم سسفففففاإل معامل اءرتبام بيل درجة البدعد ةالدرجة الكلية للمطيان، 

 (د مما يشير إلى اتساق أبعاد المطيان82.80ةالدرجة الكلية لمطيان اءستطواب دالة إسااييالا عند مستوا الدءلة  

 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 2.1

اسفتلدمح الباسية ااسفالي  اإلساايية المناسبةد للتحطف مل صحة فرةض البحث باستلدام الحزم اإلساايية للعلوم اءجتماعية 

Statistical Package for Social Sciences   ا بالرمز  (، ةهي SPSSةالتي يرمز إليها ادتاارل
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 0ااسادي ةتحليل التبايلالمتعدد  تحليل اء حدارةبيرسون  ةمعامل ارتبام المتوسا الحسابي ةاء حراف المعياري

 وطوات إجراء البحث:. 2.1

 قام ه ا البحث على عدد مل اإلجرابا  المنهجية اللاصة بت بيف البحث، ةهي 

، ةكف لفع اادبيفا  النظرية العربية ةااجنبية التي تناةلح البحوث ةالفدراسففففففا  السففففففابطفةتم اءم ع على العفديفد مل  (2

 البحث0مت يرا  

 أعدَّ  الباسية مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية، ةمطيان اءستطواب0 (1

ه مل عمادة الدراسففففا  العليا بجامعة جازان، إلى إدارة تعليم صففففبياد لتسففففهيل مهمة  (1 ساففففلح الباسية على د اإل موجا

 (00الباسية في ت بيف أدةا  البحث على مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا  ملحف 

مدباطح الافففورة ااةلية لمطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية ةمطيان اءسفففتطواب إلكترة يالا على العينة اءسفففت  عية التي  (4

 ( مالبةد لحساإل اللاايص السيكومترية  الادق ةاليبا ( ادةا  البحث2880تكو ح مل  

مففف (0 عح مل أجله، مدباطح على العينة ااسفففاسفففية بعد التأكد مل صفففدق أدةا  الدراسفففة ةثباتها، ةصففف سيتها لطيان ما ةد

 ( مالبة مل مالبا  المرسلة المتوس ة بالتعليم العام بإدارة صبيا0480ةعددها  

غح البيا ا  ةالدرجا ، ةأدجريح المعالجة اإلساففففففايية مل د ا اسففففففتلدام البر ام   (6 َحح أدةا  البحث، ةفدرا حا صففففففد

 د ءستلرا   تاي  البحثspss0اإلساايي 

  تاي  البحث، ةمناقشتها، ةتفسيرها0 تم عرض (0

 

 تحليل نتائج البحث وتفسيرها .1

ا تفافيليلاا للنتاي  التي توصفل إليها البحث الحالي، ةذلع مل د ا اإلجابة عل فرميا  البحث  يتناةا ه ا الفافل عرمفل

 ةفف المعالجا  اإلساايية المناسبة، ةمل ثم تفسير ه ه النتاي ، ةذلع على النحو التالي 

 نتائج الفرض األول:

توجدد عالقدة بين إدمدان األلعاب اإللكترونية وسددددددلوك االسددددددتقواء لدى " يَندص الفرض ااةا مل فرةض البحفث على

 طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا".

م سساإل ت اءستطوابدللتعرف على ما إذا كا ح هناق ع قة ارتبامية دالة إسااييالا بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسلوق 

 معامل ارتبام بيرسون، ةجاب  النتاي  كما يومحها الجدةا التالي 
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 االستقواء.(: نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين إدمان األلعاب اإللكترونية وسلوك 1-1جدول )

  البعد

البعد األول: 

االستقواء 

 الجسدي

البعد الثاني: 

االستقواء 

 اللفظي

الثالث: البعد 

االستقواء النفسي 

 واالجتماعي

البعد الرابع: 

االستقواء على 

 الممتلكات

مقياس 

 االستقواء

البعد ااةا  التحمل 

 Endurance) 

 80116 80108 80114 80111 80110 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد اليا ي  ااعراض 

اء سحابية 

 Withdrawal 

Symptoms) 

 80400 80482 80442 80441 80410 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية

80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد اليالث  السمة البارزة 

 Salience) 

 80412 80100 80428 80424 80414 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد الرابأ  الاراع 

 Conflict) 

 80022 80416 80401 80081 80081 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد اللامس  اء تكان 

 Relapse) 

 80400 80486 80466 80401 80460 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد السادن  سوب 

 (Abuseاءستلدام  

 80061 80400 80018 80040 80061 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

مطيــان إدمان االعاإل 

 اإللكترة ية

 80014 80412 80422 80021 80022 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

 ( فأقل. 0001** دالة عند مستوى )

حة أع ه يتبيال أن معام   اءرتبام بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسفففففلوق اءسفففففتطواب دالة  مل د ا النتاي  المومفففففَّ

مما يشير إلى ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إسااييالا بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسلوق (د 8082إسافاييالا عند مسفتوا  

اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسف ة، ةه ا معناه أ ه كلما زاد إدمان مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا ل لعاإل 

 اإللكترة ية زاد  ممارستهل لسلوق اءستطواب0
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ر الباسية ه ه النتيجة بأن االعاإل اإللكترة ية تتضففمَّل مشففاهد عنند مما يؤثر في ممارسففيهاد ةل لع إدمان مالبا  ةتدف سففَّ

 المرسلة المتوس ة ل لعاإل اإللكترة ية يزيد مل ممارستهل لسلوق اءستطواب0

اإل اإللكترة ية بسفففففلوق اءسفففففتطواب ةبنابل على ه ه النتيجة يتم قبوا الفرض ال ي ينص على "ةجود ع قة إلدمان االع 

 لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا"0

( بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةأبعاده  البعد 8082كما يتضح ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إسااييالا عند مستوا  

سمة البارزة، البعد الرابأ  الاراع، البعد اللامس  اء تكان، ااةا  التحمل، البعد اليا ي  ااعراض اء سحابية، البعد اليالث  ال

البعد السففادن  سففوب اءسففتلدام(، ةسففلوق اءسففتطواب ةأبعاده  البعد ااةا  اءسففتطواب الجسففدي، البعد اليا ي  اءسففتطواب اللفظي، 

ة  ( لدا مالبا  المرسلة المتوسفففف ة بإدارالبعد اليالث  اءسففففتطواب النفسففففي ةاءجتماعي، البعد الرابأ  اءسففففتطواب على الممتلكا

 تعليم صبيا0

سيث يتضففح أ ه كلما زاد إدمان مالبا  المرسلة المتوسفف ة ل لعاإل اإللكترة ية ةجميأ أبعاده زاد  ممارسففتهل لسففلوق  

 اءستطواب ةجميأ أبعاده0

 نتائج الفرض الثاني:

ئي ًا في مسددددددتوى إدمان األلعاب اإللكترونية لدى "توجد فروق دالة إحصددددددا يَندص الفرض ااةا مل فرةض البحث على

 الثالث(. –الثاني  –طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا تبًعا لمتغير الصف الدراسي )األول 

للتعرف على ما إذا كا ح هنالع فرةق ذا  دءلة إساففففففايية في اسففففففتجابا  ال البا  مبطلا ءدت ف مت ير الاففففففن تم 

(د لتومففففيح دءلة الفرةق في اسففففتجابا  ال البا  مبطلا ءدت ف One Way ANOVAالتبايل ااسادي"  اسففففتلدام "تحليل 

 مت ير الان، ةجاب  النتاي  كما يومحها الجدةا التالي 

( للفروق في إدمان األلعاب اإللكترونية طبقًا One Way ANOVA(: نتائج "تحليل التباين األحادي" )2-1جدول )

 لصف.الوتالف متغير ا

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

 التحمل

 20826 1 10811 بيل المجموعا 

 80001 010 6460224 دادل المجموعا  غير دالة 80162 20126

 - 012 6400110 المجموع

 ااعراض اء سحابية

 10046 1 00822 المجموعا بيل 

 80020 010 6880102 دادل المجموعا  دالة *80812 10042

 - 012 6800408 المجموع

 غير دالة 80084 80120 80201 1 80146 بيل المجموعا  السمة البارزة
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 80024 010 6640640 دادل المجموعا 

 - 012 6640228 المجموع

 الاراع

 00480 1 280024 المجموعا بيل 

 80000 010 6110002 دادل المجموعا  دالة **80882 00242

 - 012 6440060 المجموع

 اء تكان

 10810 1 40801 بيل المجموعا 

 80014 010 6200212 دادل المجموعا  غير دالة 80800 10441

 - 012 0810121 المجموع

 سوب اءستلدام

 20880 1 10822 المجموعا بيل 

 80016 010 6260102 دادل المجموعا  غير دالة 80106 20160

 - 012 6200121 المجموع

الدرجة الكلية إلدمان االعاإل 

 اإللكترة ية

 20000 1 10200 بيل المجموعا 

 80682 010 0810420 دادل المجموعا  غير دالة 80801 10612

 - 012 0860002 المجموع

 ( فأقل 0005( فأقل           * دالة عند مستوى )0001** دالة عند مستوى )

( فأقل في 8080( عدم ةجود فرةق ذا  دءلة إساايية عند مستوا  1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفحة في الجدةا  

البارزة، البعد اللامس  اء تكان، البعد السففففففادن  سففففففوب اتجاها  ال البا  سوا  البعد ااةا  التحمل، البعد اليالث  السففففففمة 

ا لمت ير الان0  اءستلدام(، مطيــان إدمان االعاإل اإللكترة ية( تبعل

( فأقل في 8080( ةجود فرةق ذا  دءلة إسافففففايية عند مسفففففتوا  1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفففففحة في الجدةا  

ا لمت ير الان0اتجاها  ال البا  سوا  البعد اليا ي  اا  عراض اء سحابية تبعل

( فأقل في 8082( ةجود فرةق ذا  دءلة إسافففففايية عند مسفففففتوا  1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفففففحة في الجدةا  

ا لمت ير الان0 الاراع(اتجاها  ال البا  سوا  البعد الرابأ    تبعل

 يه، ةال ي جاب   تايجه كالتالي ةلتحديد صالح الفرةق بيل فئا  الاند تم استلدام ادتبار شيف

 (: نتائج اوتبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق بين فئات الصف.1-1جدول )

 العدد الصف البُعد
المتوسط 

 الحسابي
 األول المتوسط

الثاني 

 المتوسط

الثالث 

 المتوسط

 ااعراض اء سحابية
 *  - 1082 100 ااةا المتوسا

 * -  2022 184 اليا ي المتوسا
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 -   2001 102 اليالث المتوسا

 الاراع

 **  - 1082 100 ااةا المتوسا

 * -  2020 184 اليا ي المتوسا

 -   2000 102 اليالث المتوسا

 ( فأقل 0005( فأقل           * دالة عند مستوى )0001** دالة عند مستوى )

( فأقل بيل 8080ذا  دءلة إسافففففايية عند مسفففففتوا  ( ةجود فرةق 1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفففففحة في الجدةا  

ال فالبفا  في الاففففففن  ااةا، اليفا ي( المتوسففففففا ةال فالبفا  في الاففففففن  اليالث المتوسففففففا( سوا  البعد اليا ي  ااعراض 

 اء سحابية(، لاالح ال البا  في الان  ااةا، اليا ي( المتوسا0

( فأقل بيل 8080ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففايية عند مسففففتوا  ( 1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومففففحة في الجدةا  

ال البا  في الافن  ااةا المتوسفا( ةال البا  في الافن  اليالث المتوسفا( سوا  البعد الرابأ  الاراع(، لاالح ال البا  

 في الان  ااةا المتوسا(0

( فأقل بيل 8080ة إسافففففايية عند مسفففففتوا  ( ةجود فرةق ذا  دءل1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفففففحة في الجدةا  

ال البا  في الافن  اليا ي المتوسفا( ةال البا  في الافن  اليالث المتوسفا( سوا  البعد الرابأ  الاراع(، لاالح ال البا  

 في الان  اليا ي المتوسا(0

ية إدمان االعاإل اإللكترة ةبنابل على ه ه النتيجة  طبل الفرض ال ي ينص على "ةجود فرةق دالة إسافففاييالا في مسفففتوا 

ا لمت ير الان الدراسي  ااةا   اليالث("0 -اليا ي  –لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا تبعل

 ةتفسر الباسية ه ه النتيجة ان السب  في الفرةق بيل ال البا  تبعال لمت ير الان في إدمان االعاإل اإللكترة ية قد يعود الى اءسالي 

 لدية في تطنيل ةقح استلدام االعاإل اإللكترة ية بيل ال البا 0الوا

 نتائج الفرض الثالث:

"توجد فروق دالة إحصددددائي ًا في مسددددتوى سددددلوك االسددددتقواء لدى طالبات  يَندص الفرض ااةا مل فرةض البحث على

 الثالث(. -الثاني  -المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا تبًعا لمتغير الصف الدراسي )األول 

للتعرف على ما إذا كا ح هنالع فرةق ذا  دءلة إساففففايية في اسففففتجابا  ال البا  مبطلا ءدت ف مت ير الاففففن تم اسففففتلدام 

(د لتومففففيح دءلة الفرةق في اسففففتجابا  ال البا  مبطلا ءدت ف مت ير الاففففن، One Way ANOVA"تحليل التبايل ااسادي"  

 الجدةا التالي ةجاب  النتاي  كما يومحها 
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( للفروق في سلوك االستقواء طبقًا الوتالف متغير One Way ANOVA(: نتائج "تحليل التباين األحادي" )1-1جدول )

 الصف.

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

 اءستطواب الجسدي

 80200 1 80104 بيل المجموعا 

 80100 010 1200110 دادل المجموعا  غير دالة 80682 80426

 - 012 1200082 المجموع

 اءستطواب اللفظي

 80210 1 80101 بيل المجموعا 

 80140 010 1280020 دادل المجموعا  غير دالة 80624 80160

 - 012 1220802 المجموع

اءستطواب النفسي 

 ةاءجتماعي

 80114 1 80440 بيل المجموعا 

 80101 010 1200046 دادل المجموعا  غير دالة 80012 80614

 - 012 1260220 المجموع

 اءستطواب على الممتلكا 

 80840 1 80821 بيل المجموعا 

 80161 010 1810281 دادل المجموعا  غير دالة 80002 80212

 - 012 1810220 المجموع

 الدرجة الكلية ل ستطواب

 80211 1 80140 بيل المجموعا 

 80111 010 1620001 دادل المجموعا  غير دالة 80601 80101

 - 012 1620012 المجموع

( فأقل في 8080( عدم ةجود فرةق ذا  دءلة إساايية عند مستوا  4-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفحة في الجدةا  

ا  سفلوق اءسفتطواب ةأبعاده  اءستطواب الجسدي، اءستطواب اللفظي، اءستطواب النفسي ةاءجتماعي، اءستطواب على الممتلكا ( تبعل

 لمت ير الان0

ةبنابل على ه ه النتيجة يتم رفض الفرض ال ي ينص على "ةجود فرةق دالة إساففاييالا في مسففتوا سففلوق اءسففتطواب لدا 

ا لمت ير الاففن الدراسففي  ااةا مالبا  المرسلة المت فري اليالث( ةقبوا الفرض الافف -اليا ي  –وسفف ة بإدارة تعليم صففبيا تبعل

ال ي ينص على عدم ةجود فرةق دالة إسافاييالا في مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسف ة بإدارة تعليم صبيا 

ا لمت ير الان الدراسي  ااةا   (0اليالث -اليا ي  –تبعل

ر الباسية ه ه النتيجة بأن سففففلوق اءسففففتطواب يرتبا بعوامل مؤثرة على ال البة ةء يرتبا ب بيعة دراسففففتها أة العمر   ةتدفسففففَّ

فطا، ةتتسففففففف هف ه النتفاي  مأ مفا جفاب في اءمفار النظري في  ظريفة التعلم اءجتماعي أن السففففففلوق اءسففففففتطوايي متعلم مل د ا 

 الم سظة ةالتطليد، 
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التحليل النفسفي التي فسفر  ه ا السفلوق بأن المسفتطوي يدسطا ما يعا يه مل اسباما  ةسلوكيا  غير سوية دادل اءسرة أة ة ظرية 

البيئة المدرسففففية على شففففلاففففية الضففففحية  اتجة عل أسففففالي  التعامل غير السففففوية مأ الفرد، ةان اسففففباإل اءسففففتطواب بيل مالبا  

  فعالية أة اجتماعية ملتلفة0المتوس ة بادت ف الان تعود الى اسباإل ا

 نتائج الفرض الرابع:

" يمكن التنبؤ بسلوك االستقواء من والل درجة إدمان األلعاب اإللكترونية  يَندص الفرض ااةا مل فرةض البحث على

 لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا".

درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة يسففففعى ه ا الجزب إلى التنبؤ بدرجة سففففلوق اءسففففتطواب مل د ا 

 المتوس ة بإدارة تعليم صبيا، ل لع تم استلدام تحليل اء حدار المتعدد، ةجاب  النتاي  كالتالي0

(: نتائج تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بدرجة سلوك االستقواء من والل أبعاد إدمان األلعاب اإللكترونية لدى 5-1جدول )

 لبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا.طا

 مجموع المربعات المصدر المتغير التابع
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

مستوى داللة 

 )ف(

 سلوك االستقواء

 200202 6 220814 اء حدار

 80120 011 2000080 البواقي **80888 080606

 - 012 1620012 المجموع

يتضففففح مل الجدةا السففففابف أن قيمة  ف( لمعرفة إمكا ية التنبؤ بالدرجة الكلية لسففففلوق اءسففففتطواب مل د ا أبعاد إدمان 

(د مما يشير إلى إمكا ية التنبؤ بالدرجة الكلية 8082(، ةهي قيمة دالة إسااييالا عند مستوا  080606االعاإل اإللكترة ية بل ح  

 ن االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0لسلوق اءستطواب مل أبعاد إدما

ةيومح الجدةا االتي  تاي  تحليل اء حدار المتعدد المتدر  لمعرفة اإلسهام النسبي ةالطيمة التنبئية ابعاد إدمان االعاإل 

 اإللكترة ية في التنبؤ بالدرجة الكلية ل ستطواب0

تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للتنبؤ بدرجة سلوك االستقواء من والل أبعاد إدمان األلعاب اإللكترونية (: نتائج 2- 1جدول )

 لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا.

 المتغيرات المستقلة الداولة

 في نموذج 

 معادلة االنحدار

R 

 الجزئي

2R  

 الجزئي

2R 

 النموذج
B 

الخطأ 

 المعياري
Beta ت( قيمة( 

 **280406 80600 80841 80060 80188 80181 80408 سوء االستخدام

 **20121 80422 80802 80001 80201 80200 80411 الصراع

 **00202 80011 80861 80620 80204 80202 80122 االنتكاس
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 **60428 80000 80866 80611 80212 80242 80100 األعراض االنسحابية

 **60140 80061 80282 80028 80282 80281 80112 السمة البارزة

 **00206 80020 80280 80006 80800 80800 80108 التحمل

 110408 ثابت االنحدار

 (. 0.01** دال عند مستوى )

 يتضح مل الجدةا السابف ما يلي 

ا في التنبؤ بالدرجة الكلية  يمة ل سفففتطوابد سيث كا ح الطأن سفففوب اءسفففتلدام أكير أبعاد إدمان االعاإل اإللكترة ية إسفففهامل

(، ةقيمة 80408(، كما بل ح قيمة معامل اءرتبام الجزيي  8082(، ةهي قيمة دالة إسافاييالا عند مسفتوا  280406التنبؤية له  

م (، ةه ا معناه أن بدعد سوب اءستلدام يسه80188النموذ    1معامل التفسير المااس  لددوا المت يرا  إلى معادلة اء حدار ر

 .في التنبؤ باءستطواب لدا ال البا  عينة البحث ٪18بنسبة 

(، 8082(، ةهي قيمة دالة إسااييالا عند مستوا  20121ةيأتي في المرتبة اليا ية الافراعد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

ن بدعد الاففففففراع كأسد أبعاد (، ةه ا معناه أ80201(، ةقيمة معامل التفسففففففير  80411كمفا بل فح قيمة معامل اءرتبام الجزيي  

 .في التنبؤ باءستطواب ٪2001إدمان االعاإل اإللكترة ية يسهم بنسبة 

(، 8082( ةهي قيمة دالة إسااييالا عند مستوا  00202ةيحتل بدعد اء تكان المرتبة الياليةد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

(، ةه ا معناه أن بدعد اء تكان يسففففففهم بنسففففففبة 80204مل التفسففففففير  ، ةقيمة معا)80122(ةبل ح قيمة معامل اءرتبام الجزيي 

 في التنبؤ باءستطواب0 2004٪

( ةهي قيمة دالة إسافففففاييالا عند 60428ةيحتلا بدعد ااعراض اء سفففففحابية المرتبة الرابعةد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

(، ةه ا معناه أن بدعد ااعراض 80212قيمة معامل التفسير  (، ة80100(، ةبل ح قيمة معامل اءرتبام الجزيي  8082مستوا  

 في التنبؤ باءستطواب0 ٪2102اء سحابية يسهم بنسبة 

( ةهي قيمة دالة إساففاييالا عند مسففتوا 60140ةيحتل بدعد السففمة البارزة المرتبة اللامسففةد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

(، ةه ا معناه أن بدعد السففففففمة البارزة 80282(، ةقيمة معامل التفسففففففير  80112ي  (، ةبل ح قيمة معامل اءرتبام الجزي8082 

 .في التنبؤ باءستطواب ٪2802يسهم بنسبة 

( ةهي قيمة دالة إساففففففاييالا عند مسففففففتوا 00206ةيحتل بدعد التحمل المرتبة السففففففادسففففففةد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

(، ةه ا معناه أن بدعد التحمل يسففففففهم 80800(، ةقيمة معامل التفسففففففير  80108ي  (، ةبل فح قيمة معامل اءرتبام الجزي8082 

 .في التنبؤ باءستطواب ٪000بنسبة 

 ةفي موب ما سبف يمكل كتابة معادلة اء حدار على النحو التالي 

ض ااعرا× 80611اء تكان + ×  80620الاراع + × 80001سوب اءستلدام + × 80060+  110408 اءستطواب =

 التحمل×  80006السمة البارزة + × 80028اء سحابية + 
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ر الباسية ه ه النتيجة بأن سفففففوب اسفففففتلدام مالبا  المرسلة المتوسففففف ة بإدارة تعليم صفففففبيا ل لعاإل اإللكترة ية يجعلهل  ةتدفسفففففَّ

اسفففة سفففلوق اءسفففتطواب، كما جاب في دريمارسفففنها في اءعتداب على زمي تهلد مما يزيد مل تأثيراتها السفففلبية عليهل بزيادة اكتسفففابهل ل

( ان الضففففبا اءجتماعي ةالضففففبا اء فعالي يلتلن بادت ف عدد سففففاعا  اللع  لاففففالح ال البا  ال تي يلعبل عدد 1820السففففيد  

 ساعا  أقل0

ن اةبنفابل على هف ه النتفاي   طبل الفرض ال ي ينص على " إمكا ية التنبؤ بدرجة سففففففلوق اءسففففففتطواب مل د ا درجة إدم

 االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا"0

 

 والصة نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته .5

ا تمح اإلشففارة  يحتوي ه ا الفاففل على مللص  تاي  البحث، يليه عرضأل اهم التوصففيا  في مففوب تلع النتاي ، ةدتامل

 إلى جملة مل المطترسا  لبحوث مستطبلية0 

 ملخص نتائج البحث:. 1.5

( بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسلوق اءستطواب لدا 8082ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إسافاييالا عند مسفتوا   -2

 مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0

رة ية ةأبعاده  البعد ااةا  ( بيل إدمان االعاإل اإللكت8082ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إسافففاييالا عند مسفففتوا   -1

التحمل، ةالبعد اليا ي  ااعراض اء سفففحابية، ةالبعد اليالث  السفففمة البارزة، ةالبعد الرابأ  الافففراع، ةالبعد اللامس  

اء تكان، ةالبعد السفادن  سفوب اءسفتلدام(، ةسفلوق اءسفتطواب ةأبعاده  البعد ااةا  اءستطواب الجسدي، البعد اليا ي  

واب اللفظي، البعد اليالث  اءسففتطواب النفسففي ةاءجتماعي، البعد الرابأ  اءسففتطواب على الممتلكا ( لدا مالبا  اءسففتط

 المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0

( فأقل في اتجاها  ال البا  سوا  البعد ااةا  التحمل، 8080عدم ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففففايية عند مسففففففتوا   -1

لسفففمة البارزة، البعد اللامس  اء تكان، البعد السفففادن  سفففوب اءسفففتلدام، مطيـففففففففـففففففففان إدمان االعاإل البعد اليالث  ا

ا ءدت ف مت ير الان0  اإللكترة ية( تبعل

( فأقل بيل ال البا  في الاففففففن  ااةا، اليا ي( المتوسففففففا 8080ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففففايية عند مسففففففتوا   -4

( سوا  البعد اليا ي  ااعراض اء سففففففحابية( في مسففففففتوا إدمان االعاإل ةال البا  في الاففففففن  اليالث المتوسففففففا

 اإللكترة ية لاالح ال البا  في الان  ااةا، اليا ي( المتوسا0

( فأقل بيل ال البا  في الاففن  ااةا المتوسففا( ةال البا  في 8080ةجود فرةق ذا  دءلة إساففايية عند مسففتوا   -0

الرابأ  الاففراع( في مسففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية، لاففالح ال البا  في  الاففن  اليالث المتوسففا( سوا  البعد

 الان  ااةا المتوسا(0

( فأقل بيل ال البا  في الاففن  اليا ي المتوسففا( ةال البا  في 8080ةجود فرةق ذا  دءلة إساففايية عند مسففتوا   -6

 إدمان االعاإل اإللكترة ية،الان  اليالث المتوسا( سوا  البعد الرابأ  الاراع( في مستوا 
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 لاالح ال البا  في الان  اليا ي المتوسا(0 

( فأقل في اتجاها  ال البا  سوا  البعد ااةا  اءسفففتطواب 8080عدم ةجود فرةق ذا  دءلة إسافففايية عند مسفففتوا   -0

واب على البعد الرابأ  اءسفففتطالجسفففدي، البعد اليا ي  اءسفففتطواب اللفظي، البعد اليالث  اءسفففتطواب النفسفففي ةاءجتماعي، 

ا لمت ير الان0  الممتلكا ، لسلوق اءستطواب( تبعل

إمكا ية التنبؤ بدرجة سلوق اءستطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة  -0

 تعليم صبيا0

ق اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا هدف البحث لمعرفة الع قة بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسفلو

 ةبنابل على ه ه النتاي  جاب البحث به ه التوصيا  ةالمطترسا  

 توصيات البحث:. 2.5

 في موب النتاي  التي تم التوصل إليها، فإن الباسية توصي بما يلي 

  عل ملامر اءفرام في ممارسة االعاإل اإللكترة ية0 مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبياتوعية العمل على 

 0اءهتمام بالحدا مل سلوكيا  اءستطواب عل لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا 

 مقترحات البحث:. 1.5

 0دراسة مستوا اءدمان ل لعاإل اإللكترة ية ةمستوا اءستطواب ل البا  المرسلة المتوس ة 

  المسببة لسلوكيا  اءستطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة0دراسة العوامل 

 0إجراب برام  إرشادية لتلفيض أثر إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة 

 0إعداد برام  إرشادية للفض سلوكيا  اءستطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا 

 لتي تؤدي إلدمان اءلعاإل اءلكترة ية لدا م إل ةمالبا  المرسلة المتوس ة0اجراب بحوث سوا اءسباإل ا 

 

 قائمة المراجع. 2

 المراجع العربية.. 1.2

(0 تاففففففور مطترح لمواجهففة إدمففان االعففاإل اإللكترة يففة في المرسلففة اءبتففداييففة 1820أبو بكر، منى محمود عبففد الل ين0  

بية مجلة التربفالمملكة العربية السففففففعودية على مففففففوب دبرتَْي كلٍّ مل الوءيا  المتحدة اامريكية ةكوريا الجنوبية0 

 1200-180(، 0 0، المطار ة ةاإلدارة التعليميةالمطار ة ةالدةلية  الجمعية المارية للتربية 

ع قة إدمان االعاإل اإللكترة ية بالتكين المدرسي ةاءجتماعي لدا عينة مل ملبة (0 1822أبو ةز ة، فلس يل علي سسل0  

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[0 الجامعة اارد ية، عمان0 المرسلة ااساسية العليا في مديرية عمان ااةلى
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(0 إسفففابة اسفففتلدام االعاإل اإللكترة ية ةع قته بسفففلوكيا  التنمر لدا اامفاا في مرسلة 1818أسمد، سنان أبو المعارف0  

(، 41 21، جامعة اإلسففففففكندرية، مجلة ال فولة ةالتربيةرياض اامفاا في مففففففوب بعض المت يرا  الديموغرافية0 

120-1020 

 بابل مركز مجلة(0 االعفاإل اإللكترة يفة ةمفدا تفأثيرهفا في تكويل ثطفاففة ال فل0 1818اا اففففففاري، رفيفدة بنفح عفد فان0  

 1110 -182(، 2 28 ،اإل سا ية للدراسا 

الع قة بيل اإلدمان على ألعاإل اء تر ح ةالسففففففلوق العدةا ي ةالضففففففبا ال اتي لدا ملبة (0 1822البفدر، لينفدا سففففففليمان0  

 ]رسالة ماجستير منشورة[0 جامعة الشرق ااةسا، ااردن0 ا  اارد ية اللاصة في محافظة العاصمة عمانالجامع

(0 تاففنين االعاإل اإللكترة ية بيل النظرية ةالت بيف  دراسففة مطار ة بيل د تي تاففنين ديوي 1821بسففيو ي،  اهد محمد  

 -100(، 2 22، ، المملكة العربية السفففففعوديةنيةمجلة مكتبة الملع فهد الومالعشفففففري ةتافففففنين مكتبة الكو جرن0 

1000 

(0 االعاإل اإللكترة ية ةاقأ ممارستها لدا ملبة جامعتي السل ان قابون في 1818بسيو ي،  اهد محمدد البوسعيدي،  ادية0  

 المجلة العربية ارشففففففين ةالتوثيفسففففففل نفة عمان ةجامعة المنوفية في ماففففففر ةمدا توافرها بمكتبتي الجامعتيل0 

 1120 -202(، 10  ةالمعلوما ،

(، 41 22، مجلة ال فولة العربيةةتعلمه0  ال فل  مو في اإللكترة ية االعاإل دةر (18280سسفففففل0   محمد آ دي سجازي،

66- 2820 

اءسففففتطواب ةع قته بتطدير ال ا  في مففففوب النوع ةعدد ااصففففدقاب لدا م إل ةمالبا  (0 1821الحربي،  اين بل محمد0  

 180-6(، 41،  رسالة التربية ةعلم النفس0 اليا وية بالمدينة المنورةالمرسلة 

مجلة إمفففابا  (0 ظاهرة ا تشفففار االعاإل اإللكترة ية في مدينة الموصفففل ةتأثيراتها على الفرد0 1821سسفففل، مرح مؤيد0  

 240 -2(، 00،  ، العراقموصلية

(0 إدمان ممارسففة االعاإل اإللكترة ية كمنبب بالميوا اء تحارية لدا 1818د امبة، يحيى مبارقد ااسمد، أسمد بل سففعد0  

 1100-160(، 06 18مجلة البحوث اامنية، ملبة المرسلة اليا وية بمدينة الرياض0 

ت مي  المرسلة اءبتدايية بمدينة جدة  (0 التنمر المفدرسففففففي ةع قتفه بفالمهفارا  اءجتماعية لدا1821دو ، سنفان سففففففعفد0  

 1200-200(، 4 21، جامعة الملع عبد العزيز، مجلة العلوم التربوية ةالنفسيةبالمملكة العربية السعودية0 

ة ]رسففال المهارا  اءجتماعية ةع قتها بسففلوكيا  التنمر لدا ال لبة في من طة الناصففرة(0 1820ددان، إياد عمر سففليمان0  

 نشورة[0 جامعة عمان العربية، ااردن0ماجستير م

الفرةق في السفما  الشفلافية بيل ال لبة المدمنيل ةغير المدمنيل على استلدام اإل تر ح (0 1826دراةشفة، مادليل محمد0  

 ]رسالة ماجستير[0 كلية العلوم التربوية ةالنفسية، جامعة عمان العربية، ااردن0 في موب بعض المت يرا 
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اإلدمان على االعاإل اإللكترة ية ةع قته بالمشك   ااكاديمية ةاءجتماعية (0 1826عبد العزيز سفمير0   الدرعان، فرسان

 ]رسالة ماجستير منشورة[0 جامعة اليرموق، ااردن0 ةاء فعالية لدا ملبة المدارن

 للنشر ةالتوزيأ00 دار العلوم مطيان السلوق التنمري ل مفاا ةالمراهطيل(0 1826الدسوقي، مجدي محمد0  

فاعلية بر ام  اإلرشفففاد الجمعي الواقعي في تحسفففيل المهارا  اءجتماعية ةدفض سفففلوق (0 1826الدهام، محمد فهد علي0  

 ]رسالة ماجستير منشورة[0 الجامعة الهاشمية، ااردن0 إدمان اإل تر ح لدا المراهطيل

ةع قتها بسلوق اءستطواب لدا م إل الان العاشر في تربية  أ مام التنشئة الوالدية(0 1826الريامي، آءب عيسفى محمد0  

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[0 جامعة مؤتة، ااردن0  محافظة العطبة   لواب الطابة

(0 درجة ةعي ال البا  المتدربا  بأسفففففباإل ظاهرة التنمر في الاففففففوف الي ثة ااةلى 1820الزعبي، ريم محمد صفففففايل0  

 2260-261(، 21 1مجلة جامعة الطدن المفتوسة ل بحاث ةالدراسا  التربوية ةالنفسية، ها0 ةإجراباتهل للتادي ل

 0  د0م(0 عالم الكت 0ال فولة ةالمراهطة(0 2201زهران، سامد عبد الس م0  

(0 اء عكاسففا  التربوية ءسففتلدام اامفاا ل لعاإل اإللكترة ية كما يراها معلمو ةأةلياب أمور 1820الزيودي، ماجد محمد0  

 120 -20(، 2 28مجلة جامعة ميبة للعلوم التربوية، ملبة المدارن اءبتدايية بالمدينة المنورة0 

للشفففباإل0  الطدم بكرة الطادسفففية أ دية محافظة ءعبي لدا اا ا ةبطو ةع قته اءسفففتطواب (0 سفففياسفففة1824سفففعيد، سيدر كريم0  

 2410-210(، 2(،   1 20 الريامية، التربية لعلوم الطادسية مجلة

(0 مواقأ التواصففففففل اءجتماعي ةتأثيراتها اإليجابية 1818سففففففعيد، سففففففعاد سامدد فرمان، شفففففف ا عاداد ةكاظم، بلطيس سمود0  

ية للتربية المجلة العربةالسففلبية ةاسففتلدام االعاإل اإللكترة ية العنيفة ةأثرهما على السففلوق العدةا ي لدا ملبة الجامعة0 

 0   100 -100(، 24،  النوعية

]رسففففففالة  اتجاها  المحكوميل  حو  ظام العدالة الجنايية في المملكة العربية السففففففعودية(0 1882عبد الرسمل0   السففففففميري،

 دكتوراه[0 جامعة مؤتة0

 (0 دار اللريجي للنشر ةالتوزيأ0 6 م  ظام التعليم في المملكة العربية السعودية(0 2220السنبل، عبد العزيز0  

(0 أسففباإل سففلوق التنمر المدرسففي لدا م إل الاففن ااةا المتوسففا مل 1820سففهيل، سسففل أسمدد باهض، جبار ةادي0  

 14220-1408(، ٢ ٦٢ ، جامعة ب داد،مجلة كلية التربية للبنا ةجهة  ظر المدرسيل ةالمدرسا  ةأسالي  تعديله0 

اإل اإللكترة ية ةالمهارا  اءجتماعية لدا عينة مل (0 الع قة بيل مسففففتوا ممارسففففة االع1820السففففيد، محاسففففل سسففففيل0  

ة السفففعودية، المملكة العربيالمجلة الدةلية للعلوم التربوية ةالنفسفففية، مالبا  الافففن اليالث المتوسفففا في مدينة ينبأ0 

 24 ،)00- 2840 

ر لدا المشك   ةاتلاذ الطر(0 أثر االعاإل اإللكترة ية على الت كر ةسل ا1822الريماةي، محمد عودة0  د الشفحرةري، مها

 6٤٢0 -610(، ص 1 10 ،مجلة دراسا  العلوم التربويةأمفاا مرسلة ال فولة المتوس ة في ااردن0 
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مجلة الباسث في العلوم اإل سفففا ية ( في المدرسفففة الجزايريةBullying 0(0 تحليل ظاهرة اءسفففتطواب  1820شفففريفي، هناب0  

 28160-2811(، 11رقلة،  ة –، جامعة قاصدي مرباح ةاءجتماعية

مجلة مركز بابل (0 الطرصففففنة اإللكترة ية في الفضففففاب السففففيبرا ي "التهديد المتاففففاعد امل الدةا"0 1820شفففلوج،  ورة0  

 1860 -200(، 1 0، للدراسا  اإل سا ية

ةالوقوع مففحية لدا  (0 اءسففتطواب1882الشففواشففرة، عمر مافف فىد الب اينة، أسففامة محمدد ةأبو غزاا، معاةية محمود0  

الجمعية الماففففففرية للتربية  -ملبفة ذةي صففففففعوبفا  التعلم في ااردن0 المجلس العفالمي لجمعيفا  التربيفة المطفار ة 

 1120-222(، 16 21، المطار ة ةاإلدارة التعليمية

برام  التلفاز ةاالعاإل اإللكترة ية العنيفة ةع قتها بالسففلوق العدةا ي ةإمففعاف الحسففاسففية لدا (0 1822سنان0   الشففيلة،

 .]رسالة ماجستير[0 كلية التربية، دمشف اامفاا

ة0 وي(0 اءسففتطواب ةع قته بالتشففوها  المعرفية لدا المراهطيل في المدارن اليا 1822صففالح، رينة عليد جياد، مها سففالم0  

 21400-2111(، 41، جامعة بابل،  مجلة كلية التربية ااساسية للعلوم التربوية ةاإل سا ية

(0 أشفففكاا سفففلوق اءسفففتطواب السفففايدة لدا عينة مل ملبة المرسلة 1822الافففبحيل، على موسفففىد الطضفففاة، محمد فرسان0  

 2210-200(، 2(،   246جامعة اازهر،  ، مجلة التربيةااساسية العليا في مدارن البادية الشمالية اارد ية0 

(0 ع قة االعاإل اإللكترة ية العنيفة بالسلوق العدةا ي 1826الافوالحة، علي سفليماند العويمر، يسفريد ةالعليما ، علي0  

مجلة جامعة الطدن المفتوسة ل بحاث ةالدراسففففا  التربوية ةالنفسففففية، ةالسففففلوق اءجتماعي لدا أمفاا الرةمففففة0 

4 26 ،)200- 2260 

]رسفففالة ماجسفففتير منشفففورة[0 جامعة  اءسفففتطواب ةع قته بالضففف وم التربوية لدا المراهطيل(0 1826موالبة، علي محمد0  

 اليرموق، ااردن0

 0 دار مجدءةي للنشر ةالتوزيأ0اإلدمان ةاإل تر ح(0 1822العباجي، عمر0  

قتها باإلدمان على اإل تر ح لدا ملبة المرسلة ااساسية جودة الحياة ةع (0 1820عبد الفتاح، معتافم محمد سفمير سسفل0  

 ]رسالة ماجستير منشورة[0 جامعة عمان العربية، ااردن0 العليا

سنة في الفضاب السيبرا ي0  20 -6(0 تأثير االعاإل اإللكترة ية على اامفاا ةالمراهطيل مل 1818العتيبي،  ادر بل محيل0  

 2160-286(، 10،  ةالنفسية المجلة الدةلية للعلوم التربوية

علمية المجلة ال(0 أثر االعاإل اإللكترة ية على سففلوكيا  أمفاا المرسلة اءبتدايية العليا0 ٦١٠٨عيمان، أما ي دميس محمد0  

 0 268 -216(، 2 14، جامعة أسيوم، لكلية التربية

]رسففالة ماجسففتير منشففورة[0 جامعة  الوءدياءسففتطواب ةع قته بتطدير ال ا  ةالترتي  (0 1821عيمان، صففابريل عارف0  

 عمان العربية، ااردن0
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 0 مؤسسة ميبة للنشر ةالتوزيأ0سيكولوجية اإلبداع(0 1828عيمان، فارةق0  

(0 دةر اإلدارة المدرسية في مواجهة ا تشار ظاهرة اءستطواب في 1820ع اري، عارف توفيف أسمدد الموسفى، رأفح سسفيل0  

مجلة الجامعة اإلسفففففف مية المفدارن الحكوميفة التفابعفة لمفديريفة تربيفة جرج مل ةجهفة  ظر مديري ةمعلمي المدارن0 

 200-08(، 2 11، فلس يل، ب زة

 (0 مكتبة الرشد280 م  سياسة التعليم ة ظامه في المملكة العربية السعودية(0 1821ل0  العطيل، عبد هللا عطي

، مجلة كلية التربية(0 السفففلوق اءسفففتطوايي لدا م إل ةمالبا  جامعة الجوف ةسايل0 1820العنزي، مريم  زاا سفففليمان0  

 4140-122(، 2(،   202 10جامعة اازهر، 

، جامعة مجلة كلية االداإل(0 التنمر المدرسففففي لدا بعض ت مي  مرسلة التعليم ااسففففاسففففي0 1820العنيرا، مناففففور عمر0  

 ٦٦0-2(، ديسمبر، 2(،   ٦٢الزاةية، ليبيا،  
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 الملخص

تجات تحسين جودة المناضافة الميزة التنافسية وإل وفوائد استخدامها المعرفةإدارة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تقنيات 

 ينبغي هبأهمية استخدامها إال أن المؤسساتوعلى الرغم من أهمية هذه التقنيات ومعرفة . ؤسساتوالخدمات المقدمة من قبل الم

ولهذا  ،والعاجلة في الوقت المناسب في اتخاذ القرارات المهمة المؤسسة ةساعدملالمعرفة  إدارة تطبيقرفع وعي الموظفين بأهمية 

موظفين. لل من دور كبير في تسهيل المهام وتوفير الوقت والجهدلما لها  تقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على التقنيات الذكية

. المعرفة إدارة مجال في وتواضيح عمل كالً منها إلى هذه التقنيات لجمعمنهج المراجعة العلمية وتحليل المحتوى الدراسة  وتستخدم

ص الخمس وهي: التشخي عمليات إدارة المعرفةمقسمة بناًء على  إدارة المعرفةتقنيات نموذج لب الخروجالدراسة هو ومن أهم نتائج 

نيات الذكاء تق :في النموذج ما يلي تغطيتهاالحديثة التي تم  التقنياتأبرز  ومن والتطبيق. والتخزين، والمشاركة، والتوليد،

ارة ونظم إد ، والبريد اإللكتروني،تقنيات ذكاء األعمال االصطناعي، وقواعد البيانات، برمجيات تخطيط الموارد األساسية،

توفر موظفين يعملون في بيئة تعاونية لمشاركة المعرفة، ومنهجية منظمة الستخدام  ومن النتائج المهمة أيضاً  وغيرها. المعرفة

لدراسة بضرورة استخدام بعض هذه التقنيات في المنظمات بما يتناسب مع أهدافها وحجمها اوتوصي  التقنيات بكفاءة وفعالية.

واضرورة استخدام تقنيات إدارة المعرفة كأدوات مساعدة في التقاط معرفة الخدمات والمنتجات التي تقدمها.  لتطويروامكاناتها 

 االفراد ونشرها واستخدامها. ومعرفة أهداف المؤسسة وطبيعة عملها للتحديد أفضل تقنيات إدارة المعرفة الممكن استخدامها.

، التقنيات الذكية، إدارة المعرفة، نظم إدارة المعرفة، أدوات إدارة المعرفة، نموذج تقنيات إدارة المعرفة: الكلمات المفتاحية

 .إلدارة المعرفة
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Knowledge Management Technologies in Organizations 

 

Abstract  

This study aims to identify knowledge management technologies to add competitive advantage 

and improve the quality of products and services provided by organizations. Despite the 

importance of these technologies and organizations’ knowledge of the importance of using them, 

employees’ awareness of the importance of applying knowledge to help the organization take 

important decisions should be raised. For this reason, this study sheds light on smart technologies 

in knowledge management. The study uses the scientific review approach and the content analysis 

approach to collect these technologies and explain each of them in the field of knowledge 

management. One of the most important results of the study is to come up with a model of 

knowledge management technologies divided based on the five knowledge management 

processes: Knowledge Identification, generating Knowledge, Knowledge sharing, The storage of 

Knowledge, and Knowledge application. The most important of these technologies are artificial 

intelligence, databases, basic resource planning softwares, decision support systems, business 

intelligence software, e-mails, document management systems, knowledge management systems, 

etc. The study recommends the need to use some of these technologies in organizations in 

proportion to their objectives, size, and capabilities to develop the services and products they 

provide. Moreover, using knowledge management technologies as assisting tools to capturing 

individuals' knowledge to reuse it and share it. 

Keywords: Knowledge Management Techniques, Smart Technologies, Knowledge Management, 

Knowledge Management Systems, Knowledge Management Tools, Knowledge Management 

Model. 
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 المقدمة . 1

استخدام التقنيات الذكية في جميع المجاالت الحيوية، فهي تستخدم إلنتاج البضائع والسلع وتطويرها  فييشهد العالم تطوراً ملحوظاً 

وتقديم الخدمات المختلفة، كما تطبق التقنية الذكية على كافة المجاالت الصحية والهندسية والتعليم والمدن الذكية وفي الطائرات 

لرقمية واإلعالم الرقمي والحكومات اإللكترونية وتطبيقات الحج والعمرة وتهدف والقطارات والبواخر والسيارات وفي المكتبات ا

  التقنية بشكل عام الى اختصار الوقت والجهد، وجعل الحياة أقل تعقيداً.

 Theoryظهر مصطلح التقنية في أوائل القرن التاسع عشر وقد استخدمه العالم فيبيلين في أوائل القرن التاسع عشر في كتابه "

of the leisure class مما أكسبه شهرة كبيرة، وقد أستخدم فيبلن " Vebln  مصطلح التقنية في بداية ظهوره بشكل واسع في

جوانب متعددة كجوانب الفنون والصناعة، والزراعة، واألنظمة الكهربائية، وغيرها ، وكان مفهوم التقنية سابقاً يطلق على أي 

كتقنية األقمشة القطنية والطرق اإلسفلتية وغيرها ، ثم تطور مفهوم التقنية في وقتنا الحااضر  ابتكار وتقنية جديدة في ذلك الوقت

 (.Schatzberg, 2018فأصبح يعبر عن األجهزة اللوحية الجديدة واألجهزة المحمولة وتقنية انترنت األشياء وغيرها )

 مشكلة الدراسة. 1.1

 نإأن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنظمات لتطبيق إدارة المعرفة معتمدة على التقنيات الذكية حيث  المتعارف عليهمن 

قنيات ت العاملين ليسوا مستعدين لتوليد ومشاركة المعرفة ولهذا يجب تحفيز العاملين وتطوير مهاراتهم التقنية ليتمكنوا من استخدام

. وألهمية هذا المواضوع تسعى هذه الدراسة (221، ص 0202ظمة )مهيوب والسنفي وغالب، إدارة المعرفة وتحقيق أهداف المن

المعرفة. وفي اضوء ما سبق يمكن تمثيل مشكلة الدراسة في السؤال التالي: في إدارة لحصر التقنيات الذكية التي تساعد المنظمات 

 ية والخاصة؟  المعرفة في المنظمات الحكوم دارةإلما التقنيات الذكية المستخدمة 

 أهداف الدراسة. 2.1

 تحليل محتوى الدراسات السابقة التي تناولت تقنيات إدارة المعرفة.  .2

 استخالص التقنيات المستخدمة في إدارة المعرفة. .0

 الخروج بنموذج يجمع بين التقنيات الذكية وعمليات إدارة المعرفة.  .3

 منهجية الدراسة .1.1

المحتوى وهي طريقة تستخدم لتسهيل التحليل المواضوعي للكلمات، أو الجمل والمفاهيم، أو لقد تم استخدام منهجية تحليل 

(. كما عرفها عطوي 241الشخصيات، أو الفقرات المفقودة في مختلف المواد المطبوعة أو السمعية أو البصرية )عبد الهادي، ص 

كلة. يث يقوم الباحث بالرجوع إلى الوثائق التي تعبر عن مش( بأنه منهج يستخدم لتحليل اإلنتاج الفكري ويهتم بالمحتوى ح0222)

بغرض تحليل محتوى المراجع العلمية الستخالص التقنيات التي تساعد في  في هذه الدراسة وقد تم استخدام منهج تحليل المحتوى

 .عمليات إدارة المعرفة
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 مصطلحات الدراسة. 1.1

إلى قوة إنتاجية تنافسية ذات قيمة مضافة، وهي "عملية منظمة للبحث عن المعلومات : هي تحويل رأس المال الفكري إدارة المعرفة

واختيارها وتنظيمها وتصنيفها بطريقة تزيد من مستوى فهم العاملين لها وتخزينها بشكل يحسن مستوى ذكاء المنظمة، ويوفر لها 

سهل عملية االستفادة منها في حل مشاكل العمل وفي المرونة الالزمة في العمل، ويحافظ على األصول الفكرية من الضياع، وي

 (.0222التعليم والتخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات وفي التعليم من الخبرات" )المستفيد، 

: هي العمليات المختلفة التي تقوم بمساعدة المنظمات لالستفادة منها في األنشطة اإلدارية كحل المشكالت عمليات إدارة المعرفة

اكتساب المعرفة وتخزينها واستخدامها ونشرها )عودة، ومن هذه العمليات علم والتخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات والت

0222.) 

هي النظم التقنية التي تقوم المنظمات بتطبيقها لمساعدتها في إدارة المعرفة وتعني : )نظم إدارة المعرفة( تقنيات إدارة المعرفة

 (. 0222التكامل بين التقنيات واآلليات التي يتم تطويرها بغرض دعم عمليات إدارة المعرفة )محمد، ،

 حدود الدراسة. 5.1

 تتناول الدراسة مواضوع تقنيات إدارة المعرفة. : الحدود المواضوعية

 .2443: تمت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الهجري الحدود الزمانية

 : اختصرت الدراسة على جمع المعلومات من المصادر الثانوية. الحدود المكانية

 

 النظري اإلطار .2

لعديد من هد وهنا اتستخدم التقنيات الذكية في العديد من المجاالت وتقوم بدور كبير من تسهيل المهام وتوفير الوقت والج

Subashini, Rita and Vivek (0220 )ذكر األدوار التي تقوم بها تقنيات المعلومات واالتصاالت في إدارة المعرفة حيث 

 : بعض هذه األدوار كما يلي

 تحديد المعرفة الضرورية للمنظمة.  .2

 تحليل المعرفة المتوفرة في المنظمة.  .0

 تخزين المعرفة.التركيز على الشكل الذي يتم فيه  .3

 بناء نظام إدارة معرفة فعال.  .4

 تنفيذ عوامل ومتطلبات إدارة المعرفة بتوفير البنية التقنية للمعلومات واالتصاالت.  .1

 تعزيز تطوير المهارات واختيار الكفاءات الصحيحة.  .2

 تعزيز قدرة الشركة على االبتكار وحماية معارفها األساسية من الضياع.  .2
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لها عالقة بتقنية المعلومات في مجال  وتقنياتأن هناك أدوات  (2، ص 2010) APOلإلنتاجية المنظمة اآلسيوية  أشارتوقد 

خدمات الشبكات االجتماعية، وغيرها كما يواضح الجدول نظم إدارة الوثائق، قواعد المعرفة، المدونات، : ومنهاإدارة المعرفة 

 ( هذه التقنيات. 2)

 (APO) لإلنتاجيةلمنظمة اآلسيوية من دراسة امستخلص إدارة المعرفة المساعدة على ( تقنيات المعلومات 1جدول )

 تصميم الباحثة بتصرف

 أدوات وأساليب لها عالقة بتقنية المعلومات

 مكتبات المستندات )نظم إدارة الوثائق(

 قواعد المعرفة )الويكي.. إلخ(

 المدونات

 االجتماعيةخدمات الشبكات 

 المكالمات الصوتية عبر اإلنترنت

 أدوات البحث المتقدم

 بناء مجموعات المعرفة

 إيجاد الخبراء عبر مواقع االنترنت

 مساحات عمل تعاونية عبر اإلنترنت

 بوابات المعرفة

 مشاركة الفيديو

 

مقسمة بناًء على عمليات إدارة  المعرفة وهي( بعض تقنيات ونظم إدارة 0202السعيدي )و (0222ذكر كالً من محمد )كما 

المعرفة تشمل )البوابات اإللكترونية والمؤتمرات المرئية والمدونات ومجموعات النقاش  اكتشافأوالً: عملية  : المعرفة كالتالي

اإللكترونية والبريد اإللكتروني(، ثانياً: عملية امتالك المعرفة وتشمل )النظم الخبيرة، ومجموعات الدردشة وقواعد البيانات، 

ذكاء االصطناعي، والمحاكاة القائمة على الذكاء االصطناعي(، والتواصل القائم على الحاسب، واكتساب المعرفة القائم على ال

وأما عملية مشاركة المعرفة فتشمل )أدوات تساعد على نعاون الفريق وأدوات للوصول إلى بيانات المتاحة على الويب، وأوعية 

ى الحالة ا ونظم التفكير المستند علالمعلومات وقواعد البيانات(، وأخيراً عملية تطبيق المعرفة فتشمل )نظم إيجاد المشكالت وحله

 .( هذا التقسيم0ويواضح الجدول ) ونظم المعلومات االدارية(ونظم التخطيط، ونظم دعم القرار، والنظم الخبيرة، 
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 (2020( ودراسة السعيدي )2012من دراسة محمد ) مستخلص ( تقنيات المعلومات المساعدة على إدارة المعرفة2جدول )

 صرفتصميم الباحثة بت

 تقنيات إدارة المعرفة عمليات إدارة المعرفة 

 البوابات اإللكترونية اكتشاف المعرفة 

 المؤتمرات المرئية

 المدونات

 مجموعات النقاش االلكترونية

 البريد اإللكتروني

 قواعد البيانات

 النظم الخبيرة  امتالك المعرفة 

 مجموعات الدردشة

 قواعد البيانات

 التواصل القائم على الحاسب اآللي

 اكتساب المعرفة القائم على الذكاء االصطناعي

 المحاكاة القائمة على الحاسب اآللي

 أدوات تساعد على تعاون الفريق مشاركة المعرفة 

 الوصول إلى البيانات المتاحة على الويب

 أوعية المعلومات وقواعد البيانات

 نظم التعلم اآللي

 نظم إيجاد المشكالت وحلها تطبيق المعرفة 

 نظم التفكير المستند على الحالة

 نظم دعم القرار

 النظم الخبيرة

 نظم التخطيط

 نظم المعلومات اإلدارية 
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أوال: ( تقنيات إدارة المعرفة إلى أربع عمليات وهي 0222)  Antonova, Gourova and Nikolovبينما قسمت دراسة 

 ة تخزينعمليثانياً: المعرفة( و التقاطعملية توليد المعرفة وتشمل ) أدوات تأليف المحتوى، وأدوات اكتشاف المعرفة ، وأدوات 

عملية الثاً: ثالمعرفة وتشمل )تقنيات تخزين المعرفة، تقنيات تمثيل العالقات بين المواضوعات واسترجاع المعارف (، و وتمثيل

ابعاً: نقل ، ور)برمجيات تحليل البيانات، أدوات التنقيب عن البيانات، أدوات االستعالم عن المعلومات(تحويل المعرفة وتشمل 

تقنيات الويب وشبكات التواصل االجتماعي وأدوات التأليف التشاركي، ومؤتمرات الفيديو، والمنتديات ومشاركة المعرفة وتشمل)

 . ( هذا التقسيم3ويواضح جدول ) (اإللكترونية

تصميم الباحثة  Antonova et al. (2002)من دراسة مستخلص ( تقنيات المعلومات المساعدة على إدارة المعرفة 1) جدول

 بتصرف 

إدارة  اتعملي

 المعرفة

 تقنيات إدارة المعرفة

تحرير النصوص والصور والصوت، وبرمجيات أدوات تأليف المحتوى مثل )برمجيات  توليد المعرفة

 (وبرمجيات الجرافيك، وبرمجيات تحرير الفيديوالوسائط المتعددة، 

 ناتلبيانات المتوفرة في قاعدة البيالأدوات اكتشاف المعرفة مثل برمجيات تحليل والتنقيب 

والتي تعمل  OCRأدوات التقاط المعرفة مثل برمجيات تحويل المعلومات في شكل مقروء آليا 

 على تحويل المعلومات التي في شكل مطبوع إلى شكل آلي

تخزين وتمثيل 

 المعرفة

 التقنيات تخزين المعرفة مثل: مستودعات البيانات وقواعد البيانات 

التقنيات تمثيل العالقات بين المواضوعات وربطها بالوثائق واسترجاع المعارف المحفوظة 

 االنطلوجيا وتقنيات خرائط المفاهيم.مثل: التكسونومي والكشافات و

تحويل المعرفة 

 واستخدامها

 .مشاهدة البيانات بطرق رسومات متعددةلبرمجيات التحليل متعددة األبعاد 

 مأدوات االستعال

 تحليل البيانات واتخاذ القراراتوأدوات التنقيب عن البيانات 

 النظم الخبيرة ونظم دعم اتخاذ القرار أدوات تساعد على استخدام المعرفة واسترجاعها مثل:

نقل ومشاركة 

 المعرفة

)مواقع التواصل االجتماعي وأدوات التأليف التشاركي كالويكي، ومؤتمرات  تقنيات الويب

 الفيديو، والمنتديات االلكترونية(

 

اوالً: أدوات التقاط وتكويد : كالتالي إلى قسمين ( لنظم إدارة المعرفة0221) Wickramasinghe and Sharmaوكان تقسيم 

 ،المعرفة وتشمل )قواعد البيانات، التطبيقات القائمة على أساس الحالة، النظم الخبيرة، الشبكات العصبية والخوارزميات الجينية

تبية، ك، ثانياً: أدوات تبادل ومشاركة المعرفة وتشمل )البرمجيات الجماعية، والنظم الم(والمنطق الضبابي، والوكالء األذكياء

 ( هذا التقسيم.4ويواضح جدول ) والشبكات الداخلية(.
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 Wickramasinghe and Sharmaمن دراسة  مستخلص ( تقنيات المعلومات المساعدة على إدارة المعرفة1جدول )

 تصميم الباحثة بتصرف (2005)

 التقنيات الذكية نظم إدارة المعرفة أقسام 

 البياناتقواعد  أدوات التقاط وتكويد المعرفة

 التطبيقات القائمة على أساس الحالة

 النظم الخبيرة

 الشبكات العصبية

 والخوارزميات الجينية

 المنطق الضبابي

 الوكالء األذكياء

 البرمجيات الجماعية أدوات تبادل ومشاركة المعرفة

 النظم المكتبية

 الشبكات الداخلية للمنظمة

 

أوالً: بناًء على تدفق المعرفة ( فقد قسم تقنيات إدارة المعرفة إلى خمسة أقسام كالتالي: 232، ص 0222) An and Wangأما 

تحول  ، ثانياً: بناًء على عمليات(تحويل واستخدام المعرفة، ونقل ومشاركة المعرفةالمعرفة، و تقنيات توليدوتشمل ) وعملياتها

بناًء  ، ثالثاً:وتشمل )من اضمني إلى اضمني، ومن اضمني إلى صريح، ومن صريح إلى صريح، ومن صريح إلى اضمني( المعرفة

كان المعرفة م، رابعاً: بناًء على تقنيات تطبيقات تفاعلية(ووتشمل )تقنيات تطبيقات تكاملية،  على أساليب معالجة المعرفة

اعلية غير معرفة تفومعرفة تفاعلية مهيكلة، وو معرفة تكاملية غير مهيكلة، وتشمل )معرفة تكاملية مهيكلة،  وخصائص المعرفة

تقنيات الحجر األساس إلدارة المعرفة، و تقنيات نظم المعرفة، و وتشمل ) األعمال، خامساً: بناًء على استراتيجيات مهيكلة(

  .( هذه التقسيمات1ويواضح الجدول ) ،(تطبيقات إدارة األعمال 

تصميم  An and Wang (2010)  من دراسةمستخلص ت المعلومات المساعدة على إدارة المعرفة ( تقنيا5جدول )

 الباحثة بتصرف 

 تقنيات إدارة المعرفة التصنيف

 بناًء على تدفق المعرفة وعملياتها

 أدوات التأليف  تقنيات توليد المعرفة 

 أدوات التنقيب عن البيانات

 أدوات اكتشاف المعرفة

 األنظمة الخبيرة تحويل واستخدام المعرفة 
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 أنظمة دعم القرار

 بوابات المعرفة نقل ومشاركة المعرفة

 بناًء على عمليات تحول المعرفة

 تقنية االجتماعات االلكترونية من اضمني إلى اضمني

 تقنيات التعليم اإللكتروني من اضمني إلى صريح

 محركات البحث من صريح إلى صريح 

 إدارة المستندات أنظمة

 أدوات دعم االبتكار  من صريح إلى اضمني

 تقنية الخرائط المعرفية

 بناًء على أساليب معالجة المعرفة

 مخازن البيانات تقنيات تطبيقات تكاملية

 قواعد البيانات

 نظم إدارة المستندات

 البريد اإللكتروني والمراسلة الفورية تقنيات تطبيقات تفاعلية

 بناًء على مكان المعرفة وخصائص المعرفة

 مستودعات البيانات معرفة تكاملية مهيكلة

 مخازن البيانات

 الشبكات الداخلية  معرفة تكاملية غير مهيكلة

 محركات البحث

 قواعد بيانات الملفات الشخصية للخبراء معرفة تفاعلية مهيكلة

 مناقشات إلكترونية معرفة تفاعلية غير مهيكلة

 بناًء على استراتيجيات األعمال

 قواعد البيانات تقنيات الحجر األساس إلدارة المعرفة

 البريد اإللكتروني

 المناقشات اإللكترونية

 أنظمة إدارة المعارف العامة تقنيات نظم المعرفة

 نظم إدارة الخبرة 

 (ERPتخطيط الموارد األساسية ) تطبيقات إدارة األعمال

 (CRMالعالقة مع العمالء )إدارة 
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وقسمها بناًء على بعض العمليات التي تمر بها ( بعض تقنيات إدارة المعرفة 0220) Subashini, Rita and Vive  أورد  وقد

فعملية البحث عن المعرفة تشمل تقنية األدلة اإللكترونية، وعملية تخزين واسترجاع البيانات تشمل  أثناء العمل اليوميالمنظمات  

تقنية مستودعات البيانات، وعملية التواصل مع اآلخرين تشمل تقنيات شبكة االنترنت والشبكة الداخلية للمنظمة والبريد 

دام تقنيات ولتوفير الورق فيتم استخ مل تقنية مؤتمرات الفيديو،اإللكتروني، بينما عملية الحصول على المعارف الضمنية فتش

ت في جدول وقد تم تواضيح هذه التقسيما التحول الرقمي، ولتوفير معارف جديدة يتم استخدام تقنيات وبرمجيات الكتابة والتأليف.

(2.) 

تصميم  Subashini et al. (0122)  من دراسةمستخلص ( تقنيات المعلومات المساعدة على إدارة المعرفة 2جدول )

 الباحثة بتصرف 

 التقنية الذكية المستخدمة  عملية إدارة المعرفة 

 األدلة االلكترونية البحث عن المعرفة

 مستودعات البيانات تخزين واسترجاع البيانات

 شبكة االنترنت والشبكة الداخلية للمنظمة، والبريد اإللكتروني مع اآلخرينالتواصل 

 مؤتمرات الفيديو الحصول على المعارف الضمنية

 التحول الرقمي توفير الورق 

 برمجيات الكتابة والتأليف توليد المعرفة

 

عتماداً اإدارة المعرفة  وأدوات تصنيف لتقنيات Dalkir( نقالً عن 0220)  Silwattananusarn and Kulthidaذكر  بينما

فكل عملية من عمليات إدارة المعرفة تحتوي على تقنيات مختلفة (. 2مواضح في جدول )على دورة حياة إدارة المعرفة كما هو 

تم قسمها إلى قسمين فعملية التقاط وتوليد المعرفة فتشمل توليد المحتوى وإدارة المحتوى، وعملية مشاركة المعرفة فتشمل تقنيات 

تقنيات  المعرفة وتطبيقها فتشمل تقنيات التعلم اإللكتروني، التواصل والتعاون الجماعي، وتقنيات الشبكات، بينما عملية اكتساب

 .الذكاء االصطناعي

 Silwattananusarn and Kulthida (0122) ( تقنيات المعلومات المساعدة على إدارة المعرفة من دراسة2جدول )

 اكتساب المعرفة وتطبيقاتها مشاركة المعرفة  التقاط وتوليد المعرفة 

 توليد المحتوى: 

  .أدوات التأليف 

  .النماذج 

 .المالحظات 

  .تنقيب البيانات 

 .ملفات الخبراء 

 تقنيات التواصل والتعاون الجماعي:

  .التلفون 

  .الفاكس 

 .مؤتمرات الفيديو 

  .الرسائل الفورية 

  .اتصاالت اإلنترنت 

 تقنيات التعلم اإللكتروني:

 ( العالج السلوكي المعرفيCBT ) 

  تقنيات اختبار الصندوق األبيض

(WBT) 

  فصل الحاجز بالنقاط اإللكترونية

(EPSS ) 
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  .المدونات   .البريد اإللكتروني 

 .منتديات المناقشة 

  .البرمجيات الجماعية 

 .الويكي 

 .إدارة األعمال المتدفقة 

 إدارة المحتوى: 

 .الميتاداتا 

 .التصنيف 

  .األرشفة 

  .إدارة المعرفة الشخصية 

 تقنيات الشبكات:

  الداخلية.الشبكات 

 .الشبكات الخارجية 

 .خادم الويب، المتصفحات 

 .مستودعات المعرفة 

 .البوابات 

 تقنيات الذكاء االصطناعي: 

  .النظم الخبيرة 

  .نظم دعم القرار 

 .التصور وخرائط المعرفة 

 .الوكالء األذكياء 

 .أنظمة التصنيف اآللي 

 .تحليل النصوص، تلخيص النصوص 

اعي بالذكاء االصطن تهالتقنيات الذكية التي لها عالقة بإدارة المعرفة ومقترنلBirzniece (, p7 0222 ) ( تقسيم8يواضح جدول )و

 ومنها: 

 البحث الذكي (Intelligent search ويستخدم لتقليل عدد النتائج التي يتم استردادها بواسطة محركات البحث وتحسين )

 مالئمة النتائج من خالل البحث ليس فقط في المصطلحات المفتاحية وإنما يبحث في المحتوى والمعاني. 

 ( التصنيف التلقائي للمعرفةAutomatic classification of knowledge وهي طريقة فعالة إلدارة ) البيانات غير

  المهيكلة وتقسيمها وفقاً للموااضيع الرئيسية والموااضيع الفرعية وبالتالي إنشاء هيكل هرمي.

 ( تقنية البحث واالسترجاعSearch and Retrieval)    فهي تساعد على إيجاد المعلومات المهمة في بحر من المعلومات

( كمساعد Intelligent agentماء باستخدام الوكالء األذكياء )وهي من أصعب المهمات في إدارة المعرفة ولهذا قام العل

 لتحسين البحث واالسترجاع. 

 ( تقنية تصنيف النصوصText categorization باستخدام الذكاء االصطناعي فهي تستخدم كجزء من تنقيب المعرفة )

 في الويب. 

 نها: وذكر أيضاً بعض التقنيات التي تساعد في تمثيل المعرفة الضمنية وم

 ( النظم الخبيرExpert Systems .وهي تعتبر كمستودعات للمعرفة تجمع الحاالت من الخبراء وتمثلها ) 

 ( الويكيWiki وهو موقع لتسهيل إنشاء المحتوى ويمكن ألي شخص المساهمة والتعديل في المحتوى كما يمكن )

يجعل المحتوى الضمني يتحول إلى محتوى  توزيعه بشكل سريع. فيمكن لكل شخص مشاركة المعرفة مع األخرين، مما

 صريح.
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 ( خرائط المفاهيمConcept maps. وتستعمل لتمثيل المعرفة واستخالص معارف الخبراء وبالتالي إعادة استخدامها )

 واالستفادة منها.  

 ( المدوناتBlogging فهي تحتوي على معلومات مهيكلة ومعلومات غير مهيكلة وهي غنية بالمعلومات ولهذا فيكون )

 استخالص المعرفة الضمنية منها مهماً. 

 تصميم الباحثة بتصرف Birzniece (2011) من دراسة مستخلص ( تقنيات المعلومات المساعدة على إدارة المعرفة8جدول )

 تقنيات تساعد في تمثيل المعرفة الضمنية بالذكاء االصطناعي تقنيات إدارة المعرفة لها عالقة

 النظم الخبيرة البحث الذكي

 الويكي التصنيف التلقائي للمعرفة

 خرائط المفاهيم تصنيف النصوص

 المدونات البحث واالسترجاع باستخدام الوكالء األذكياء

 

والتي تساعد في اكتشاف المعرفة مثل: قواعد البيانات والتنقيب ( العديد من تقنيات إدارة المعرفة 0228بينما ذكر العمري )

في البيانات. وتقنيات أخرى تساعد في اكتساب المعرفة مثل النظم الخبير والذكاء االصطناعي. وهناك تقنيات أخرى تساعد على 

لمعرفة مثل نظم دعم القرار ونظم مشاركة المعرفة مثل المواقع االلكترونية. وأخيراً هناك تقنيات تساعد على تطبيق إدارة ا

 (. 2( في جدول )0228تخطيط موارد الشركة. ويمكن معرفة التقنيات التي ذكرها العمري )

 (2008العمري ) ( تقنيات المعلومات المساعدة على إدارة المعرفة من دراسة9جدول )

 االكسترانت 0 المعتمدة على الحاسب االتصاالت  2

 اإلنترنت 4 االنترانت 3

 البريد اإللكتروني 2 البرمجيات الجماعية 1

 جماعات النقاش اإللكترونية 8 التحليل المبني على الحالة 2

 الشبكات العصبية 22 الرجل اآللي 2

 قواعد البيانات 20 الصفحات اإللكترونية 22

 مستودع البيانات  24 المحاكاة المبنية على الحاسوب 23

 المواقع اإللكترونية 22 الممارسات الفضلىمستودعات ومخازن  21

 تنقيب البيانات 28 المؤتمرات المرئية 22

 النظم الخبيرة 02 المنطق الضبابي 22

 نظم تخطيط موارد الشركة 00 نظم دعم القرار 02

 Lotus Notes 04 نظم الذكاء الصناعي 03

 

 يلي: كما نظم إدارة المعرفة تقنيات ولأنواع  ه يوجد( أن0221وأوردت مريم )
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  النظم الخبيرة: وهي مجموعة من نظم تقوم بحل المشكالت باستخدام الحاسوب وذلك من خالل محاكاة عمليات التفكير

 واتخاذ القرارات. 

  نظم المعتمدة على الحالة: هي نظم تقنيات اإلدراك والتي تقوم بحل المشكالت على أساس المشكالت التي وقعت في

 ي. المااض

  نظم التنقيب عن المعرفة: وهي نظم تهتم بعملية استخالص المعرفة واستنباطها من مصادر تخزينها مثل: مستودعات

 البيانات، قواعد البيانات. 

  نظم الشبكات العصبية: وهي نظم تعمل بنفس طريقة العقل البشري وتستخدم شبكة من عناصر العمليات المترابطة تعمل

 على معالجة المعلومات. 

  نظم المنطق الضبابي: وهي نظم تتعامل مع البيانات الغامضة وتستخدم هذه النظم في التعامل مع البيانات التي تتطلب

ثلة على األجهزة التي تستخدم نظم المنطق الضبابي الغساالت والمكيفات والمراسالت خيارات متعددة ومن األم

 اإللكترونية ذات القدرة على التعديل الذكي. 

 .نظم الخوارزميات الجينية: وهي نظم تستخدم في عملية البحث الذكي عن الحلول المثلى واستبعاد الحلول الرديئة 

( بتلخيص العالقات بين التقنية وإدارة المعرفة وقد قام بتقسيم نطاق إدارة المعرفة إلى ستة عناصر 0222) Binnyكما قام 

 ( وهي: 22كما هو مواضح في جدول )

أو عمل أو اكمال طلب أو استعالم عميل وحل  معاملة،المعرفة الستكمال  استخدامالمعامالت: وهو القسم الذي يتم فيه  .2

 هذه التطبيقات تطبيقات خدمة العمالء وتطبيقات مكتب المساعدة وغيرها. مشكالت العمالء ومن 

واألنماط  االتجاهاتالتحليالت: وهو القسم الذي يولد المعرفة من كميات هائلة من المصادر، يمكن من خاللها معرفة  .0

ل نظم منها مث االستفادةوتحويل البيانات إلى معلومات وإذا تم العمل عليها وتطويرها تصبح معرفة يمكن  المتشابهة

 المعلومات اإلدارية والذكاء التنافسي وغيرها.

إدارة األصول: وهو القسم الذي يركز على إدارة أصول المعرفة الصريحة وإدارة الملكية الفكرية وجعلها متاحة  .3

 للمستخدمين.

ن الملفات التي تخص إدارة الجودة العمليات: وهو القسم الذي يركز على ممارسات العمل واإلجراءات وهي غالباً ما تكو .4

الشاملة وإعادة هندسة العمليات وغالباً ما يتم تحسين هذه األصول المعرفية من خالل الدروس الداخلية والتدوين وقياس 

 األداء.

التطوير: وهو القسم الذي يهتم بزيادة كفاءات وقدرات عمال المعرفة في المنظمة وهو ما يعرف باالستثمار في رأس  .1

مال البشري مما يزيد من محتوى المعرفة وقدرة المنظمة على التعلم من تجارب األخرين وجذب أفضل العاملين في ال

 مجال المعرفة والتنافس مع الشركات المنافسة.

خصصاتهم ت اختالفواإلبداع: وفي هذا القسم يتم التركيز على توفير بيئة لتعاون عمال المعرفة، فيمكن مع  االبتكار .2

 (38معارف والخروج بابتكارات وإبداعات جديدة )ص التوليد 
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 Binny (0222) على إدارة المعرفة من دراسة( تقنيات المعلومات المساعدة 22جدول )

 
االبتكار 

 واإلبداع

إدارة  العمليات التطوير

 األصول

 المعامالت التحليالت

 تطبيقات

إدارة 

 المعرفة

 االتصاالت-

 التعاون -

منتديات  -

 النقاش

 الشبكات -

الفريق  -

 اإلفترااضي

البحث  -

 والتطوير

فريق  -

متعدد 

 التخصصات

تطوير  -

 المهارات

تنافس  -

 العاملين

 التعلم -

 التعليم -

 التدريب -

 إدارة الجودة الشاملة -

 مقارنة مرجعية -

 أفضل الممارسات -

 إدارة الجودة -

عمليات إعادة هندسة  -

 األعمال

 تطوير العمليات -

 أتمتة العمليات -

 الدروس المستفادة -

 علم المناهج -

بيئة المحاكاة  -

، أيزو واالستثمارات

 سقما.  ، ستة2222

الملكية  -

 الفكرية

إدارة  -

 الوثائق

تقييم  -

 المعرفة

- 

مستودعات 

 المعرفة

إدارة  -

 المحتوى

مخازن  -

 البيانات

تنقيب  -

 البيانات

 ذكاء األعمال -

نظم  -

المعلومات 

 اإلدارية

نظم دعم  -

 القرار

إدارة عالقات  -

 العمالء

الذكاء  -

 التنافسي

المنطق المبني  -

 على الحالة

تطبيقات مكتب  -

 المساعدة

تطبيقات خدمات  -

 العمالء

تطبيقات إدخال  -

 الطلبات

تطبيقات دعم  -

 وكيل الخدمات

 

تمكين 

 التقنية

البريد  -

 اإللكتروني

غرف  -

 الدردشة

مؤتمرات  -

 الفيديو

محركات  -

 البحث

البريد  -

 الصوتي

لوحات  -

 اإلعالنات

التدريب  -

المعتمد 

على 

 الحاسب

التدريب  -

عبر 

 اإلنترنت 

 إدارة التدفقات -

أدوات نموذجة  -

 العمليات

أدوات  -

إدارة 

 المحتوى

محركات  -

 البحث

خرائط  -

 المعرفة

نظم  -

 المكتبات

الوكالء  -

 األذكياء

 زحف الويب -

نظم إدارة  -

 قواعد البيانات

الشبكات  -

 العصبية

تقنيات  -

التواصل عبر 

 اإلنترنت

أدوات  -

التقارير 

 وتحليل البيانات 

 النظم الخبيرة -

الحوسبة  -

 اإلدراكية

 شبكات داللية -

النظم الخبيرة  -

المعتمدة على 

 القوانين

شبكات  -

 االحتماالت

 شجرة القرارات -

نظم المعلومات  -

 الجغرافية
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تقنية  -

التواصل عبر 

 اإلنترنت

 ةالمحاكاتقنية  -

 البوابات، اإلنترنت، اإلنترانت، إكسترانت

 المناقشة والنتائج .1

راسات الدالجزء األكبر من نجد أن  واالطالع على التقنيات الذكية والنظم المستخدمة في إدارة المعرفةاألدبيات من خالل مراجعة 

( و 0202( والسعيدي )0222محمد )راسة ومن هذه الدراسات دقسمت تقنيات إدارة المعرفة من خالل عمليات إدارة المعرفة 

Antonoval et al. (0222) وWickramasinghe and Sharma (0221)  وSilwattananusarn and Kulthida  

(، بينما قامت بعض الدراسات بتقسيم تقنيات إدارة المعرفة بربطها بتقنيات الذكاء االصطناعي مثل 0228( و العمري )0220)

بناًء وهناك دراسات أخرى قسمت تقنيات إدارة المعرفة (. 0221(، و مريم )0228( ، والعمري )0222) Birznieceدراسة 

  .Binny (0222)( و 0220) .Subashini et alناء العمل اليومي مثل دراسة على العمليات التي تمر بها المنظمات أث

(. ويتضح 2شكل )( وتمثيل ذلك في 22جدول )في  دبيات كما هو مواضحمن األالتقنيات  باستخالص الدراسةقامت وقد 

التشخيص، ك عملية واحدةفإما أن تكون التقنية مستخدمة في تستخدم في عمليات إدارة المعرفة على اختالفها  ةأن التقنيالشكل من 

هي ي جميع عمليات إدارة المعرفة و، أو انها تستخدم فكثرأاو التطبيق أو انها تستخدم في عمليتين أو  التخزين،او  التوليد،أو 

تقنيات ذكر كالً من هذه اليتم فس. والتطبيق والتخزين، والمشاركة، والتوليد،التشخيص عمل برمجيات متكاملة يمكن من خاللها 

 : مع ذكر تعريف مبسط

 : التقنيات التي تستخدم في عملية التشخيص -2

   فهي تقنية( أدوات البحث المتقدمةAdvanced Search Tools وهي األدوات المتقدمة التي تقدمها معظم :)

المراد الوصول إليها وهي مهارة  محركات البحث مما يساعد في تحسين جودة نتائج البحث والوصول إلى المعلومات

(. فعند توفر هذه األدوات في نظام المنظمة شيء مهم إلنجاز عملية APO, 2010. P57مهمة لعمال المعرفة )

تم ولكنها مشتركة مع عملية التوليد والمشاركة فسي التشخيص،ويوجد هناك تقنيات أخرى لعملية التشخيص بشكل جيد. 

 سة. ذكرها الحقاً في هذه الدرا

 :التقنيات التي تستخدم في عملية التوليد -0

 ( النظم الخبيرةExpert systems هي تقنية ذكية تستخدم اللتقاط المعرفة الضمنية في مجاالت وتخصصات :)

دقيقة من الموظفين المهرة )الخبراء في المجال( وتكون في شكل مجموعة من القواعد البرمجية التي تخزن في ذاكرة 

  (.Laudon and Laudon, 2014, p 463تساعدهم في اتخاذ القرارات وحل المشكالت بالمنظمة ) النظام الخبير
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 ( المحاكاة الحاسوبيةComputer-based simulation تستخدم المحاكاة الحاسوبية لتكرار البيئة او عمل :)

من صحة  ت والقيود وتستخدم للتحققبيئة مشابهه للبيئة المراد دراستها على الحاسب اآللي لمعرفة المتغيرات والتفاعال

  (. Antonoaie, 2010, p 1الفراضيات والنظريات )

 ( تنقيب البياناتData mining فهي طريقة الكتشاف األنماط من بين كم كبير من البيانات بتطبيق :)

يتم  فيد األنماط التيخوارزميات ريااضية معقدة على مخازن البيانات، او قواعد البيانات، أو الويب، أو المستودعات. وت

اكتشافها في التنبؤ بما يمكن ان يحدث في المستقبل مثل المنتجات األكثر طلباً او المنتجات التي في حين تم طلبها يتم 

  (.222، ص 0222طلب منتجات أخرى تبعاً لها وغيره من التنبؤات التي تساعد في اتخاذ القرار )بامفلح، 

 ( تحليل البياناتData analysis :)هي عملية جمع البيانات وتنظيفها وفحصها وتحويلها في شكل رسومات ف

وتخزينها واالستعالم عنها وتساعد على اتخاذ القرارات، ولكن ليس فقط في مجال األعمال إنما في مجاالت أخرى أيضاً 

  (.Hillier, 2021مثل العلوم والتعليم والحكومة وغيرها )

 ( الوسائط المتعددةMultimedia :)هي برمجيات يمكن من خاللها تخزين محتوى الوسائط المتعددة والتفاعل ف

معه بالتعديل واإلاضافة والحذف والمقصود بالوسائط المتعددة هي النصوص والرسومات والصور الثابتة والفيديو 

 .(Pavithra, Aathilingam and Prakash. 2018 , p 271والرسوم المتحركة والصوت وأي وسائط أخرى )

 : التقنيات التي تستخدم في مشاركة وتوليد المعرفة فهي -3

 تعاونية للعمل عبر اإلنترنت: المساحات الCollaborative Virtual Workspaces) هي مساحة تعاونية :)

افترااضية تمكن األشخاص من العمل معاً بغض النظر عن أماكن وجودهم في الواقع فيمكن من خالل هذه المساحات 

 (. APO, 2010, P 64تندات والتحرير التعاوني وإاضافة الصوت ومؤتمرات الفيديو )مشاركة المس

 ( التعلم اإللكترونيE-learning فهو عملية التعلم باستخدام الحاسب اآللي واألجهزة المتنقلة كالهاتف :)

 الجميع يتعلم بشكل متزامنالمحمول فيقوم بها األفراد أو الجماعات عبر اإلنترنت أو دون اتصال ومن الممكن أن يكون 

 (. Chitra and Raj, 2018, P 11او بشكل غير متزامن )

 ( الويكيWikis فهو نوع خاص من قواعد المعرفة وهو عبارة عن موقع يحتوي على عدة صفحات كل :)

صفحة تحتوي على مواضوع معرفي )صفحة لمناقشة المواضوع وصفحة للتحرير والتعديل وصفحة لتسجيل تاريخ 

ييرات والمراجعات التي تمت على المواضوع( فيمكن للكل التعاون وتطوير المعرفة الجديدة والوصول إليها ومن التغ

 (.APO, 2010. P 45أمثلتها ويكيبيديا )

 التقنيات التي تستخدم في التخزين فهي:  -4

 ( مستودعات المعرفةKnowledge Repositoriesهي قواعد بيانات تسمح بتخزين أنواع مختلف :) ة من

المعارف لتكون وسيلة لتبادل الخبرات ولها عدة أنواع فمنها ما هو لتبادل الخبرات والتركيز على حاالت الفشل التي 

مر بها الخبراء ومنها ما هو لوصف التجارب الناجحة التي تمثل أفضل الممارسات ومنها نظم لتحديد مواقع الخبراء 

 (. 232 -238، ص ص 0222)بامفلح، 
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 مخازن الب( ياناتData Warehouses فهي تستخدم لحفظ المعلومات كبيرة الحجم ومن أقسام متعددة في :)

المؤسسة مثل قسم المبيعات وقسم الموارد البشرية والشبكات االجتماعية وغيرها فهي تعتبر قاعدة بيانات عالئقية 

 (. 222، ص 0222مصممة لالستفسار والتحليل بدالً من تجهيز المعامالت )بامفلح، 

 ( الحوسبة السحابيةCloud Computing فهي خدمات متنوعة تتيح للمستخدم استخدام البرامج ومصادر :)

المعلومات عبر شبكة اإلنترنت والوصول إلى الملفات المخزنة في السحابة من أي مكان مما يوفر المال والجهد والوقت 

  (.081 -084، ص ص 0222)بامفلح، 

 ( البيانات الضخمةBig Data فهي مجموعات كبيرة جداً من البيانات والتي يصعب إدارتها وتحليلها :)

 (. Gulia, 2016, P 2ومعالجتها مثل الصوت وصفحات الويب والنصوص والشبكات االجتماعية )

 التقنيات التي تستخدم في التوليد والمشاركة والتشخيص فهي:  -1

  مؤتمرات الفيديوVideo Conference)):  هي خدمات إجراء مكالمات فيديو عبر اإلنترنت بالصوت

والصورة باستخدام الحاسب أو الهاتف المحمول وهي خدمة تقدمها التطبيقات وفي الغالب تكون مجانية وتكون هذه 

 (. APO, 2010. P54المكالمات بين شخصين أو أكثر )

 ( قواعد بيانات إيجاد الخبراءExpert Databases فهي نوع من :) أنواع المستودعات التي تنمو على شبكة

اإلنترنت وتحتوي على معلومات الخبراء حسب تخصصاتهم ويمكن أن يكون الخبراء أفراد أو منظمات أو شركات 

(Coachingexperts.org, 2022 ،0222( فهي بمعنى آخر ال تتيح المعارف، ولكن تعرف بأماكن تواجدها )بامفلح ،

  .Finding Experts Guide، و Experts Databaseثال ( ومنها على سبيل الم232ص 

 ( الهواتف الذكيةMobile Devices هي أجهزة تحتوي على خدمات مناسبة لشاشته الصغيرة ويمكن معرفة :)

بعض المعلومات عند تقديم الخدمات والتطبيقات للمستفيدين مثل معرفة سلوكهم أثناء التسوق وعمل التفاعالت التجارية 

 ,Laudon and Laudonماكنهم من خالل تحديد المواقع، وأيضاً معرفة مدة استخدام هذه التطبيقات.. إلخ )ومعرفة أ

2014, P547.)  

 ( غرف الدردشة االفترااضيةVirtual Chat Room :) تحتوي بعض غرف في غرف مخصصة للدردشة

ركة المعرفة حول منتجات معينة مما الدردشة المخصصة على معلومات ورؤى حول المستهلكين ويتم فيها توليد ومشا

 (.Barker, 2008, p 148يفيد المنظمة في تطوير تلك المنتجات )

  تقنية( إنترنت األشياءInternet of Things :)هي نوع من الشبكات تستخدم لربط أي شي باإلنترنت ف

 ,Patel and Patelوالمراقبة واإلدارة )باستخدام أجهزة استشعار إلجراء تبادل المعلومات وتحديد المواقع والتعقب 

2016, P 6122.)  

 ( المدوناتBlogs :)هي عبارة عن موقع بسيط للغاية يستخدم فيه عادتاً أسلوب الدفتر اليومي وترتب ف

الموااضيع فيه ترتيب زمني وتكون الموااضيع عبارة عن مقاالت، أو قصص قصيرة، أو صور أو فيديو أو تسجيالت 

 (. APO, 2010. P50من جميع األنواع وغالباً ما يكون فيها إنشاء المحتوى من شخص واحد )صوتيه أو مزيج 

 التقنيات التي تستخدم في التوليد والمشاركة والتخزين فهي:  -2
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 ( برمجيات المشاريع التعاونيةCollaborative projects هي نوع من وسائل التواصل االجتماعية التي :)

ة في إنشاء محتوى ونشره واإلاضافة عليه وتغييره مثل الويكي والمواقع التي تأخذ أراء تمكن المستخدمين بالمشارك

 ,Kaplan and Haenlein, 2014العمالء عن المنتجات أو الخدمات باإلاضافة إلى الفيس بوك واليوتيوب وغيرها )

p 618 .) 

 ( بوابات المعرفةKnowledge Portalبوابة المعرفة هي أكثر من مجرد بوا :) بة معلومات حيث ان بوابة

المعلومات هي جزء منها ويكون فيها تواصل مع األخرين بطريقة منظمة، وتبقى البوابة عبارة عن معلومات حتى 

والفرق بينها (. APO, 2010, P 78يعالجها القارئ )فتسمى عملية التعلم ويتم استيعابها( وبذلك تتحول إلى معرفة )

هي بوابة رقمية يتم فيها االحتفاظ بالمستندات وقواعد البيانات ويقوم  ة المعلوماتأن بواب بوابة المعلوماتوبين 

  المستخدمون بالوصول إلى هذه المعلومات فقط.

  تقنية( الشبكات االجتماعيةSocial networks هي مجموعة من األشخاص يشتركون في مجال االهتمام :)

حيث يتشاركون المحتوى من روابط للمستندات أو مواقع ويب ويتواصلون مع بعضهم البعض عبر شبكة اإلنترنت 

 (.APO, 2010. P 52ويمكنهم أيضاً عمل بث مباشر فيديو )

 عملية التشخيص والتخزين والتي تستخدم األساليب التالية: -2

 ( التكسونوميTaxonomy هي عبارة عن تسلسل هرمي للمفاهيم والمصطلحات ويشمل تسمية البيانات :)

ستخدم لتنظيم المعلومات والمعرفة من مستندات وكتيبات بطريقة تسهل الوصول إليها بسهولة. )المنظمة الوصفية وت

(. ويمكن وصفها على تصنيف يمكن تمثيله في شكل شجرة لها فروع مثل 32، ص APO ،2010األسيوية لإلنتاجية 

 العالقات. 

 ( األنطولوجياOntologyوتعني علم الوجود. وهي "وسيلة تحد :) يد ورسم العالقات الداللية بين المفاهيم

ت أيضاً ولكن من قبل اآلال البشر،والمصطلحات حتى تكون قابلة للقراءة والمعالجة ألياً وقابلة للفهم ليس فقط من قبل 

مما يسهل على البرمجيات الحاسوبية واآلالت فهمها وسهوله معالجة وتنظيم واسترجاع مصادر المعلومات التي واضعت 

(.  وتكون على شكل شبكة الويب كل جزء 2، ص 0223لوجيا مناسبة ووااضحة لها في الوصف والداللة" )أحمد، انطو

 منها مرتبط بجزء آخر. 

 هي: ف تشخيص والتوليد والمشاركة والتخزينوتشمل ال إدارة المعرفة طبيقالتقنيات التي تستخدم في ت -8

 ( شبكة اإلنترنتInternet هي شبكة عالمية من :) أجهزة الكمبيوتر المرتبطة مع بعضها البعض لخدمة

مليارات المستخدمين حول العالم. وهي شبكة تتكون من ماليين الشبكات الخاصة والعامة والحكومية واألكاديمية 

  (.Regassa, 2009, P235والمتعلقة باألعمال التجارية وغيرها )

 ا( لشبكات الداخلية للمنظمةIntranet هي شبكة تربط :) بين أجهزة المنظمة باستخدام نظم اتصال تساعد على

 (.Regassa, 2009, P233مشاركة الملفات واألجهزة والطابعات والماسحات الضوئية والبرمجيات )

 ( البريد اإللكترونيEmails هي أداة مجانية سريعة إلرسال واستقبال الرسائل الفورية في أي مكان في :)

  Hotmail (Regassa, 2009, P245.)و  Yahooثلة عليها العالم في نفس الوقت ومن األم
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 ( تخطيط الموارد األساسيةEnterprise Resource Planning - ERP هو عبارة عن برنامج يقوم بإدارة :)

  (.Microsoft, 2022الشؤون المالية وسلسلة التوريد والتجارة والتصنيع وإعداد التقارير وأنشطة الموارد البشرية )

 برمجيات ( إدارة العالقة مع العمالءCustomer Relationship Management System - CRM :)

هي مجموعة من الحلول البرمجية المتكاملة القائمة على البيانات التي تعمل على تحسين التفاعل مع العمالء وإدارة 

  (.Microsoft, 2022العالقة معهم )

  تقنيات( التحول الرقميDigital Transformation هو التغير الذي يحصل بدمج األنظمة المادية والرقمية :)

  (.Cichosz, Wallenburg and Knemeyer, 2020, 022بمزج المعلومات والتقنية واالتصاالت )

  تقنيات( الذكاء االصطناعيArtificial intelligence :)هو علم يحاكي عمليات الذكاء البشري كفهم ف

لقدرة على التفكير واالستنتاج واتخاذ القرارات وحل المشكالت بنفس الطريقة التي يفكر بها العمليات الذهنية المعقدة وا

العقل البشري. ومن األمثلة على الذكاء االصطناعي النظم الخبيرة والنظم القائمة على الحالة والشبكات العصبية وتعلم 

  (.044 - 032، ص  ص 0222)بامفلح، اآللة والخوارزميات الجينية والمنطق الضبابي والوكالء األذكياء 

 ( قواعد البياناتDatabase هي مكان لحفظ المعلومات والصور والرسومات ومقاطع الفيديو وجداول الفيديو :)

 (.  APO, 2010, P 44والعروض التقديمية، فيمكن تنظيمها، وفرزها وإتاحتها )

 ( نظم إدارة الوثائقDocument Management Systemsه :)حتفظ بمستندات المنظمة تنظم  ي

النشر االلكترونية والورقية إلدارتها وتداولها واسترجاعها وقت الحاجة باالستناد على معايير المنظمة وحقوق 

(Zantout and Marir, 1999, P 471.)  

 ( نظم دعم القرارDecision Support Systems هي مجموعة من نظم تساعد في اتخاذ القرار وهي تقوم :)

باستخالص وتلخيص وعرض البيانات ومن األمثلة على هذه النظم نظم أتمتة المكاتب ونظم معالجة البيانات ونظم 

  (.2-1، ص ص 0222المعلومات اإلدارية )جواد، 

 ( تقنيات ذكاء األعمالBusiness intelligence techniques فهي مجموعة من التقنيات التي تساعد على :)

ل البيانات من البيانات الضخمة وتحليلها لتقديم معلومات مفيدة تساهم في دعم اتخاذ القرار اكتشاف واستخراج أفض

 (.82، ص 0202والتخطيط االستراتيجي )العمري وعقيلي، 

  نظم إدارة المعرفة(Knowledge Management Systems) :هي النظم التقنية التي تقوم المنظمات ف

بتطبيقها لمساعدتها في إدارة المعرفة وتعني التكامل بين التقنيات واآلليات التي يتم تطويرها بغرض دعم عمليات إدارة 

 (. 0222المعرفة )محمد، ،

ت إدارة عمليا جزء منتقوم بالذكية تقنيات البعض ان  والتي تم استخالصها من قبل الباحثة (22والجدول ) (2) الشكليتضح من 

اء تقوم بدمج البيانات والمعلومات وآرهي ال ف عمليات إدارة المعرفةجميع ولكنها ليست نظم إدارة معرفة متكاملة تقوم ب المعرفة،

فة المعر على تشخيص المنظمة تساعد النظم التي حيث أن نظم إدارة المعرفة هيالخبراء والمهارات والخبرات في نظام واحد. 

 خالل يمكن من. فعمليات إدارة المعرفة كل أو بعضلتطبيق وتطبيقها فهي مصممة  وتخزينهاومعالجتها ومشاركتها ها وتوليد

 إدارة الوثائق،و: إدارة المحتوى، ، ومن هذه المهامالقيام بالعديد من المهام نظم إدارة المعرفة
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 اذ القرارالمساعدة في اتخو التحدث مع زمالء العمل والشبكات االجتماعية،وبرامج التعاونية والمشاركة، أو  برمج تدريبيةوتقديم  

 . رهاكاستخالص المعرفة والتنقيب في البيانات وغي أيضاً  المتقدمة كما يمكن استخدام الذكاء االصطناعي للمساعدة في بعض المهام

أن هناك اختالف بين تقنيات المعلومات ونظم إدارة المعرفة، وتعتبر تقنيات المعلومات  Galandere-Zile (0222)ويرى 

في حد  فالتقنيةفغالباً ما تدمج أنظمة إدارة المعرفة مجموعة من البرمجيات والتقنيات الجاهزة. بمثابة أداة تمكين إدارة المعرفة. 

خدام أجهزة نظام معرفي فمثالً است توفيرها مع بعضها البعض يسبب في ولكن دمج التقنيات واستخدام معرفة،ذاتها ال تشكل إدارة 

معرفة. معاً يساعد على دعم إدارة الوالبريد االلكتروني واستخراج المعرفة وتنقيب البيانات الحاسب وقواعد البيانات والشبكات 

تطوير نة في والمرو سهولة االستخدامو ر،ع القراي توفير المعرفة لصنافهفأما العوامل التي يجب أن تتوفر في نظم إدارة المعرفة 

لحصول على المعرفة ذات واالمعرفة، يوفر النظام تحليل متعمق لألنماط، السماح بالوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات 

  .الصلة، مناسبة النظام لحجم المنظمة مع األخذ في االعتبار احتمالية توسع المنظمة في المستقبل

 نه يمكنإدارة المعرفة ويرى أونظم ( أنه يصعب تواضيح الفرق بين تقنيات المعلومات وأدوات 2: ص 0224) Sinhaيذكر و

صفحات الكلمات ومت اتمتصفحات الويب ومعالجواألجهزة والبنية التحتية ك على العديد من التقنياتتقنية معلومات أن تشمل 

مولدات الوسائط المتعددة، وأدوات المراسلة، وخدمات اإلنترنت، والبيانات، البريد اإللكتروني وخوادم الملفات ونظم إدارة قواعد 

 والبرمجيات شبكات الخبراءخدمات إدارة المعرفة كخرائط المعرفة و فتشملوأما أدوات وأنظمة إدارة المعرفة  واإلنترانت.

لكفاءة، وإدارة إدارة اإدارة التعليم اإللكتروني، وتطبيقات األعمال مثل: والتعاونية واكتشاف البيانات والمعرفة، وبوابات المعرفة 

( إلى أن توفر نظام إدارة المعرفة المكون من العديد 0222) Galandere-Zileوأشار   الملكية الفكرية، وإدارة عالقات العمالء.

من التقنيات الذكية وحدة ال يكفي إلدارة المعرفة ولكن البد من توفر موظفين يعملون في بيئة تعاونية لمشاركة المعرفة، ومنهجية 

 منظمة الستخدامها بفعالية وكفاءة. 

 Atlassianو  Ardans Knowledge Makerرفة ومن هذه النظم: ( العديد من نظم إدارة المع32، ص0222ذكر محمد )و

Confluence  وAttivio وCrowdbase  وKifi وKana enterprise . 
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 من إعداد الباحثة إدارة المعرفة ت( تقنيا1شكل )

 

 ( أدوات وتقنيات إدارة المعرفة من إعداد الباحثة11جدول )

 التطبيق التخزين المشاركة التوليد التشخيص  التقنيات

   Video Conference))   مؤتمرات الفيديو 

مساحات تعاونية للعمل عبر اإلنترنت 

(Collaborative Virtual Workspaces) 

     

      (Internetشبكة اإلنترنت )

      (Emailsالبريد اإللكتروني )

 أدوات البحث المتقدمة

Advanced Search Tools)) 

     

      قواعد بيانات إيجاد الخبراء 
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(Expert Databases) 

      (Intranetالشبكات الداخلية )

 Enterpriseتخطيط الموارد األساسية )

Resource Planning - ERP) 

     

 Customerإدارة العالقة مع العمالء )

Relationship Management System - 

CRM) 

     

      (Digital Transformation) التحول الرقمي

      (Knowledge Portalبوابات المعرفة )

 Business intelligence) تقنيات ذكاء األعمال

techniques) 

     

      (Expert systemsالنظم الخبيرة )

 Computer-basedالمحاكاة الحاسوبية )

simulation) 

     

 الذكاء االصطناعي

 (Artificial intelligence) 

     

      (Databaseقواعد البيانات )

 Virtual Chatغرف الدردشة االفترااضية )

Room) 

     

   Blogs   )المدونات )

 Collaborativeبرمجيات المشاريع التعاونية )

projects) 

     

  Social Networks))    الشبكات االجتماعية 

      (Data Mining) تنقيب البيانات

      (Data analysisتحليل البيانات )

      (Multimediaالوسائط المتعددة )

      (E-learningالتعلم اإللكتروني )

      (Wikis)الويكي  

 Document Managementنظم إدارة الوثائق )

Systems) 
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 مستودعات المعرفة 

(Knowledge Repositories) 

     

      (Data Warehouses) مخازن البيانات

      (Cloud Computingالحوسبة السحابية )

 Decision Supportنظم دعم القرار )

Systems) 

     

      (Mobile Devicesالهواتف الذكية )

      (Big Dataالبيانات الضخمة )

      (Internet of Thingsإنترنت األشياء )

      (Taxonomyالتكسونومي )

      (Ontologyاألنطولوجيا )

 Knowledgeنظم إدارة المعرفة )

Management Systems) 

     

 

 النتائج

أن التقنيات التي تحمل مسمى نظم إدارة المعرفة تختلف في خصائصها ومميزاتها فكل تقنية تتناسب مع مؤسسات معينة  .2

 دون غيرها بناًء على حجمها وطبيعة عملها. 

أن التقنيات المستخدمة في إدارة المعرفة من الممكن ان تدعم عملية واحدة من عمليات إدارة المعرفة او عدة عمليات أو  .0

 جميع عمليات إدارة المعرفة. 

نها ملوصول إلى االستفادة المثلى يمكن اباستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي وتحديثها تطوير نظم إدارة المعرفة عند  .3

 .المؤسسةوبالتالي تقديم أفضل الخدمات والمنتجات وتحقيق أهداف 

 .فعاليةو ومنهجية منظمة الستخدام التقنيات بكفاءةالبد من توفر موظفين يعملون في بيئة تعاونية لمشاركة المعرفة،  .4

 التوصيات

 اضرورة االستفادة من تقنيات إدارة المعرفة في المؤسسات ألجل زيادة الكفاءة واإلبداع.  .2

 اضرورة استخدام تقنيات إدارة المعرفة كأدوات مساعدة في التقاط معرفة االفراد ونشرها واستخدامها.  .0

 تحديد أفضل تقنيات إدارة المعرفة الممكن استخدامها.لل ة عملهاالمؤسسة وطبيعمعرفة أهداف اضرورة  .3
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 نموذجا() منير الطرابلسي وابن القيسراني قصائد ابن الزنكي العصر فيالقدس 

Jerusalem in the Zangi Era: Poems of Ibn Munir al Tarabulsi and Ibn al-Qaysrani  

(As example) 
 

 مفلح العبدالالت فاطمة الدكتورة/ :اعداد

ردنية ، المملكة األكلية األميرة ثروت ،نائب العميد لشؤون الجودة والبحث العلمي العربية وآدابها،في تخصص اللغة  هدكتورا

 الهاشمية

Email: dr.fatem@gmail.com 

 ملخص البحث 

لتدريب وا باألسلحةقوة عسكرية تمثلت بجيش معد  والقوة:استطاع الزنكيون تأسيس دولة قوية عمادها العدل والمساواة           

 حكام كانادارة ل وحسنالرعاية، ودور بمجتمع متراص انتشرت فيه المدارس والمستشفيات  اجتماعية ظهرتوالحماس وقوة 

مؤهلين ادة وق جيش ءقوي، وبناهذا الهدف ببناء مجتمع  سعوا لتحقيقلذا  األسمىتحرير ما احتل من بالد العرب والمسلمين هدفهم 

 لفرنجة.ادرة المدن المحتلة آنذاك من  عظيمة، فهيفللقدس مكانة في قلوب المسلمين  ،القدس سيما تحريرال  التحرير لتحقيق

ولقد كان الشاعران ابن منير الطرابلسي وابن العسقالني مثالين واقعيين لتفاعل الشعر مع أحداث العصر المعاش ونشر        

سالح  ،والحصونالبلدان والقالع من  والتحرير لكثيراسلحة الدفاع  أحدالشعر   كان  لذا مواجهة االعداء والدفع للتحررلالحماس 

على عها مؤثرا كان وق الشاعرين ابن منير وابن القيسرانيفقصائد السيف وهذا ما كان فعال من  أكثر أثرهيزيد  احيانا قديقل بل  ال

 ،آنذاكومسلمة من الغزو الفرنجي لها  مدن عربيةعوامل تحرير القدس وغيرها من  أحدن كان الشعر اذ والشعب.القادة والجنود 

 القادة.الحاكم واخالص  والمجتمع وارادةالجيش  ه قوةتعاضدو

 ودخلوا في وان تخلصوا من المقدمة الغزلية ) في أغلب االحيان ( ،من سبقهم من الشعراء العرب فنيا   واتبع الشاعران         

ناهيك عن  ادخالهما  الحض على القتال او الدفاع في مختلف القصائد وان تنوعت  ،..الخ  مباشرة .المدح او التحريض او الرثاء

عاطفة صدق الما بعد احتاللها من قبل الفرنجة على شعرهما  فيالحظ هيمعاناة الشاعرين من التشرد من بالدلأثر هناك وأغراضها 

والفرح بتحرير اي قلعة او مدينة من االحتالل  ،ونلحظ انتماء الشاعرين لكل البالد االسالمية  ،الحماس وقوة العبارةواشتعال 

سبة الفرنجة يعد بالن شبر من االراضي منل حتى وان كان  تحرير أي  هما فال تحيز وال اقصاء بل كانيوان لم تكن مسقط رأس

 .آنذاك  وهي الغاية االسمى لكل تحريرخطوة لتحرير القدس  ( اشيما وشعراء وقادة وجللجميع  )حكا

  الفرنجة ،تحرير ،احتالل ،ابن العسقالني ،ابن منير الطرابلسي ،العصر الزنكي ،القدس :الكلمات المفتاحية
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 Abstract: 

The Zangids were able to establish a strong state based on justice, equality and strength: a 

military force represented by an army equipped with weapons, training and enthusiasm, and a 

social force that appeared in a compact society in which schools, hospitals and care homes were 

spread, and good management of rulers whose ultimate goal was the liberation of what was 

occupied from the Arab and Muslim countries, so they sought to achieve this goal by building a 

strong society, and building an army and leaders who are qualified to achieve liberation, especially 

the liberation of Jerusalem, for Jerusalem has a great place in the hearts of Muslims, as it is the 

jewel of the occupied cities at that time from the Franks. 

The two poets Ibn Munir al-Tarabulsi and Ibn al-Asqalani were realistic models for the 

interaction of poetry with the events of that age and the dissemination of enthusiasm to confront 

enemies and push for liberation. Therefore, poetry was one of the weapons of defense and 

liberation for many countries, castles and fortresses, a weapon that does not decrease but 

sometimes increases its effect more than the sword. This was the reality, as Ibn Munir and Ibn al-

Qaysrani had an influential impact on leaders, soldiers and the people. So, poetry was one of the 

factors that liberated Jerusalem and other Arab and Muslim cities from the Frankish invasion at 

that time, and it was supported by the strength of the army and society, the will of the ruler and the 

sincerity of the leaders. 

The two poets technically followed the Arab poets who preceded them, even if they got rid 

of the lyrical introduction (in most cases), and entered into praise, incitement, lamentation, etc. 

directly. As there was a trace of the poets' suffering from displacement from their countries after 

its occupation by the Franks on their poetry. So, the sincerity of the passion, the fervor of 

enthusiasm and the strength of the expression are all noticed. We could also note the poets’ 

belonging to all Islamic countries, and the unbiased joy of liberating any castle or city from the 

occupation even if they weren't the poets' home countries. Moreover, liberating any inch from the 

occupation would be a step towards liberating Jerusalem for everyone (rulers, poets, leaders and 

the army), as it is the ultimate goal of every liberation at the time. 

Keywords: Jerusalem, the Zangi era, Ibn Munir al-Tarabulsi, Ibn al- Asqalani, occupation, 

liberation, the Franks. 
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 البحث:مقدمة  . 1

شرذم صالحها لضعف وتإع العربي المسلم في بالد الشام وترصد هذه الدراسة نشأة الدولة الزنكية وأثرها وتأثيرها في المجتم  

 القدس.وتمهيدها الطريق لصالح الدين االيوبي لتحرير  ،األمة

ابن  :عهد آل زنكي في الحث لتحرير القدس لشاعرين عاصرا تلك الحقبة وهما قيلت فيهذه الدراسة األشعار التي  وتتناول     

عا األغراض وطو   ،الحماس والدفع لتحرير القدس من الفرنجة إلثارةاذ نظما القصائد  ،منير الطرابلسي وابن العسقالني

 فقد ذاقا لوعة التشرد والخروج من مدنهما بعد استيالء الفرنجة عليها.وتوشحت قصائدهما بصدق العاطفة  ،لذلكالشعرية 

 :أسئلة البحث. 1.1

 :عن األسئلة التالية لإلجابةجاءت الدراسة 

في الحض الستعادة األراضي المحتلة وال    العربية اإلسالميةهل واكب الشعر ابان الحكم الزنكي طموحات األمة  -

 القدس؟سيما 

ما دور ابن منير وابن القيسراني تحديدا في حض الحكام والوالة وقادة الجيوش الستعادة المحتل من االراضي وما و -

 مشاركتهما؟طبيعة 

 القصائد؟السمات الفنية لتلك  الشأن؟ وماوما االغراض الشعرية التي تم توظيفها بهذا    -

بعد ان فرقتهما المنافسة والتحدي واالختالف ابن منير وابن القيسراني( شاعرين هما )قربت القدس بين هل و -

 المذهبي؟

 الحماسي؟ما موقف الحكام من الشعر و -

 ذلك؟في  وهل ساهم الشعر فعال في استرجاع االراضي المحتلة وعاضد السيف -

 البحثأهمية . 2.1

فهي ضمن زمن معين وهو العصر الزنكي وفي انتاج شاعرين محددين عاشا  اإلطارمحددة  بأنهاالدراسة تأتي أهمية هذه         

ابن منير الطرابلسي وابن العسقالني ولقصائد محددة اشتملت صراحة على ذكر اسم القدس او ايليا او  :في ذلك العصر هما

أما المبحث  ،التعريف بالدولة الزنكية تأسيسا وسياسة وثقافة األول تم اقسام: في المبحثوتم تقسيم البحث الى ثالثة  ،االقصى

لك القصائد دراسة ت الثالث في جاء المبحثالشاعرين ثم  قصائد ذينكالتي اشتملت عليها  دراسة للموضوعاتفقد احتوى  :الثاني

 فنيا.

 :البحث منهج. 1.1

ر ثم لعسكري للتحريعلى نهج آل زنكي في الحكم والتحرك ا العصر الدالةالستعراض أحداث  التاريخيالمنهج  تم استخدام      

وتتبعت  ،سال سيما تحرير القدالمعنويات لتحرير البالد  النصوص الحماسية ورفع الوصفي أيضا لتحليلالمنهج  اتبعت الدراسة

 عدة.من نواح الدراسة السمات الفنية لتلك القصائد 
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 :الدراسات السابقة . 1.1

الدين في جمع صفوف المسلمين  الدور التاريخي للقائد نور محمود(نور الدين كتابه )د. حسين مؤنس في بين         

ي   فقد درس ظواهر الغزو الصليب ،(صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسرانيكتابه )، أما د. محمود ابراهيم في ورصها

 تحليلية.دراسة نقدية في شعر ابن القيسراني 

لغزو ا الوعي بخطرالدور الفعال للشعر والشعراء في الى  (شعر الصراع مع الفرنجة) أصالن في دراسته لفيصل وأشار 

 .الفرنجي ومواجهته

للدكتور عبد الجليل عبد المهدي فقد تناول األدب بشقيه الشعر  الصليبية(بيت المقدس في أدب الحروب كتاب )أما       

ث التي مرت ببيت المقدس فتحا وفاتحا ومحتال وركز على عدد من القضايا االحداو ـه224- ـه 294عام  والنثر من

    ،األدبية والنقدية

في  للتاريخ الفكري والسياسي الصليبية(في عصر الحروب  االدب العربينور الدين في ) محمود السرطاوي فيوتعرض  

 األمة.االدب في حمل هموم  الصليبية ودورعصر الحروب 

 

 :الزنكيةالدولة . 2

 ةبين خالف فهم ،المسلمين وازداد تفككهم فيه ضعففي وقت اشتد  ،كشجرة طيبة نبت آل َزْنكي في أرض اإلسالم         

 .وبين دولة فاطمية كانت تدخل في مراحل انهيارها آنذاك ،عباسية مسيطر عليها من قبل السالجقة الذين تدهور نفوذهم بعد حين

وان يقيموا اماراتهم على أرض اإلسالم ناشرين  الفرنجة، وينتصر ،جمع المسلمينأن ينهزم في ظل هذا الوضع لذا كان طبيعيا 

  .الرعب والموت والتشريد بين المسلمين

وأن يكون من  ،في رعاية السلطان ألب آرسالن –وهو من أصل تركي  (1)أن ينشأ آ ق سنقر –وجل  عز –وقد قدر هللا        

ملكشاه صحبته آلق ى رعي صغره فلما افضت السلطنة الى ملكشاه بعد موت والده ؛ ف )2( أتراب ولده جالل الدولة ملكشاه

ال لثقته وعونا له في ملكه بما اتصف به من شجاعة وحزم وكان آق سنقر أه ،من أقرب خواصهوجعله من أصفيائه و ،سنقر

 .فأظهر عدال في الرعية وحفظا ،و اعمالها ولقبه بقسيم الدولة )3( مدينة حلب  وسداد رأي فواله ملكشاه بن ألب

  

                                                           

( وابن 51، الباهر صعدل فيها )ابن األثير، كان حافظا للرعية، من كبراء الدولة السلجوقية، الملقب قسيم الدولة، سنقرأبو سعيد آق ( 1) 

 .5/425، وفيات األعيان، خلكان

، كانابن خل السيرة.وكان حسن ، ملك بالدا واسعة الدولة:الملقب جالل ، أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسالن محمد بن ميكائيل بن سلجوق( 2) 

 . 55و51ص، الباهر، ابن األثير .383-1/383 األعيان،وفيات 

 .93، الكواكب الدرية، ابن قاضي شْهبة (3) 
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 .لها من كل عسر

وله ولد واحد عمره عشر سنين هو عماد الدين َزْنكي؛ فرعاه ملكشاه بن  ،)4( وأربعمئة هجريه وثمانينلكنه قتل سنة سبع     

 .)5(ألب حتى توفي وقد كانت وفاته سنة خمس وثمانين واربعمائة هجرية

وحكم بعده ابنه عز   )6( وخمسمائةالملك إخوة ملكشاه وأوالده حتى قتل السلطان البرسقي سنة عشرين و على تنازع لذا       

فأوقد جذوة  ،آق سنقر بن الحكم إلى عماد الدين َزْنكي انتقل .)7( والذي توفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ،الدين مسعود

طلق منها ؛ التي ان)8( والجزيرة قاعدة ملكه  ،وغيرها من البالد الشامية ،والموصل ،فكانت حلب ،االستشهادعلى راية الجهاد وأ

حتى استطاع حصار قلعة الرها وفتحها  ،الفرنجة  خلصا لها من براثنممحررا و ،إلى الحصون والقالع المحيطة لحدود ملكه

وقد كانت من اشدها أذى  ،)9( بعد بيت المقدس وأنطاكيا  لفرنجة وكانت الرها من أشرف المدن عند ا .(هجرية139عام )

 .والفرنجة ل في نفوس كل من المسلمين أثر جلي بيد المسلمين  وكان لسقوطها ،)10(  طها بالد المسلمين وذلك لتوس ،للمسلمين

فقد  وباالفرنجة في اورواما  ،في الشام فقد كسرت شوكتهمالفرنجة وأما عند  ،بأنفسهمتهم ثق ما عند المسلمين فقد اعاد النصرأ

 .)11(لحملة صليبية اوخوفهم وتجهزو ،ازداد حنقهم

وأعلى راية التوحيد في كثير من القالع والحصون المحيطة بملكه حتى استشهد أثناء  ،وواصل عماد الدين َزْنكي جهاده    

 .)12( ( هجرية 125حصاره لقلعة جعبر عام )

على  ا" ولوال أن هللا تعالى َمنَّ على المسلمين بوالية الشهيد )عماد الدين(؛ لكان الفرنج قد استولو:قالاذ ورحم هللا ابن اإلثير 

 ".)13( الشام جميعه

وحكم نور الدين محمود القسم العربي منها  ،تولى ولده سيف الدين غازي القسم الشرقي من دولته وباستشهاد عماد الدين َزْنكي،

 .)15 (ما يكفي لمنع وقوع الشجار بينهم "بوقد كان أبناء عماد الدين "من الحكمة  ،)14( 

                                                           

 .51، الباهر، ابن األثير (4) 

 .51نفسه: ص  (5) 

 51/223، والكامل، 5/35، مفرج الكروب، ابن واصل .35-31، الباهر، ابن األثير (6) 

 .34، الباهر( 7) 

 51/229والكامل ، 5/33، مفرج الكروب، وابن واصل .33و34، نفسه (8) 

 .23و22، الباهر، . ابن األثير551، الكواكب الدرية، ابن قاضي ُشْهبة( 9) 

 .558، نور الدين، حسين مؤنس( 10) 

 .382-3/339، تاريخ الحروب الصليبية، رنسيمان( 11) 

 (5/99، مفرج الكروب، )ابن واصل، 31، 32، الباهر، األثير وانظر: ابن. 559، الدريةالكواكب ، ابن قاضي ُشْهبة (12) 

 .38، الباهر، ابن األثير( 13) 

 .88و83 -81و82، نفسه( 14)

 .3/388، تاريخ الحروب الصليبية، رنسيمان (15)
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ولعدله؛ حتى أقرَّ بذلك األعداء  ،ولتقواه ،ولشجاعته ،لرجاحة عقلهمنقذ لبالد المسلمين وكأكبر محرر  وظهر نور الدين َزْنكي 

بتخطيط سليم  ،فأخذ في توطيد أركان دولته وتوسيع حدودها ،)17( وحماسة وكان نور الدين يتوقد شجاعة، .)16(قبل األصدقاء

ثم مصر إلى  ،ضم دمشقوعرف أن الطريق لتحقيق هذا الهدف يبدأ من  ،الفرنجة وهدف واضح هو تحرير بيت المقدس من 

( هجرية رغبةً من في 129حتى استطاع دخولها صلحا سنة ) ،)18(وقد حاول فتح دمشق عدة مرات  .الدولة اإلسالمية الموحدة

وعدله وجهاده، كما أنهم َخبُِروا  ،ال سيما وقد سانده أهل دمشق لَِما شاع من ُحْسن سيرة نور الدين )19( حقن دماء المسلمين

 .)20( فرنجة واليهم السابق الذي ُعِرَف بمواالته لل

وسيَّر )21 (  وفتحها صلحا وملك حصن شيزر ،( هجرية115وواصل نور الدين َزْنكي جهاده، فحاصر قلعة حارم في سنة )       

 .)22 (( هجرية إلى مصر إلضافتها إلى المملكة النورية119عساكره سنة )

ما استطاع من القالع  فأخذ يحرر ،وكأنه يُسابق األيام ليوحد األمة ،فقد كان ال يُريح وال يَستريح ،)23 (وتواصلت معاركه     

 .)24 (-رحمة هللا–( هجرية 129فقد توفي بدمشَق سنة) ،تحرير بيت المقدس وهو لم يصل إلى هدفه األسمى  والحصون ؛ لكنه

 )25 ( وتولى تربيته األمير شمس الدين محمد ابن المقدَّم  ،وتولى الملك بعده ابنه الملك الصالح اسماعيل ولم يبلغ الحلم       

وبه  )27 ( وكادت الدولة أن تتفكك لوال امساك صالح الدين األيوبي بزمام األمور ،)26 (وكثر الطامعون بالملك من أبناء عمومته 

 .وبيةبدأ سطوع نجم الدولة األي

                                                           

 بعدها.وما  522، الباهر، ابن األثير .24، شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بالد الشام، . محمد الهرفي393و4/394، نفسه (16)

الشريعة ب وتقيا مستمسكا، عابدا، زاهدا، كام ملكا عادال الدين.الملقب بالملك العادل نور ، أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر (17)

( بقلعة 129ووفاته سنة )، ( هجرية155والدته سنة)كانت ، رؤوفا بالفقراء، مجاهدا في سبيل هللا تعالى كثير الصدقات الخير؛مائال إلى أهل 

 .531و532، الكواكب الدرية، . ابن قاضي ُشْهبة532-523، الباهر، . ابن اإلثير583-1/581، وفيات األعيان، ابن خلكان أنظر:، دمشق

 .531و532، الكواكب الدرية، ابن قاضي ُشْهبة (18)

 .1/582، وفيات األعيان، . ابن خلكان518-512، الباهر، ابن األثير( 19)

 .513، الباهر، . ابن األثير522، الكواكب الدرية، ابن قاضي ُشْهبة (20)

 .551، الباهر، ابن األثير (21)

 .559، نفسه (22)

 .521و522و512، 513، نفسه (23)

 .1/583، وفيات األعيان، . ابن خلكان525، نفسه (24)

 .523و524، الباهر، ابن األثير (25)

 .523، نفسه (26)

 .533و532نفسه  (27)
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وانطلقت من  ،وقمع البدعة قد عمق احساس األمة بهويتها ،)28 (وإحياء السنة  ،والعدل ،لعل بناء الدولة الَزْنكية على العقيدة     

من هنا حرص عماد الدين َزْنكي على تأسيس دولة عسكرية تتكفل موارد الدولة في خدمتها دفاعا     .)29 (جديد للجهاد والعمل

وجاء نور الدين ليركز على نوعية الجنود وفاعليتهم في محاولة منه الستنزاف  ،)30(وتحرير ما استلب منها  ،عن ديار اإلسالم

 .)31(قوة إعدائه

فقد  ،)32(هو صراع ديني وحضاري في إطار عسكري الفرنجة وكان عماد الدين وولده نور الدين يدركان أن الصراع مع       

وقد كان نور الدين أبا  ،)33(لذا صبر الجنود في الحروب  ،كان عماد الدين يعتني بعائالت الذين استشهدوا في ميادين المعارك

 .)34(ويواسي أسامة بن ُمنقذ على ما أصاب أهله من قبل الفرنج ،فها هو يكلِّف أسامة بن ُمنقذ بمهام لرد أفعال الفرنجة ،لرعيته

وبنى المكاتب لليتامى وأنشأ دارا  ،)35(ن على رعاية النهضة العمرانية في بالده فقد بنى المارستانات وحرص نور الدي    

وبنى  ،)38(وبنى المدارس والجوامع  ،)37(وبنى أسوارا لمدن الشام جميعها وقالعها  )36( ودارا للعدل لكشف المظالم  ،للحديث

وقد نشطت الحياة األدبية والفكرية في عهد عماد الدين ونور الدين َزْنكي،  .)39(األبراج على الطرق بين بالد المسلمين والفرنج

 .)40(وذلك الهتمامهما بالعلم والعلماء

وقد سار الزنكيون منذ آق سنقر وحتى نور الدين محمود على النهج نفسه في تمكينهم ألسباب القوة لدولتهم من الداخل     

لحماية األمة وقد تبنى عماد الدين  الفرنجة ابالشريعة، وجاهدو والتزموا ،تموا بالعلمواه ،فأقاموا العدل بين الرعية ،والخارج

والعلماء والشعراء؛ فنور الدين "أعاد رونق اإلسالم إلى بالد  ،سياسة رعاية العلم –رحمهما هللا  -ومن بعده نور الدين 

 .)41(..وأحيا معالم العلوم الدوارس ".الشام

                                                           

 .315، ذيل تاريخ دمشق، . ابن القالنسي522، نفسه (28)

 .335، الجهاد في القرن السادس الهجري عند نور الدين وصالح الدين، محمد الناصر (29)

 .55، نور الدين محمود، وانظر: حسن مؤنس .52 الفرنجة،شعر الجهاد ضد ، أحمد إبراهيم الهواري (30)

 .313-311 الفرنجة،نور الدين موحد األمة ضد ، عبد القادر أبو صيني (31)

بيت المقدس في أدب ، عبد الجليل عبد المهدي .23، نور الدين زنكي في األدب العربي في عصر الحروب الصليبية، محمود السرطاوي (32)

 .39، الصليبيةالحروب 

 .595، الصليبية واألسرة الزنكيةالحروب  . شاكر أبو بدر.529، الباهر، ابن األثير (33)

 .31، 53، 51، االعتبار، أسامة بن منقذ (34)

 582، الباهر، . ابن األثير53و52، الكواكب الدرية، ابن قاضي شهبة (35)

 .39-31، الكواكب الدرية، . ابن قاضي شهبة528و533، الباهر، ابن األثير (36)

 .531، نفسه (37)

 .31و، 53و52، الكواكب الدرية، شهبة ابن قاضي .532و 531، نفسه (38)

 .535، الباهر، ابن األثير (39)

 .35، نور الدين زنكي في األدب العربي في عصر الحروب الصليبية، . محمود السرطاوي533، نفسه (40)

 .52، سنا البرق الشامي، الفتح البنداري (41)
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وجود أسماء المعة لعلماء لهم مؤلفات  ،رعاية العلم في ربوع الدولة الزنكية على سبيل الذكر ال الحصرومن األمثلة على       

وقد  ،في حفز الهمم على الجهاد دوروابن عساكر الذي كان له  ،)42(منهم أبو الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي  ،مفيدة

الشاعر  ،)45(وأسامة بن منقذ  ،)44(والعماد األصفهاني  ،)43(صنف كتبا في الحديث وكتب )تاريخ دمشق( في ثمانين مجلدا 

حث فيها نور الدين على  )46( وكتب في تلك الرسائل قصائد شعرية ،والكاتب؛ والذي راسله الوزير الفاطمي طالئع بن رزيك

ابن  هان؛الرذلك الزمان؛ اللذين وصفا بفرسي  وال ننسى شاعريَّ  .ر البالد اإلسالميةتوحيد المسلمين في مصر والشام لتحري

 ومدحا عماد الدين ونور الدين َزْنكي بما استحقا. ،اللذين وصفا المعارك التي تخاض )48( وابن العسقالني  )47( منير الطرابلسي

العربي وهذا ما كان في العهد الَزْنكي أيضا  فقد اشتدت المواجهة  لإلنساندور في البناء الوجداني  –دوما  -كان للشعر      

 ،وشكَّل الشعر آنذاك وثيقة تاريخية لدارسي الحروب الصليبية ،)49( الحضارية بين الشرق المسلم ؛ والغرب المسيحي الصليبي 

 ،ورصِّ الصفوف ،والدعوة إلى الوحدة والتحرر ،ومقاومة المحتلين ،الجهاد إلىوذلك ألن شعراء المواجهة حملوا راية الدعوة 

                                                           

 .3/332، وفيات األعيان، ابن خلكان (42)

 شايخ.الموطاف وجب البالد ولقي ، كان محدث الشام في وقته، سم علي بن أبي محمد بن هبة هللا المعروف بابن عساكرالحلفظ أبو القا هو: (43)

وفيات ، ابن خلكان .23، ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الفرنجة، حلواني بدمشق. أحمد( هجرية 135( هجرية وتوفي سنة )299ولد سنة )

 .3/319، األعيان

نشا بأصبهان وقدم بغداد في حداثة ، وله من الشعر والرسائل الكثير، كان فقيها، عبد هللا محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد هو: أبو (44)

 .514-1/523، وفيات األعيان، خلكان وسيره: ابنوعلت منزلته عند نور الدين وصار صاحب سره ، عمره

 

 يوصفون، وهم أصحاب قبعة شيزر، من أكابر بني منقذ، د بن نصر بن منقذ الكنانيأبو المظفر أسامة بن ُمرشد بن علي بن مقلِّ  هو: (45)

 هجرية.( 182وتوفي بدمشق سنة )، ( هجرية في شيزر288ولسد سنة )، وديوان شعر، وعلى قدر كبير من العلم وله تصانيف عديدة، بالشجاعة

 .599-3/591، وفيات األعيان، خلكان وانظر: ابن

بيت المقدس في شعر الحروب ، عبد الجليل عبد المهدي .33، االعتبار، انظر أسامة بن منقذ، للمزيد من التفاصيل عن تلك المراسالت (46)

 .533و534، الصليبيةنور الدين زنكي في األدب العربي في عصر الحروب ، . محمود السرطاوي92، الصليبية

نشد كان ابوه ي، له ديوان شعر، شاعر مشهور، مهذب الدين عين الزمان الملقب، مفلح الطرابلسي : أبو الحسين أحمد بن منير بن أحمد بنهو (47)

، اوقدم دمشق فسكنها وكان رافض، وتعلم اللغة واألدب، الكريم القرانوحفظ ، ونشأ أبو الحسن في طرابلس طرابلس؛األشعار ويغني في أسواق 

وقد  ،وكان مقيمين بحلب ومتنافسين في صناعتهما، ومهاجاة، وأجوبة، : مكاتباتابن القيسرانيشق فكان بينه وبين ونفي عن دم كثير الهجاء.

( هجرية بحلب وقيل توفي 128وكانت وفاته سنة)، ( هجرية بطرابلس233ابن منير الطرابلسي سنة ) زنكي. ولدمدحا عماد الدين ونور الدين 

 .33-1، شعر ابن الطرابلسي، . وانظر سعود عبد الجابر521-5/512، وفيات األعيان، خلكان بدمشق. انظر: ابن

كان هو  ،من الشعراء المجيدين واألدباء المتفننين، عبد هللا محمد بن نصر بن صغير بن داغر بن محمد المعروف بابن القيسراني هو: أبو (48)

ثم ، ( هجرية بعكا238كانت والدة ابن القيسراني سنة ) ،ونوادر، وملح، وجرت بينهما وقائع، وابن منير شاعريذ الشام في زمن الدولة الزنكية

 هجرية. انظر:( 128توفي بدمشق سنة ) حلب.إلى دمشق ثم إلى  فالتجأ منها؛ثم شرده الفرنجة ، رحل واهله إلى قيسارية ونشأ فيها ونسب إليها

صدى الغزو الصليبي في ، . محمود ابراهيم42-51، القيسرانيشعر ابن ، : عادل جابر صالح محمدروانظ .2/213، وفيات األعيان، ابن خلكان

، 2/225، وفيات األعيان، خلكان البحر. انظر: ابنوهي بليدة بالشام على ساحل ، نسبة الى قيسارية :.      * *القيسراني2، شعر ابن القيسراني

                                                           البلدان.معجم ، ياقوت الحموي

 .53 الفرنجة،نماذج من شعر الجهاد ضد ، أحمد الهواري (49)
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 ،)50(ورثوا، كما أنهم هََجوا المتخاذلين  ،فمدحو وهنأوا ،وأسماء قادتها ،وأماكنها ،فوصفوا المعارك بأحداثها واسلحتها

وبالذات  ،ملتواصل جهادها لتحرير المحتل من ديار اإلسال ،واستطاعوا من خالل كل ذلك أن يمدوا األمة بجرعات تفاؤل وقوة

ويخص ً القدس بخمس قصائد  ،يَنِظم القصائد في أغراض الشعر المختلفة ،( هجرية128بيت المقدس فهذا ابن منير الطرابلسي )

ُمحِرضا على تحرير بيت المقدس وبقية بقاع  ،ثم نور الدين َزْنكي ،في َمْعِرض تهنئته أو مدحه لكلٍّ من عماد الدين ،)51( 

فشعره كثير؛ وقد خص ذكر القدس  ،( هجرية128وكذلك فعل ابن القيسراني ) ،ويحثهما على مواصلة الجهاد ،المسلمين المحتلة

ين جمال الد ،وفي احداها هنأ ابن القيسراني ،ومن ثم لنور الدين نزكي ،بخمس قصائد في معرض مدحه أو تهنئته لعماد الدين

ها لل ،)52(وزير نور الدين على الموصل  بل كانوا  ،ولم تغِب القدس عن بال شعراء الدولة الزنكية ،مرة الثانيةالستعادة الرُّ

 .يحرضون القادة والجند على تحريرها كلما فُتِحْت بالد، أو تهاوى حصن أمام قوة المسلمين الموحدة

عنه في فما الموضوعات التي تناولتها تلك القصائد ؟. وكيف ظهرت صورة القدس فيها ؟. هذا ما سنحاول اإلجابة . 1 

 :األسطر اآلتية

قد رأى فل ،والتي تمثلت في شخصية كل من عماد الدين ثم ولده نور الدين َزْنكي ،ولنبدأ بصورة البطل المجاهد المنقذ          

فهذا ابن  ،والتزاما بدين هللا التزام المؤمنين الصادقين ،البطلْين اللذين استطاعا قهر األعداء واعالء كلمة هللا :نعراافيهما الش

ها  :)54(فيقول   ،(هجرية139سنة ) )53( ًمنير الطرابلسي يمدح عماد الدين َزْنكي ويهنئه بفتح الرُّ

 بعماِد الدين أضحت ُعروةٌ الدِّ             ين معصوبًا بها الفتُح المبينْ 

                                                           

الجهاد والتجديد ، الناصر . محمد24، شعر ابن منير، . ابن منير535، 8، شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بالد الشام، محمد الهرفي (50)

 .332، في القرن السادس الهجري عهد نور الدين وصالح الدين

 .52، بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية، عبد الجليل عبد المهدي (51)

جدد ، عادال، رحيما ودين؛وعلم ، ذو مروءة، كان كريم الورد والصدر، الملقب بجمال الدين، هو: محمد بن علي بن منصور األصفهاني (52)

وله أعمال صالحات كثيرة . وصارت الموصل في أيامه ، -وسلم صلى هللا عليه  -وبنى سورا على مدينة النبي محمد ، بناء مسجد الخبف بمنى

( هجرية ودفن 119ثم توفي سنة )، وبقي في السجن مدة سنة، قبض عليه سيف الدين غازي صاحب الموصل وألقى به في السجن وملجأ.مقصدا 

 .531-543، الباهر، ابن األثير المنورة.بالموصل ثم نقل جثمانه إلى المدينة 

ها  31/512معجم البلدان ، ياقوت الحوي، وهي مدينة رومية قديمة، ها : مدينة من أرض الجزيرة متصلة بحرانالرُّ  (53) كانت إمارة الرُّ

، فتحها فعزم عماد الدين زنكي على، تقع في جوف ديار اإلسالم وكان الفرنجة فيها ال يتزانون عن قتل المسلمين بالغارات المستمرة، الصليبية

ا كانت  د  عماد الدين إلى الحيلة والخداع، منيعة األسوار ؛ ويحكمها جوسلين الذي ُعِرَف بحقده وكيده للمسلمينولم  م  فَقََصد ما جاورها من ديار ، ع 

ها إلى تل بارش ليالحظَ أعماله، فلما رأى جوسلين وفرسانه اشتغال عماد الدين بحرب أهل ديار بكر، بكر ي قد كوكان عماد الدين َزنْ ، فارق الرُّ

ها لثمانية وعشرين يوما، َرَصَد العيون ليخبروه عند خروج جوسلين من اإلمارة. فتجهز وشمَّر وجدَّ في المسير  ،وأقبل مسرعا محاصرا الرُّ

، نسيمانر، 31-22، الباهر، ابن األثير الصليبية.واندفع المسلمون فاتحين لقلعة كان فتحها مفتاحا لسقوط غيرها من اإلمارات ، ونقَّب سورها

 .382-4/333، تاريخ الحروب الصليبية

 .595، شعر ابن منير الطرابلسي، ابن منير (54)
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 لو جرى األنصاف في أوصافه           كان أوالها أمير المؤمنينْ 

 )55( حه فيقول فيه بعد فت ،فيؤكد أن غضب نور الدين ال يكون إال هلل وحده، وأنه يغزوا احتسابا ال اكتساباأما ابن الفيسراني 

 :)56(ل"إنَّب"

 غضبَت للد ين حتَّى لم يَفُْتَك ِرضى           وكاَن ديُن الهدى َمْرضاتُه الَغَضُب 

 الملوِك فنوُر الدي ن ُمْحتَسبُ رِك ُمْكتسبًا              ِمَن شَمْن كاَن يَْغزو بالَد الِّ 

 :وما يتطلبه من صفات كريمة من ،ومن الطبيعي أن يشير الشعراء إلى اتصاف ممدوحيهم بالصفات التي تتعلق بالجهاد

لما استطاعوا توطيد أركان  الصفات؛وكرم، وعدل، وتقوى، ولوال اتصافهم فعليا بهذه  ،وحزم، وتضحية، وسماحة ،شجاعة

 دولتهم وسط أمواج من األعداء داخل الدولة وخارجها.

هذا ما أشار إليه ابن منير الطرابلسي مادًحا نور الدين في قصيدة  ،وتساوي الناس تحت َكنَفه ،ومن ذلك عدل نور الدين وحلمه

 ؛ )57( هجرية  123نظمها في شهر رمضان من سنة )

 وأسُد الشَّرى  )58( ـافه                    مطافل العين َعْدٌل تساوى تحت أكنـ

 يا َملَِك العصِر الذي صدره                  أفسُح من أقطــارها مصَدرا

 )60(  :فقال ،( هجرية121سنة ))59( ال سيما وقد أُِسَر )جوسلين(  ،وابن الفيسراني يوضح حال دمشق بعد ُحْكِم نور الدين لها

 األمن والعدَل نِْحلَةً              فأمسْت وال أْسٌر تخاُف وال إْصرُ فُسْقَت إليها 

                                                           

( هجرية سار نور الدين إلى 122. في سنة )5/418معجم البلدان ، ياقوت الحموي، حصن إنَّب: حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب (55)

وتالقوا مع ، صن )إنَّب( فحاصره فاجتمع الفرنجة بقيادة صاحب أنطاكيةثم رحل إلى ح، فحاصره وخربه، حصن حارم وهو للفرنج آنذاك

 عدة.صائد فمدح الشعراء نور الدين بق الفرنجة،أمير أنطاكية وكان عاتيا من عتاة  البرنس(وقتل )، وَصبََر المسلمين وانتصروا، المسلمين واقتتلوا

 .33و35، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (56)

 .91، شعر ابن منير الطرابلسي، ابن منير (57)

 مادة طفل.، لسان العرب، الصغير من كل شئ الطفل: (58)

وحاول بذل المال لهم الطالق ، فأخذوه أسيرا، فظفر به جماعة من التركمان، خرج جوسلين متنزها متصيدا في نفر يسير في فرسانه (59)

ر وكان أسره من األمو، وأخذوا جوسلين منهم، فسيَّر إليهم عسكرا، ر نائب نور الدين بحلبوأجابوه إلى ذلك لوال أن بعض التركمان أخب، سراحه

 .513و514، الباهر، األثير القلب. ابنقاسي ، جيد الرأي، ألنه شديد العداوة للمسلمين وشديد المراس، التي أسرْت نور الدين والمسلمين

 .542و5/543، مفرج الكروب، واصل. ابن 149-4/142تاريخ الحروب الصليبية ، رنسيمان

 .592، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (60)
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فقال في مدح نور الدين أثناء  ،ثم الحرص على رعاية األيتام ،وقد ربط ابن منير الطرابلسي بين إقامة العدل وإزالة المنكر

 واجتبَّ بالمعروف أنف المنكرِ       أََو لسَت َمْن مأل البسيطة عدلهُ           )61( هجرية  (122حصار دمشق سنة )

 حدب األبِّ البِر الكبير ورأفة ال              أمِّ الحفية باليتيم األصغرِ 

ها الظلمولقد أنسى عد .  ،الفرنجة الذي عاشوه تحت حكم )62( ل عماد الدين سكان الرُّ واستحق أن يلتف المسلمون حوله أينما حلَّ

 )63( ويشير ابن منير إلى هذا المعنى قائال

 الجائرينْ  فوتفيُض العدَل في أقطارها           ُمْنسيًا ُمْؤلَِم عسِ 

 ال تزْل دارَك كيف انتقلت           كعبةً محفوفةً بالطائفينْ 

وسطَّره ابن الفيسراني  ،وهذا ما اتصف به نور الدين ،ر على راحة المسلمينوثبات، وسه ،أما الشجاعة فتحتاج إلى عزم، وهمَّة

 )64(  :)إنَّب( حيث قال عند فتحه ل

ك ما     أفضى اتِّساًعا بما ضاقْت به الِحقبُ  ِ عزُمَك ما امضى وهمُّ  هلل 

 يا ساهَد الطُرِف واألجفاُن هاجعةٌ    وثابَت القلِب واألحشاُء تضطربُ 

لٌبٌ ضربَت كبَشهم   منها بقاصمٍة        أودى بها الُّصْلُب وانحط ْت بها الُّصُّ

 ،وعطاءه ،ألنه نيلها بكرمه ،تفتخر بنور الدينلها ان  ويؤكد ابن القيسراني أنه وان كان لمصر أن تفتخر بنيلها؛ فإن األمة     

 )65( فيقول  ،وخيره المستمر

 نيٌل كلُّ ِمْصر بها ِمْصرُ  فال تفتخْر ِمصُر علينا بنيلِها         فيُمناكَ 

ح في أبيات البن القيسراني يهنئه فيها باستعادة فت ،وتجتمع الشجاعة والكرم في جمال الدين، وزير نور الدين على الموصل     

ها للمرة الثانية سنة )  )66(  :فيقول ،( هجرية125الرُّ

 اِحُل بَك انقاَد جاِمُحها الُمْصعبَيُّ        وأخَصب جانِبُها الم

                                                           

 .513، شعر ابن منير، ابن منير (61)

 .49، الكواكب الدرية، ابن قاضي شهبة، للمزيد عن شجاعته (62)

 .593، ابن منير (63)

 .31، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (64)

 .593، نفسه (65)

 .332و332، نفسه (66)
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 َمْن َكفُّه بالنَّدى حافُِل ٍ             قأعز  الُكفاِة وتاَج الِعرا

وجه  فإشراق ،وإن لم تكن اإلشارة إليها في المقام األول عندهم ،ولم يتجاهل الشعراء السمات الجسمية ألبطال الدولة الزنكية     

 )67( معنى شريف تطرق إليه ابن القيسراني في قصيدته التي امتدح بها نور الدين بعد فتح )إنَّب(  ،نور الدين كاْسمهِ 

حى الُحُجبُ ذو   َق عن شمس الضُّ ٍة ما َسَمْت والل يُل معتكٌر          إال  تمزَّ  ُغرَّ

 ووجهُه نائٌب عن َوْصفِه اللَّقبُ        أفعالُه كاسِمه في ُكلِّ حاِدثٍة        

هما من وغير ،القيسراني وابن ،غلت حيزا في قصائد ابن منيرض على مواصلة الجهاد أحد الموضوعات التي شيكان التحر     

نيا لذا أصبحت الد .غدا سهال على يد نور الدين وجنده –كما يقول ابن القيسراني  –فطريق الجهاد  .الشعراء في تلك الفترة

 )68(  :وغدا ظالمها ضياء ،بهيجة

عَب سهاًل سبيلُه      ويا ظالما أمسى ومسلُكه َوْعرُ   َرَدْدَت الجهاَد الص 

 وأقحمَت ُجْرَد الخيِل أعلى ُحصونها    ولوالَك لم يهجْم على كافٍر ُكْفرُ 

نيا ضياًء وبهجةً         فباألفق الداجي إلى ذا السَّنا فَْقُر      فِسْر وامأل الدُّ

 )69(  :فقال ،على مواصلة الجهاد لتوحيد بالد الشام ،لمدينة دمشق –رحمه هللا –ور الدين ابن منير أثناء حصار نوحث    

ْت إليك رقابها         ال يدرك الغايات غيَر م ر فقد مد  رِ ششم   م 

 )70(  :فيقول ،ومواصلة الجهاد ،ويحرص ابن القيسراني على حضِّ الوزير جمال الدين على حماية الثغور

 ُمْحتَسٌب بالُعلى قافِلُ        دِ َحقَّ الِجهاوجاهَد في هللا 

ى به األَسُل الن اِهلُ         رِ بجيٍش إذا أمَّ ِوْرَد الث غو  يُروَّ

لما تحمله في ثناياها  ،أحد المعاني المطروقة في قصائد المواجهة ،ت المستخدمة آنذاكالوذكر اآل ،كان وصف المعاركوقد     

  ،يزحفتمن 

                                                           

 .33، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (67)

 .598و592، نفسه (68)

 .513، شعر ابن منير، ابن منير (69)

 .332، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (70)
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 –ال كذلك وما ز–حقًا أحد أنواع أسلحة المواجهة في تلك الفترة  فلقد كان الشعر ،ونبذا للخوف ،مواصلة القتالثارة للمسلمين لاو

 ،فانظر إلى أبيات ابن القيسراني بعد فتح )إنَّب(، وقد وصف الخيل التي لم تستطع الركض في ساح الوغى لكثرة القتلى

 )71(  :حيث يقول ،والسيوف المشرعة، وسط غبار المعركة

ْند   فاِدُحهُ         فالحرُب   تُْضَرُم واآلجال تُْحتَطبُ  )72( حت ى استطاُر شراَر الزَّ

 )73( والخيُل ِمن تحت قَتالها تَِخرُّ لها               قوائٌم خانَهُنَّ الركُض والَخبَبُ 

 هَُب فوَق ِصقال البيض ُمْنعقُِد               كما استقلَّ دخاٌن تحتَه لَ  قعُ والنَّ 

ٍة فيها وال اليَلُب  )74( بمعركٍة                ال البيضُ والسيُف هاٍم على هاٍم   )75( ذو ِذمَّ

فلقد ظهرت عند ابن القيسراني  ،أمام قوة المسلمين المتصاعدة ،والتشفي بهم، وبانهزامهم ،الفرنجةأما صورة األعداء    

واضحة، ال سيما في وضعه لتعليق رأس أمير أنطاكيا الصليبي على رأس حربة، بعد انهزامه وجنده في معركة )إنَّب( حيث 

 )76(  :قال

ْعدِة السَّمراِء ُمْثمرةٌ           برأِسِه إنَّ إثماَر القَنا َعَجبُ   عجبُت للص 

 أنبُوبه في َصعود أصلُها َصبَبُ             َسما عليها ُسُمو الماء أرهقه 

 إذا القَناةُ ابتغْت في رأِسه نَفَقًا            بََدا لثَْعلبها ِمْن نَحرِه َسَرُب 

 )77(  :على استيالء نور الدين على دمشق الصليبينمصوًرا حسرة  ،ويقول ابن القيسراني في قصيدة أخرى

رِك تَْشكو   ِجراحها      فال زالِت الشَّكوى وال انَدَمَل الُجْرحُ تَرْكَت قلوَب الشِّ

غل في أراض محتلة      )78(  :هجرية، فقال ابن القيسراني في ذلك (132سنة ) ،ففتح وأمَّن ،أما عماد الدين َزْنكي فقد توَّ

 حت ى إذا ما عماد الدين أرهقهم         في مأزق من َسناهُ يَْبَرُق البََصرُ 

                                                           

 .35، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (71)

 مادة)زند(.، لسان العرب، الزند: العود الذي تقتدح به النار (72)

 مادة)خبب(.، لسان العرب، يراوح فيه الفرس بين يديه ورجليه، بب: ضرب من الَعْدوالخ (73)

 مادة )بيض(.، لسان العرب، الخوذة من الحديد البيض: (74)

 مادة )يلب(.، لسان العرب، الدرع من الجلد اليلب: (75)

 .32و33، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (76)

 .532، نفسه (77)

 .413، شعر القيسراني، ابن القيسراني (78)
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 بهم َذْرعا مسالكهم         والموُت ال ملجأ ِمنهُ وال َوَزرُ ُولَّوا تضيُق 

وال سيما من  ،أعداء الداخل ،المتقاعسين نوعا من مقاومة األعداء وعد هجاءَ  ،فهجاهم المتقاعسين؛ولم يرحم ابن منير      

 ،الفرنجة قد ضلعا في مواالة  ،حاكم دمشق ووزيره ابن الصوفي )79( فهذا ُمجير الدين آبق .معهم الفرنجة وتعاونناصر منهم 

 ،ر الدين بهذه المناسبةومدح ابن منير نو ،( هجرية122حتى دخلها صلحا سنة ) )80( ولقد حاصر نور الدين دمشق عدة مرات 

 )81(  :ُمجير الدين ووزيره حيث قال نفسها هجا  القصيدة وفي 

 بزعم له وْجهُ الحقيقة أزيَدُ           وقُْل لُمنيِر الدين وهو ُمجيرهُ 

 )83( النبات وأْدَرُد  )82( حملَت الصليب باغيًا ونبذتُه           وثغرك مطووس

 وهللا ناصٌر      لِناصرِه وديُن أحَمَد أْحَمدُ  ،َوحاربَت ِحزَب هللاِ 

 )85( فيقول  ،الفرنجة في تشجيع ُمجير الدين على مواالة  )84( ويشير ابن منير إلى دور ُمؤيد الدين ابن الصوفي     

وفي أسُرا وأْسَرةً         لكي يص  حوا ما في يديَك فاْفَسدوالتخْذَت بني الص 

 وإيَّد فيِه من َعماَك المؤيَّدُ      )86( َكبعِض الذي جرعته فسْرطتَهُ 

ها )فيذكرها الشاعران  ،وتتجلى صورة القدس في الفتوح العظيمة      وعند استعادة  ،وفتح )إنَّب( ،( هجرية139عند فتح الرُّ

ها فكلما تجدَّد الفتح في  ،وعند فتحها أيضا ،( هجرية121وعند حصار دمشق ) ،( هجرية121وعند أسر جوسلين ) )87( الرُّ

 في ذلك العهد؛ ،وحرَّضوا على تحريرها فهي أقدس مكان احتل من ديار المسلمين ،أنحاء ديار اإلسالم تذكروا القدس

                                                           

، ابن قاضي شهبة، ( هجرية129أخذ منه نور الدين دمشق سنة )، صاحب دمشق، مجير الدين آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين هو: (79)

 .512، الباهر، . وانظر ابن األثير542، الكواكب الدرية

 .518-512و 89و88، الباهر، ابن األثير (80)

 .23، ابن منير (81)

 مادة )طوس(.، لسان العرب، دراسة وطئه :مطووس (82)

 مادة )درد(.، لسان العرب، َذهاب األسنان :أدرد (83)

، األثير هجرية. ابن( 129مات سنة ) ظالما.وكان ، كان وزيرا لصاحب دمشق مجير الدين بن آبق، مؤيد الدولة ابن الصوفي الدمشقي (84)

 .512، الباهر

 .22و 23، ابن منير (85)

 مادة )سرط(.، لسان العرب، بلعته :سرطته (86)

ها (87) ، وانظر: ابن القالنسي .83و 82، الباهر، ابن األثير انظر:، واستعادة المسلمين لها للمرة الثانية، للمزيد من التفصيل عن عصيان أهل الرُّ

 .5/551، مفرج الكروب، وابن واصل، 55/552، الكامل، وابن األثير، 488، ذيل تاريخ دمشق
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ها وغدا يتم فتح القدس ،فابن منير ينظر بأمل للمستقبل  وهو ُمتمهل  ،ونية فتحها قائمة في نفس عماد الدين ،فاليوم قد تم فتح الرُّ

 )88(  :حيث يقول ابن منير ،في ذلك ال ُمْهِمل

 )90( يدرسها درس الدريْن  )89( وغًدا يلقى على القدس لها               كلكل

 ليس حصن إن نََحْتهُ بحصين          ةُ تمسي وتضحي عزمةً          همَّ 

هم إمهالُه                          ستذوقون شذاهُ بعَد حيْن   قل لقوم غرَّ

ه ابن ورليعود ضاحكا مع ثغور الشام المحررة هذا ما تصَّ  ،الفرنجةالمسجد األقصى من رجس يحض على تطهير و     

 )91( حيث قال  ،للمسجد األقصى عند فتح )إنَّب(القيسراني 

 فانهْض إلى المسجِد األقصى بذي لََجًب        يوليَك أْقصى الُمنى فالقُْدُس ُمْرتَقُِب 

هُ لَجبُ   وائذْن لِموجَك في تَطهير ساِحله                فإنما أنَت بحٌر لُج 

 )92( ن الظَّبَى عن ثًغور زانها الشَّنَُب يا َمْن أعاَد ثغوَر الشام ضاحكةً                 م

ها بموجة عالية      ا / وُمطهًرا  ،ويروق البن القيسراني أن يصف فتح الرُّ تحطُّ على ساحل القدس والساحل الفلسطيني؛ ُمحرر 

 هم طارئون علىال شك راحلون عنه ف ،في القدس والساحل الفرنجةوهو على يقين بأن المقيمين من  ،لهما من االحتالل والقهر

 .محتلون لها ،األرض

ها حيث  :مستذكرا الستعادة القدس أيضا ،كل ذلك يذكره ابن القيسراني في قصيدة مدح بها الوزير جمال الدين عند استعادة الرُّ

 )93( :قال

ةً                     فساِحلُها القدُس والساحلُ  ها لُجَّ  فإْن يُك فتُح الرُّ

يا                       ر أن المقيَم بها راحلُ فهْل علمْت علَم   الدِّ

                                                           

 .593، شعر ابن منير، ابن منير (88)

 مادة)كلل(.، لسان العرب، : الصدر من كل شئالكلكل (89)

 مادة )درن(.، لسان العرب، الدرين: اليابس من الحشيش وكل حطام أو شجر (90)

 .32، شعر ابن القيسراني، بن القيسراني (91)

 مادة )شنب(.، العرب األسنان. لسانوعذوبة في ، وبرد، وقيل رقة، ماء ورقة يجري على الثغر الشنب: (92)

 .331، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (93)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو ثلالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        276  

 ISSN: 2706-6495 

 
ويؤكد له أن تحريره ال  ،ابن القيسراني لنور الدين تحرير المسجد األقصى بيُقرِّ  ،( هجرية121وعند أسر )جوسلين( سنة )     

 )94(  :فيقول ،ألوان لذلكوقد آن ا ،حتى يصلي فيه المسلمين األقصى؛يتم إال بالقوة وبجريان الدماء التي ستطهر المسجد 

ه                وأقصاهُ باألقصى وقد قضُي األمرُ   كأني بهذا الَعزم ال فُلَّ َحدُّ

 وقد أصبح البيُت المقدُس طاهًرا          وليَس سوى جاري الدماء له طُْهرُ 

 وقد أًد ت البيُض الِحداُد فروَضها          فال ُعهدةٌ في ُعْنِق سيٍف وال نَْذرُ 

 وصل ْت بمعراج النبي  صوارٌم            مساجُدها َشْفٌع وساجدها وترُ 

ى وبين الوصول إل ،بطا بين تحرير دمشق من حكم الموالين للفرنجةرقد  ،وابن القيسراني ،ومن الجدير ذكره أن ابن منير 

هذا ابن ف ولقرب المواجهة بين الجحفلين؛ –على وجه التقريب  –وذلك لقرب دمشق من القدس  ،القدس لتحرير المسجد األقصى

 )95( فيقول  ،القيسراني يفتخر بفتح دمشق

 إذا ما دمشٌق ملكتَك عنانَها                تيقََّن من في إيليا أنه الذَّبحُ 

الَل وال َسْفحُ  متى التف  نقُع الجحفلْيِن على الهُدى      فال َمْهَمةٌ يحوي  الضِّ

فقد آن للمحتلين أن  ،عن طائر الفتح الذي سيشدو في أرجاء القدس ،( هجرية122ويتساءل ابن منير أثناء حصار دمشق )      

 )96( يرحلوا: 

دُ   ِدمشَق دمشَق إنَّما القدُس سرحةٌ            ومركُزها صرٌح عليها ممرَّ

 بهْم أجٌل حتُم وعمر محددُ   َحُموها لكي يحموا وقد بلَغ المدى     

 متى أنا راٍء طائر الفتِح صاِدًحا         يرفرُف في أرجائِها ويغردُ 

 )97(  :فيقول ،تطهير المسجد األقصى، بعد وحدة الشام ومصرل ،ويثير ابن منير كوامن النفوس    

 أقصى فُصْن ما دنَّسوهُ وطه رِ          آثارهُْم نجس أذاَل المسجد ال

ة هاشم             بلهامَك الُمتدمشِق المتمِصرِ جار   الخليل ومن بغزَّ

                                                           

 .593و 592، نفسه (94)

 .532و 533، نفسه (95)

 .21، شعر ابن منير، ابن منير (96)

 .513، نفسه (97)
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 )98(  :مستنصًرا فيقول –عليه السالم  –ويلجأ إليه عيسى  ،ويدعو ابن منير لنور الدين بالبقاء حتى يحرر القدس    

ك في ليلِهما ني ًرا  أبقاك للدنيا والدين َمْن                 َخالَّ

 قدس قد        لجا إلى سيفَك مستنصراحتى ترى عيسى من ال

 وبقي طعم النصر ناقصا حتى ،والشعوب المسلمة ،والحكام ،وعقول الشعراء ،وهكذا بقيت صورة القدس عالقة بعمق في قلوب

ويثيرون السيوف حتى تطهر المسجد األقصى وتحقق ذلك على يد  ،ويحفزون ،ولم يزِل الشعراء يذكرون ،اكتمل بتحريرها

 .عينيهم أجمرحمات هللا عل –وحفيده من بعده  ،وولده ،الذي أكمل الطريق الذي بدأه آق سنقر قسيم الدولة ،دين األيوبيصالح ال

 :بنية القصيدة. 1

وعناصر هذا  ،الذي عرفه الشعر العربي القديم ،خضعت بنية القصيدة في العهد الَزْنكي إلى البناء التقليدي للقصيدة العربية    

 :البناء

 .والخاتمة ،والمضمون ،والمقدمة، وحسن التخلص ،المطلع        

 ،ونال عنايتهم فهو بمنزلة الوجه لإلنسان .حسن االبتداء واالستهالل ،فقد أطلق عليه النقاد العرب القدامى :اما المطلع .1.1

 .القصيدة وعمودها األول/ وهو ُمرتَكز )99( وهو الباب الذي تلج فيه إلى عالم القصيدة  ،والمفتاح للقفل

د ابتداء شعره ،" الشعر قفل أوله مفتاحه:وفي ذلك يقول ابن رشيق وبه يُستَدُل  ،فانه أول ما يقرع السمع ،وينبغي للشاعر أن يجوِّ

ل وهلة ".   )100( على ما عنده من أوَّ

وتمتاز  ،القصيدة وموضوعها العاموجدنا مطالعها تَشي بمضمون  –موضوع الدراسة  –وإذا نظرنا إلى القصائد العشر      

 .وقلة التكلف مع ازدهار فن الصنعة في ذلك العهد ،والبعد عن التعقيد ،بالسهولة

فهذا ابن  .والتحرير ،وأدب المقاومة ،وابتعد الشاعران في تلك القصائد عن المطالع الغزلية لمناقضتها غرض الجهاد     

 )101(  :مستعجاًل إنجاز الوعد بإزهاق الباطل ،ال الدينالقيسراني يستهل قصيدته في مدح الوزير جم

 أما آَن أْن يُزهَق الباطُل            وأْن يُْنِجَز الِعَدةَ الماِطلُ 

                                                           

 .92، شعر ابن منير، ابن منير (98)

بناء ، بكار وانظر: يوسف. 319، حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج األدباء وانظر: .292-292، الصناعتين، ابو هالل العسكري (99)

 .419-413، القصيدة

 .5/595، العمدة، ابن رشيق (100)

 .333، شعر ابن القيسراني، ابن القيسراني (101)
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 )102(  :فهو عماد الدين ،وصفته ،بذكر اسم الممدوح ،ويستهل ابن منير قصيدته

 بعماِد الديِن أضحْت عروةُ الديِن                 معصوبًا بها الفتُح المبين 

مثل استهالل ابن القيسراني في مدحه  ،وتحذر من مغبة العدوان ،ح بالقوةوالتي تُل   ،المطالع الحماسية :ومن االبتداءات الحسنة

 )103(  :عماد الدين زنكي

وارُم ال تُبقي وال تََذرُ                  َحذاِر منَّا وأنَّى ينفُع الَحَذُر        وهَي الصَّ

 )104(  :وقوله في مدح نور الدين زنكي

هُ النَّهُي واألمُر             فما الُمْلُك إال ما َحباَك بِه القَْهرُ   َدعا ما ادَّعى َمْن َغرَّ

أَمٌر مستحب في هذا الغرض ومن ذلك استهالل ابن القيسراني في مدحه  ،إن افتتاح قصيدة الجهاد يذكر العزيمة وأدوات الحرب

 )105(  :للسلطان نور الدين

 هذي الَعزائُم الما تَدَّعي القُُضُب             وذي المكارُم الما قالِت الُكتُبُ 

 :مقدمة القصيدة. 2.1

اتهم التي حي ،بل صبغوه بلون حياتهم آنذاك ،ولكنه لم يكن تقليدا محضا ،لقد سلك الشاعران طريق التقليد في المقدمات      

ولالمة من ناحية أخرى وأحسب أن  ،كما شهدت اعجابهم بقادتهم المخلصين للدين ،ناحية الفرنجة منشهدت تحديا وصراعا مع 

 أمام حاضرهم الذي ،وي للعرب المسلمين* للتمسك بالماضي الق-وغيرهما  –التزامهم بالتقليد ما هو إال محاولة من الشاعرْين 

 .شهد صراعا مريرا تحدى وجودهم ذاته

وتم الدخول إلى موضوع القصيدة مباشرة وبمطالع  ،من المقدمات الغزلية والطللية –موضوع الدراسة  –وقد خلت القصائد 

رب ات بأنواعها قد اختفت كليا في شعر الحوال يعني هذا أن المقدم والشهادة؛تدفع المتلقين لمزيد من التضحية والفتح  ،حماسية

 )106(  :يقول ،في إحدى قصائده المدحية في نور الدين زنكي –مثال  –فهذا ابن القيسراني  ،في العهد الَزْنكي ،والجهاد

دَّ مصدوُد                  أوال فليَت النَّوَم َمردودُ   يا ليَت أنَّ الصَّ

ه للدمِع أخدودُ         إلى متى تُْعِرُض عن ُمْغرٍم         في خد 

                                                           

 .595، ابن منير (102)

 .413، ابن القيسراني (103)

 .592، نفسه (104)

 29( نفسه 105)

 .511و512، ابن القيسراني (106)
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 عيوُن البيِض بيُض الظب ي        قلُت: ولكْن هذه سودُ  :قالو

 ألنهاوذلك  ،دخل الى موضوع القصيدة مباشرة –موضوع الدراسة  –ويالحظ ابن القيسراني في مقدمات قصائده الخمس 

ها الثانية ،)إنَّب :هي ثالث معارك ،نظمت في أحداث عظيمة ه حبوعدا عن تقديره  ،وُصْلٌح ثم فتح لدمشقَ  ،(حصن بارين ،الرُّ

 وهمته العالية التي ال ،فانطلق في إحدى قصائده ذاكًرا صفات نور الدين الكريمة ،الذي َملََك عليه فؤاده ولسانه ،لنور الدين

 )107(  :حيث قال :تستطيع األشعار اللحاق بها

 تََعثَّرْت خلفها األشعار ُ والُخطَبُ    وهذِه الِهَمُم الالتي متى ُخطبَْت         

 صافحَت يا ابَن عماد الدين ذروتَها        براحٍة للمساعي دونها تعبُ 

َك يبني كلَّ شاهقٍة              حتى ابتنى قبَّةً أوتادها الش هبُ   ما زاَل جدُّ

ذلك التهديد المقترن بذكر  )108( المستشف من مقدمة قصيدته بعد فتح عماد الدين لحصن )بارين( لألعداءه وانظر الى تهديد

 )109( حيث يقول  ،انصالها ،واغمادها ،السيوف

 وأين ينجو ملوُك الِّشرِك ِمْن َملٍِك         َمْن خيلُه النصُر ال بل جنُده القََدرُ 

 لوا فما غمدوا نَْصال وال َشهَروا َسلَوا سيوفا كأغماِد السيوِف بها           صا

ر إلى معاودة إعمال السيف في الضالل كلما حولت الذئاب أن تصول أمام ييش ،وفي مقدمة قصيدته للوزير جمال الدين   

 )110(  :حيث يقول ،مبينا ثبات وقوة جيش الَزْنكيين في المعارك ،األسد

ال  سيٌف بأعناقها كافِلُ ِل                  إلى َكْم يُِغبُّ ملوَك الضَّ

 فال تحفَلنَّ بَصْول الذئاِب                  وقد زأَر األسُد الباِسلُ 

ما  أو ينثني القَنا الذابلُ  حِ                 كذا ما انثنْت قطُّ ُصمُّ الرِّ

 ،جاءت مقدمة قصيدة ابن القيسراني المدحية ،وعودته دون دخولها ،هجرية (121وعند صلح نور الدين مع أرباب دمشق )     

 :)111(:حيث يقول ،سيتبعه حزمو ،وأن الصلح عزم ،نيمبينة أن للسيف طور

                                                           

 .31و29، نفسه (107)

 .5/142، معجم البلدان، الحموي انظر: ياقوت، من قرى حمص (108)

 .413، ابن القيسراني (109)

 .333، نفسه (110)

 .533، ابن القيسراني (111)
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 وهل أنَت األسيُف في كل  حالٍة            فطوًرا له حد  وطوًرا له َصْفحُ 

 ُحو َسقيَت الُردينيات حت ى َردتتَها              ترن ُح ِمْن ُسْكٍر فخل  القَنا تَصْ 

 وما كاَن كف  العزِم إال إشارةً             إلى الَحزِم لو لَم يغضِب السيُف والَرمحُ 

 ،إلى ذكر مناقِب الممدوح المستمدة من البعد الديني –موضوع الدراسة  -فيميل في مقدمات قصائده  ،أما ابن منير الطرابُلسي

وكانت منطقة الشام مستهدفة بشكل رئيسي لوجود بيت المقدس  ،وهذا طبيعي ؛ فالحروب الصليبية أخذت بعًدا دينيًا منذ بدايتها

 )113(  :فها هو يمدح نور الدين قائال ،)112( فيها 

 يا نوَر ديِن هللاِ وابَن عمادِه                والكوثَر ابن الكوثِر ابن الكوثرِ 

ر  بحدِّ السيِف دار أشائب              عقلوا جيادك عن بنات األصغِر  صغ 

ها  )114(  :ويقول في أخرى مهنئَا عماد الدين بفتح الرُّ

 واستزادْت بقسيم الدولة ال                 قسم من إْدحاض كْيد المارقينْ 

ها تشريد همِّ الرَّ   اقدينْ َملٌِك أسهَر عينًا لم تزْل                     همُّ

 )115(  :فيقول ،وغيرهما من الصفات ،وتميُّز ،من عدل ،ويقدم ابن ُمنير في قصيدة أخرى بصفات لنور ال دين

 وما الَوَرى أهاًل فتفدَّى بهم                 وهل يوازي َعَرٌض جوهَرا

 عدٌل تساوى تحت أكنافه                   مطافل العيِن وأسُد الشَّرى 

ره ابن ووزي ،وذٍم وهجاٍء لحاكم دمشق ُمجير الدين ،بن ُمنير الفنية في قصيدته التي قسَّمها بين مدح لنور الد ينوتظهر براعة ا

ل حيث قا ،والهجاء( )المدحولقد أْشرك ابن منير في مقدمة قصيدته الغرضين معا  ،والتي نظمها عند حصار دمشق ،الصوفي

 )116(  :مادحا نور الدين مبينا فضل والده عماد الد ين

رُد    )117( وما ماَت حتَّى َسدَّ ثلمةَ ُملكِه                 بك هللاُ ترمي ما رَماهُ فتص 

                                                           

 .59، الصليبيةاالتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب ، . وانظر: مسعد العطوي59، شعر الجهاد في الحروب الصليبية، محمد الهرفي (112)

 .512، شعر ابن منير، ابن منير (113)

 .595، نفسه (114)

 .91، نفسه (115)

 .24، نفسه (116)

رد: (117) َرَد(.، العرب انظر: لسان البرد.شدة  الصَّ  مادة )صَّ

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو ثلالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        281  

 ISSN: 2706-6495 

 
 )118( :قائال ،اشرة بعد البيت السابقثم يبدأ في الهجاء مب

 قد أْمَسى بحل ويعقُُد  صدمَت ابن ذي اللَّغدين فاْنحلَّ عقدهُ          وكالسْلكِ 

 ويسهد  )120( عينًا سخينة      ويبكي بأخرى ذات شتر )119( يقلب َخْلَف السجف

 :صلخالت. 1.1

ف "أولى الشعر بأن يسمى  )121( ووضعوا له المحددات والضوابط.  ،فقدم اهتم النقاد العرب به ،أما التخلص أو الخروج     

 )122 ( ثم رجع إلى ما كان فيه"  ،ثم عاد إلى األول وأخذ في غيره ،معنىتخلصا ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى 

جير ثم َذَم وهَجا م ،؛ فلقد مدح نور الدين في أول بيتينالذكر( )السابقةوهذا ما تحقق في قصيدة ابن ُمنير ذات الغرضين      

 )123 ( :حيث قال ،تخلص منها إلى مدح نور الدين محمود ثانية .( بيتًا51الدين في )

 بَمْحُمود المْحُموُد سيفًا وساعًدا            حملَْت لقد ناجتَك صًما مؤي دُ 

 وهل يَستوي ساٍر تأسََّد طاويًا             ونشواُن يُْعلَى معصًما ويؤي ُد 

 )124 ( :وفي نسبه ،فنعته بالكفر المتآصل فيه ،ثم عاد بعد هذين البيتين مباشرة لهجاء مجير الدين   

سَت َوالًدا             وعًما ُد  ،تنَّصْرَت أًُما بل تََمجَّ  فِعرق الُكْفِر فيك مردَّ

 )125 ( :حيث قال ،ثم عاد مرة اخرى لمدح نورالدين وترغيب أهل دمشق في حكمه العادل

 وأقبلوا النُصَح تَْرَشُدوا أنيبُوا إليِه فَهو أرحُم قادٍر                   له الَصْفُح ديٌن،

                                                           

 .24، ابن منير (118)

 مادة )سجف(.، لسان العرب، الحجاب والستر السجف: (119)

 مادة )شتر(.، لسان العرب، انقالب في جفن العين وتشنجه شتر: (120)

 .345، بناء القصيدة، . ويوسف بكار153، الصناعتين، وانظر: ابو هالل العسكري، 345-352، منهاج البلغاء، حازم القرطاجني (121)

 .5/411العمدة ، ابن رشيق (122)

 .23، ابن منير (123)

 .23، نفسه (124)

 .22نفسه  (125)
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فدمشق طريق يؤدي إلى  ،وختمها مشجعا نور الدين على فتح القدس ،ثم عاد للمدح ،ثم انتقل بعدها مباشرة إلى الذم     

 )126 ( :القدس

ُد    ِدمشَق ِدمشَق إنما القدُس سرحةٌ         ومركُزها صرٌح عليها ممرَّ

ألنه قد حقق موازنة بين شخصين على طرفي  ،على هذا النحو موفق ،وأحسب أن تناول الشاعر ابن منير لهذين الغرضين

ولقد ساند سكان دمشق نور الدين عند عودته مرة ثانية  ،ولزيادة الدعم الشعبي للقادة ،وال ننسى أن الشعر أداة لإلعالم ،نقيض

 .وفتحها بعد ذلك ،لحصار دمشق

 .أما المضمون فلقد تم ذكر موضوعات القصائد في المبحث السابق

 :القصائدخواتيم . 1.1

 )127 ( .ودعوا إلى تحسينها وإجادتها ،واإلنتهاء ،المقطع :فلقد أطلق عليها النقاد ،اما الخاتمة      

 :ويقول .وخاتمته ،فهي منقطع الكالم ،أحسن مما جاء في حشوها ،م القرطاجني أن تكون خاتمة القصيدةزويرى حا

 .)128 (" وال شيء أقبح من كدر بعد صفو"

ون اللفظ كوأن ي ،واشترط النقاد أن يتناسب اإلختتام مع غرض الشعر ،)129 (ابن رشيق الخاتمة قاعدة القصيدة وقفلها وعد     

 .)130 (أو مثاًل  ،أو تشبيهًا ،وأن يتضمن حكمة ،مستعذبًا والتأليف جزاًل متناسبًا

على  –وغرض المدح والفتح  ،مالئمة بين الخاتمةوجدنا أن هناك  –موضوع الدراسة  –وإذا نظرنا إلى قصائد الشاعرين       

   )131 ( :وقد حاصر نور الدين دمشق ،ومن ذلك ختام قصيدة ابن منير –األغلب 

ُد       دمشَق دمشَق إنما القُْدُس سرحةٌ            ومركُزها صرٌح عليها ممرَّ

 دُ متى أنا راٍء طائر الفتِح صادًحا            يرفرُف في أرجائِها ويغر

 )132 ( :قائال ،ويختم في قصيدة أخرى مادحا نورالدين

                                                           

 .21، العمدة، ابن رشيق (126)

 .449، بناء القصيدة، . ويوسف بكار383-311، منهاج البلغاء، . وحازم القرطاجني113، الصناعتين، ابو هالل العسكري (127)

 .481، منهاج البلغاء، حازم القرطاجني (128)

 .5/439، العمدة، ابن رشيق (129)

 .431-449، . ويوسف بكار312، والقرطاجني .114، الصناعتين، ابو هالل العسكري (130)

 .21، ابن منير (131)

 .513، نفسه (132)
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 فُصن ما دنَّسوهُ وطْهرِ  ،آثارهُْم نجس أذاَل المسجد ال               أقصى

رِ  ة هاشم                بلهامَك الُمتََدْمشِق المتمص   جار الخليل ومن بغزَّ

  )133 ( منها قول ابن منير مخاطبا نور الدين ،والدعاء له ،ولقد ُختِمْت بعض القصائد بالثناء على الممدوح

ك في ليلهما نَيِّرا  أبقاك للدنيا والد ين َمْن                      خالَّ

 حتى ترى عيسى من القُْدِس                قد لجا إلى سيفَك مستنصرا

 )134 ( بعد فتح عماد الدين لحصن "بارين": ،وقول ابن القيسراني   

 النَّصًر عن أنصار دولته        بحيُث كاَن وإْن كانوا به نُصرواوال اْنثَنى 

 حتَّى تعوَد الشَّام ضاحكةً                   كأنما حلَّ في أكنافِها ُعَمُر 

 

  :الوحدة الموضوعية .5.1

ومعانيه الموافقة لتلك المقاصد  ،ومقاصده ،" قوة على تصوير كليات الشعر :أن وحدة القصيدة هي ،يرى حازم القرطانجي     

".  ) 135( 

اًل واحًدا . وسنضرب لذلك مثا في األداءوانسجاما تناسق ،ومعانيها كترابط أعضاء جسم اإلنسان ،فالقصيدة في ترابط أبياتها      

 ،يندمشق )مجير الدنظمها عندما صالح نور الدين َزْنكي أرباب  ،وهي قصيدة البن القيسراني ،من القصائد التي هي قيد الدرس

وع من أر ،وتقع القصيدة في عشرين بيت ا ،ذلك الصلح الذي عاد بعدد نور الدين إلى حلب .( هجرية121، سنة )الصوفي(وابن 

 )136 ( :والمروءة ،والحزم ،فكان االستهالل باعتبار الصلح نوًعا من: الفتح ،ما قيل في نور الدين

ْلحُ              لَك هللا إْن حاربَت فالنصُر والفتُح    وإن ِشْئَت ُصْلًحا ُعدَّ ِمْن َحزِمَك الصُّ

 )137 ( :وأن فتح دمشق يعني تحرير "إيليا ". فيقول ،يُخيف أعداءه ،ثم بين ابن القيسراني أن جنوح نور الدين إلى السْلم    

ْلم ما تنوي بذاك  وما تَْنحو  وقد َعلَِم األعداُء ُمْذ بِتَّ جانًحا                  إلى السِّ

                                                           

 .92، ابن منير (133)

 .418، ابن القيسراني (134)

 .411، منهاج البلغاء، حازم القرطاجني (135)

 .533، ابن القيسراني (136)

 .533، نفسه (137)
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بحُ   إذا ما دَمشُق مل كتَك ِعنانَها                      تيقََّن من في إيليا أن ه الذ 

 )138 (  :َويَْبتهُج الشاعر لوجود نور الدين في زمانه ،وعدله بين الناس ،وصبره في المعارك ،ثم يشيد بشجاعة نور الدين

 على أنَّه ما زاَل في طَْبِعٍه ُشحُّ   َسخا بَك هذا الدَّهُر ُجوًدا على الَورى        

 بك ابتهج األلباُب وانتهَج الحجا                 وأثمرِت األداُب واطَّرَد الَمْدحُ 

أْختًصْر ما قُْلُت إال ولم  ))139 ( :لذا أوجز في قصيدته ،أن أعمال الممدوح ال يستوعبها شرحب ،وفي نهاية القصيدة يؤكد الشاعر

ا ال يقوُم بِه الشَّْرحُ  ألنَّني  أعبَّر عمَّ

 :األسلوب. 4.1 

 فاأللفاظ ،كانت ألفاظه جزلة ،فإذا كان الغرض شعر جهاد وحرب ،التعبير الشفوي من أشكالان لكل موضوع ما يناسبه     

 )140 ( "اوعية المعاني" 

"وأجود الكالم ما يكون جزاًل  :يقول أبو هالل العسكري .)141 ( نفصم عراه تارتباطًا ال  مرتبطان معافالشكل والمضمون       

 )142 ( وال يكون مكدوًدا مستكرهًا  ومتوعًرا متقعُرا "  ،وال يستبهم مغزاه ،ال ينغلق معناه ،سهاًل 

استخدام صيغة  :وجدنا أن من أهم أساليب التعبير فيها –موضوع الدراسة  –وإذا نظرنا إلى أسلوب القصائد الجهادية      

ومن ذلك مخاطبة  ،كما خاطب ابن القيسراني الوزير جمال الدين ،ثم نور الدين ،د خاطب الشاعران عماد الدينقف ،المخاطب

 )143 ( بقوله ،ابن منير لنور الدين

 )144 ( أبوَك أٌب لو كاَن للناِس ُكلهم            أبُا ورضوا وطء النُّجوم لُفَّندوا

 )145 ( :وقال أيًضا

 الحزون            وأطلَع فجرهُ الفتح المبينْ بجد ك اصحب الجد 

                                                           

 .532، نفسه (138)

 .532، ابن القيسراني (139)

 .23، دالئل االعجاز، عبد القاهر الجرجاني (140)

 .553، بناء القصيدة، بكار انظر: يوسف، للمزيد (141)

 .85، الصناعتين (142)

 .24، ابن منير (143)

 اعجزوا. لفندو (144)

 .583، ابن منير (145)
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 وفي كنفيَك سولمِت الليالي               وفارَق طبَعهُ الزمُن الخؤونْ 

 :)146 (وقول ابن القيسراني مخاطبا نور الدين زنكي 

 فانهض الى المسجد األقصى بذي لجب         يوليك أقصى المنى فالقدس مرتقب 

ه لَِجبُ        احله        وائذْن لموجَك في تطهير س  فإنَّما أنَت بحٌرلُجُّ

 )147 ( :وقول ابن القيسراني مخاطبًا الوزير جمال الدين

 أبا جعفٍر أشرقْت دولةٌ                    أضاَء لها بَْدُرَك الكاملُ 

 بَك انقاد جامِحها الُمصعبيُّ               وأخصب جانبها الماِحلُ 

 وما نالهُ الَملُِك العادلُ  ه        لِهنَك ما أفرَج النصُر عن       

عند وصف العدو الصليبي، وعند وصف المتقاعسين من  ،واالستهزاء ،الشاعران في أساليبهما عن التهكِم، والسخريةر وعب    

 )148 ( :الصليبيومن األمثلة على ذلك قول ابن القيسراني في وصف أمير أنطاكيا  ،أبناء األمة أيضا

 أتى رأسه ركًضا وغوِدَر ِشْلُوه           وليَس سوى عافي الن سوِر له قَْبرُ 

 )149 ( :الفرنجةوقول ابن منير مخاطبا مجير الدين حاكم دمشق الذي والى 

 وقل لمنير الدين وهو ُمجيرهُ            بزعم له وجه الحقيقة أزبَدُ 

 ِسوى بقلة حمثاء بالُحمِق تحُصدُ      َرماك بباقاًل دمشق فلم تكْن        

 ،المبالغة وهي تعبر عن حالة من اعجاب الشاعر بالقائد العسكري ،ومن األساليب الشعرية التي ظهرت في تلك القصائد     

 )150 ( :ومن ذلك قول ابن القيسراني مخاطبا نور الدين بعد معركة )إنِّب(

ف فيما شاَء عن إذنه الدَّْهرُ         وَمن ثنِت الدنيَا إليه ِعنانَها            تُصر 

ْعرُ   وَمن راهَن األقداء في صهوِة الُعلى        فلن تدرَك الشَّْعرى ُمداهُ وال الشِّ

                                                           

 .32، ابن القيسراني (146)

 .332و333، نفسه (147)

 .592، ابن القيسراني (148)

 .23، ابن منير (149)

 .592، ابن القيسراني (150)
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 ام تكرار المعاني ومن ذلك قول ابن منير ،تكرار األلفاظ التكرار؛ سواءومن االساليب الفنية التي ظهرت في تلك القصائد     

 مخاطبا نور الدين:

 )151 ( وثِر ابن الكوثِر ابن الكوثرِ كيا نوَر ديِن هللاِ وابَن عمادِه                 وال

 )152 ( :وقوله في قصيدة أخرى مخاطبًا نور الدين

 ساحتُهُ َجنَّةٌ                             أجرْت بها راحتُه كوثرا  كأنما

لك ومن ذ .فثقافة الشعراء في تلك العصور كانت موسوعية ،استخدم مصطلحات العلوم المختلفة ،ومن األساليب أيًضا     

 )153 ( :كقول ابن القيسراني مخاطبًا جمال الدين ،استخدام مصطلحات لغوية

 لَرْفع اسِمها                       فإن ُكما الفِْعُل والفاِعلُ  فإما نُِصبتَ 

 )155 (  :ومن ذلك قول ابن القيسراني مخاطبًا نور الدين ،والقبح )154 ( كالحسن ،واستخدم مصطلحات فلسفية

هما                 بَهيًما ولوال الُحْشُن ما ُعِرَف القُْبحُ   بَدْولتك الغَّراء أصبَح ضدُّ

 )156 ( :ن منير فاستخدم مصطلحات إسالمية فقهية في قولهاما اب

 آثارهم نََجٌس أذال المسجد األقصى            فَُصن ما دنَّسوه وطه رِ 

وظهرت تلك األساليب بشكل واضح  ،وغير ذلك في القصائد الجهادية ،ونداء ،ونهي واستفهام ،وكثر األسلوب اإلنشائي من أمر

 )157 ( :كقول ابن القيسراني مخاطبًا نور الدين ،وكثير

نيا ِضياًء وبَهجةً             فباألفِق الدَّاجي إلى ذا السَّنا فَْقرُ   فِسْر وامأل الدُّ

 )158 ( :وقوله مخاطبًا عماد الدين وجنده

                                                           

 .512، ابن منير (151)

 .92، نفسه (152)

 .333، ابن القيسراني (153)

 .33، السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، انظر: التعريفات، كون الشئ مالئما للطبع الحسن: (154)

 .532، ابن القيسراني (155)

 .513، ابن منير (156)

 .592، ابن القيسراني (157)

 .413، نفسه (158)
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 َسل وا سيوفًا كإماِد الس يوِف بها              صالوا فما َغمدوا نَْصاًل وال َشهَروا 

 )159 ( :ول ابن منير مخاطبًا سكان دمشق عند حصارهاوق

ا إلى موالكم والذي لَهُ               َعلكْم إياٍد َوْسُمها ليس يجَحدُ   وفِرو 

 .للتركيب الذي وقع فيه ،ونالحظ ان فعل األمر يعطي ظالاًل من القوة والحزم    

 )160 ( :حيث يقول ،ليعطي معنى التكثيرويأتي نداء ابن منير لنور الدين سابقًا لـ "كم" الخبرية 

ِ كم حادٍث                     َدجا وأسفرَت له فانشري   يا نوَر ديِن هللا 

 يا َملِك العصِر الذي صدره                  أفسُح من أقطارها مصَدرا 

 )161 ( :عماد الدين ويستخدم ابن منير االستفهام ليؤكد معنى النصر المؤيد بالقدر، حيث يقول مخاطبًا     

 وأيَن ينجو ملوُك الش رِك من َملٍك            من خيله النصُر ال بل جنُده القَدرُ 

 )162 ( :حيث يقول ،أما ابن منير فينهي سكان دمشق عن مواالة المؤيد مجير الدين

 سنُُد وال تَْرُشفُوا نفَث المؤي ِد إنَّهُ                  عن الَخيِر يزوي أو إلى المْيِن ي

 ،قتل من ملوكهم وأ ،السيما أسماء وألقاب من أسر ،أن شعراء العهد الزنكي قد ذكروا ألفاظًا افرنجية ،ومن الجدير ذكره    

 )163 ( :يقول ابن القيسراني ،)القُمص ( –على سبيل المثال  -ومنها  ،وقادتهم ،وامرائهم

ماِح              وال  ابِلً أرى "القُْمص" يأمُل فوَت الرِّ  بُدَّ أْن يُضرَب الس 

 )164 ( وقوله في قصيدة أخرى مكرًرا لقب )القُْمص(، ويعني األمير بالالتينية

 كما أهدِت األقداُر "للقُْمص" أسَره              وأسعُد قِرٍن من َحواهُ لَك األْسرُ 

                                                           

 .22، ابن منير (159)

 .91، نفسه (160)

 .413، ابن القيسراني (161)

 .22، ابن منير (162)

 .331، ابن القيسراني (163)

 .592، نفسه (164)
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 )165 ( حيث قال ،كما استخدم ابن القيسراني كلمة )اإلبرنز( في إحدى قصائده

 ْنحِل ِمن بعِدها الفخَر دائٌل       فَمْن بارَز اإلْبِرنَز كاَن له الفَْخرُ فال يَ 

 )166(  :والروم ومن ذلك قول ابن منير ،الصليب :مثل ،الصليبيينووردت بعض األلفاظ الدينية التي لها ارتباط بعقيدة 

 كانوا على صْلِب الصليب سرادقًا           ْأْنبَت بني ته بكل مذكر 

 )167 ( ابن القيسراني مخاطبٍا نور الدينوقول 

 أغرْت سيَوفَك باإلفرنج راجفةٌ           فؤاٌد رومي ةَ الكبرى لها يَِجُب 

من  نجة الفرو ،لطبيعة الصراع الديني الحضاري بين المسلمين ،وهذا أمر طبيعي ،ويبدو األثر اإلسالمي في القصائد واضًحا

والجنة  ،والمشعر ،والكعبة ،وعن العمرة ،فلقد تحدثوا عن الباطل الذي زهق ،ية أخرىناحية، ولكونها قصائد جهادية من ناح

 ،والشفع والوتر، المقدس –عليه الصالة والسالم  –ومعراج النبي محمد  ،والشرك ،والكفر ،وبلقيس والصرح ،والكوثر

ي اإلسالمي العميق الذي ظهر ف باألثرتعطي إيماء  ،وكل هذه األلفاظ ومعانيها التي تشكلت بعد تركيبها في القصائد ،والطاهر

 )169 (  :ومن ذلك قول ابن القيسراني في فتح )إن ب( ،)168 (القصائد الجهادية 

ماء له طُْهرُ   وقد أصبَح البيُت المقدُس طاهًرا          وليَس سوى جاري الدِّ

 )170 ( ها َوْترُ وصل ْت بمعراِج الن بي  صوارٌم             مساجُدها َشْفٌع وساِجدُ 

 )171 ( :وقول ابن منير مخاطبًا نور الدين في رمضان

 كأنَّما ساحتُتهُ َجنَّة                           أجرْت بها راحتُه كوثرا

وخيبر وخداعها  .ونقلهم من القدس ،وبختنصر وسبي اليهود ،وقيصر ،فذكرا كسرى ،ولقد استدعى الشاعران التاريخ   

 )172 ( :ومن ذلك قول ابن منير مخاطبًا نور الدين –عليه الصالة والسالم  –للرسول محمد 

                                                           

 .591، نفسه (165)

 .513، ابن منير (166)

 .31، ابن القيسراني (167)

 .512، 91، 92وابن منير  333و532و592، انظر: ابن القيسراني، للمزيد من األمثلة عن األثر اإلسالمي (168)

 .593، ابن منير (169)

 اثنين.الضربة من المسلم تقتل  أن:. ثم مادة)فرد(. بمعنى زوج(مادة )، لسان العرب انظر: الفرد.الزوج. الوتر:  الشفع: (170)

 .92، ابن منير (171)

 .91، نفسه (172)
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 مناقب تكسر كسرى كما                   تقصر عن إدراكها قيصرا 

 )173 ( :وقوله عند حصار دمشق

 )174 ( موضعها من بختنصر أسودُ ووأقسم من ذاَق اليهود بايليا                

 )175 ( :ولقد أدرج ابن القيسراني جزًءا من األية ضمن البيت    

 )176 ( كأني بهذا العزم ال فَلَّ حدَّه             وأقصاه باألقصى وقد قُِضَي األمرُ 

  :الصورة الشعرية. 4.1

 )177 ( يقف العالم المحسوس في مقدمتها ".  ،" تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة:الصورة الشعرية هي

ن مستخدمي ،والوصف ،معتمدين على التشخيص ،وقد استعان الشاعران بالصورة الشعرية لنقل أفكارهما وأحاسيسهما     

وليد أحيانا إلى الت ولجأوا ،وا على االساليب التصويرية عند القدماءأواتك ،وكناية ،واستعارة ،تشبيه :ضروب علم البيان من

 )178 ( واستقوا صورهم من ميدان الحرب والقتال ،ضمن اإلطار التصويري الموروث ،واالبتكار

ر الممدوح باألسد شجاعةً وبأًسا  )179 ( :كقول ابن القيسراني مخاطبًا الوزير جمال الدين ،فُصو 

ئاِب              وقد زأَر األسُد الباِسُل   فال تْحفَلن  بَصول الذ 

 )180 ( :واستوحى ابن القيسراني صورة الرماح المروية بدماء األعداء في قوله

ى به األَسُل النَّاهُل                ربجيٍش إذا أمَّ ِوْرَد الث غو  يُروَّ

 إذا شمَّر البأس عن ساقِه              مَضى وهو في نَْقِعه رافِل   

                                                           

 .23، نفسه (173)

. 515-5/529التاريخ اليهودي العام / ج ، صابر طعيمه الموضع:انظر التفاصيل حول هذا  عاما.بقي اليهود في السبي البابلي سبعين  (174)

 .433، تاريخ بني اسرائل من أسفارهم، وانظر محمود دروزة

 .592، ابن القيسراني (175)

 .49، مريم (176)

 .31، الصورة الشعرية، علي البطل (177)

 .21و22و23و91و92، وابن منير 533-532-32-591، انظر: ابن القيسراني، للمزيد من الصورة الشعرية (178)

 .333، ابن القيسراني (179)

 .332، نفسه (180)
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 )181 ( :وقوله

ةً    هَا لُج   فساِحلُها القدُس والس احلُ                فإْن يُك فتُح الرُّ

 )182 ( :حيث قال ،وقول ابن منير متمنيًا أن يرى طائر الفتح صادًحا فوق القدس   

 متى أنا راٍء طائر الفتح صادًحا       يرفرُف في أرجائها ويغرُد 

 :الصنعة البديعية .4.1  

لتي ا ،وطغت الزخرفة اللفظية على المضامين والمعاني ،ومنهم من أسرف فيه ،شاع البديع في العهد الزنكي شيوًعا كبيًرا

تؤثر  ممن استخدامها إال انها ل اقد أكثروابن القيسراني  .ابن منير فهذا ،والتكلفإلى التعقيد  مما أدىاألمر  عنها؛وا التعبير أراد

 )183 (  :ومن ذلك قول ابن القيسراني ،التجنيس والطباق ،عندهماانتشاًرا ومن اكثر ألوان البديع  .عنها اعلى المعاني التي عبر

 )184 ( وأنََّك نوَرالديِن ُمْذ ُزرَت أرَضها        َسَمْت بَك حتَّى انَحطَّ عن نَْسِرهَا الن ْسرُ 

 )185 ( :وقوله في أخرى

 وقد كاَن يَْمُحو َرْسَم ُكل  فضيلٍة         ونحُن نَراهُ اليوَم يُْثبُت ما يَْمُحو 

 )186 ( :لهذه الغاية ،واشتقاقه من األفعال أسماء ،ومن تكلف ابن منير في جناسه

 مناقُب تكسر كسرى كما                تقصر عن إدراكها قيصرا 

 )187 (  :لم الوزير جمال الدينيكنى عن ق ،ة قول ابن القيسرانييومن الكنا

 ولم ال تحيط بآفاقها                       وفي يدك الصامت القائل 

 إذا ماَعال الَخْمَس في َحْوَمٍة              ففارُس بُْهَمتِها راِجلُ 

                                                           

 .331، نفسه (181)

 .21، ابن منير (182)

 .592، ابن القيسراني (183)

 المعروف. الدين. والثانية: الطائرنزر  األولى:النسر  (184)

 .532، ابن القيسراني (185)

 .91، ابن منير (186)

 .331، ابن القيسراني (187)
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 )188 ( :ومن التقسيم قول ابن القيسراني مخاطبًا نور الدين

يُف في ُكل  حالٍة        فطوًرا له َحدٌّ وطوًرا له طَْفحُ   وهل أنَت إالالس 

 :اإلتباعية .4.1

 ،ويتعمقون فيه ،فالشعراء يحفظون أشعار من سبقهم من الشعراء ،إن الشعر في العهد الزنكي جزء من الشعر العربي    

 :ن قالولم يجانب أبو هالل العسكري الصواب حي ،السيما قصائد الفحول الذين رسموا التقاليد الفنية الموروثة ،ويتأملون أساليبه

 عليهم اذا أخذوها ان سبقهم ولكنوالصب على قوالب من  ،" ليس ألحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم

 )189 ( .ويبرزوها في معارض من تأليفهم " ،يكسوها ألفاظَا من عندهم

 ،أيام أبي تمام والمتنبي مشابهه الى حد كبير لألجواء الجهادية ،عن التصادم مع الرومإن األجواء الحماسية الجهادية الناتجة 

هذه  .)190 ( مثال ،مما أدى إلى تبعية واعية مقصودة عند ابن القيسراني ،العهد الزنكي الفرنجة فيالناتجة عن الصراع مع الروم 

بل تجاوزت ذلك إلى تفصيالت توحي بإقتباس متعمد مدروس  ،ر بالجو العام لقصائد المتنبيتأثالتبعية " لم تقتصر على ال

 )191 ( .والموسيقى " ،واأللفاظ ،والتركيب ،واألخيلة ،للصور

 )192 ( :فابن القيسراني في مطلع قصيدته في فتح الرها الثانية

 أما آَن أْن يزهَق الباطُل                    وأْن يُْنِجَز الِعَدةَ الماِطُل   

 )194(  :لمطلع قصيدة المتنبي )193 ( والبدء بالتساؤل عن السيف الذي يتكفل األعناق ،الوزن والقافية وهي مشابهة في

 إالَم طماعية العاذل                         وال رأى في الحب للعاقل

 ،ي واضًحافيبدو تأثره بأبي تمام والمتنب ،وتقع في اثنين وخمسين بيتُا ،أما قصيدة ابن القيسراني التي نظمها بعد معركة ) إنَّب(

 )195 (  :حيث يقول ابن القيسراني فيها

 هذي العزائُم ال ما تد عي القُُضُب          وذي المكارُم ال ما قالت الُكتبُ 

                                                           

 .533، نفسه (188)

 .453، الصناعتين (189)

 .534، الصليبي في شعر ابن القيسرانيصدى الغزو ، محمود ابراهيم (190)

 .534، نفسه (191)

 .333، ابن القيسراني (192)

 .532، صدى الغزو الصليبي، محمود ابراهيم (193)

 .3/514، شرح ديوان المتنبي، المتنبي (194)

 .31و29، ابن القيسراني (195)
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 وهذه الِهمُم الالتي متى خطبْت            تعث رْت خلفِها األشعاُر والُخطَبُ 

 تَها       براحٍة للَمساعي ُدونها تََعبُ صافحَت يا ابَن عماِد الدين ِذرو

 )196 ( في فتح "عمورية" حيث يقول: ،يقابلها أبيات من قصيدة أبي تمام

ه الحدُّ بين الجدِّ واللعبِ   السيُف أصدُق إنباًء من الكتِب           في حدِّ

 )197 ( فتَح الفتوح تعالى أْن يحيطَ به           نظٌم من الشعِر أو نثٌر من الخطبِ 

 )198 ( بصرَت بالراحِة الكبرى فلن ترها      تُنال إال على جسٍر من التعبِ 

قف الموقف و المشرقة، لذالفتوحات اإلسالمية لعهد ا بوعي(والمتنبي يعني تمثل الشاعر ) ،إن تأثر ابن القيسراني بأبي تمام

)إنَّب(  ، وفتحعمورية(ام مع المعتصم في فتح )الذي وقفه المتنبي مع سيف الدولة، في حربه مع الروم، وموقف أبي تم نفسه

ابداع ابن  ينفي وهذا ال ،شاكلة من سبقوهلذا استحق أن يُمدح على  ،له صفات كريمة ،تم على يد قائد مجاهد ،أمر عظيم

ومن ذلك قول ابن القيسراني في وصف شدة  ،وتوليد التراكيب الجديدة الفريدة ،صورالفي ابتكار  ،وابن منير ،القيسراني

 )199 ( :القتال

 ُمْلتَِطًما موُجه الهاِطلُ  د                َشقَْقتُْم إليها بحاَر الحدي

دى          وعن نفسِه يَدفُع القاتُِل  دى بالرَّ  وُخْضتْم ِغماَر الرَّ

 )200 ( :وقوله

 ما كلُّ َكْسٍر له جْبرُ  ،صدعتهُُم َصْدَع الزذجاجة اليٌَد            لجابرها

 )201 ( وقوله:

ْعدِة السَّمراِء ُمْثِمرةً            بِرأسِه إن  إثماَر القَنا َعَجبُ   عجبُت للص 

                                                           

 .5/34ج، شرح ديوان أبي تمام، أبو تمام (196)

 .31، نفسه (197)

 .29، نفسه (198)

 .331، ابن القيسراني (199)

 .591، نفسه (200)

 .33، 32، ابن القيسرامي (201)
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 القناةُ ابتغْت في رأسه نَفَقُا              بَدا لثَْعلبِها ِمْن نَْحرِه َسَربُ  إذا

 )202 ( :وقول ابن منير

 ناًرا تَخش بهم غًدا في المحشر  هُْم شَّيدوا صرَح الن فاِق وأوقدوا        

 

 :خاتمة البحث. 5

ومنجزاتها العسكرية واالقتصادية واالجتماعية ودورها في تشجيع  ،تم التطرق   في الصفحات السابقة   لنشأة الدولة الزنكية   

جاهل تننا وال يمك ،والشعوب لتحرير ما استلب منهم ال سيما  تحرير القدس والمسجد االقصى  لحض الجنود  وتقريبهم  الشعراء

مواجهات في  للدخول د العسكري بالعدد والعدة المناسبتين كعامل مؤثر يسير جنبا الى جنب  مع االستعدادور الشعر في رفع الهمم 

مهدت  التيو ،القيادية والعسكرية وبعد رؤيتهم وكفاءتهم قة باألمة وعي ال زنكي بالمخاطر المحد وأكد البحث على ،مع االعداء

نير مومع ان عدد القصائد التي تم ذكر القدس او المسجد االقصى او ايليا  خمس قصائد البن  ،الطريق لتحرير القدس بعد ذلك

 منهما وربما يعود السبب الى انشغالهما بمدح وتعد قليلة اذا ما قيست بعدد قصائدهما في ديوان كل وخمس اخرى البن القيسراني

يها صعبا ال القادة الفاتحين للحصون والقالع في بالد الشام واحساسهما بان تحرير القدس يأتي في نهاية المطاف الن الطريق

 .فمعظم المدن والحصون في بالد الشام والعراق كانت محتلة  من قبل الفرنجة

 :توصيات ومقترحات. 1.5  

لتحرير اي ارض مسلوبة ال بد من وجود قيادة صادقة تنهض بالمجتمع من كل نواحيه االجتماعية واالقتصادية والفكرية   -5

 .والنفسية

يؤدي الى تحقيق النصر والوصول للهدف  واثق من قيادته محبا للشهادة باألسلحةان وجود جيش قوي مدرب مكتف   -4

 .المرجو تحقيقه

 .سالح ال يستغنى عنه في الحروب والمعاركهو للشعب وللجنود مهمة االدب )االعالم( واذكاء الروح المعنوية ان   -3

 .وحدتهم وقوتهم عند وتسترديتم االستيالء عليها دائما عند ضعفهم وفرقتهم للقدس مكانة خاصة لدى المسلمين و -2

ا قتصاد ويبنوا قوة عسكرية ويعززوان اراد المسلمون استرجاع القدس المحتلة ال بد ان يتحدوا بدولة واحدة ويصلحوا اال -1

 .الروح المعنوية مثلما فعل ال زنكي

عصر ال زنكي ما زال غنيا بالموضوعات التي يمكن دراستها وتحليلها من النواحي كافة االدبية واالجتماعية والعسكرية  -2

 .والنفسية

 

                                                           

 .512، ابن منير (202)
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 ثبت المصادر والمراجع:

، تحقيق بالموصل((، التاريخ الباهر في الدولة األتابكية )231علي بن أبي الكرم محمد بن محمد )ت (.5923) ابن األثير،

 عبد القادر أحمد طليمات، دار الكتب الحديثة بالقاهرة، ومكتبة المثنى ببغداد.

 .الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت (.5939. )ابن األثير، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم

محمد محي  ( هجرية، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، حققه:223الحسن بن رشيق القيرواتي، ت) (.5932) ابن رشيق،

 ، القاهرة.5الدين عبد الحميد، مطبعة الحجازي، ط

د.  ( هجرية، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه285أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد، ت) )د.ت(. ابن خلكان،

 احسان عباس، دار صادر، بيروت.

، 5محمود زايد، دار الكتاب الجديد، ط الكواكب الدرية في السيرة النورية، تحقيق د. (.5935. )ابن قاضي شهبة، بدر الدين

 بيروت.

 ، الكويت.5شعر ابن منير الطرابلسي، جمعه وحققه د. سعود محمود عبد الجابر، دار القلم، ط (.5984. )ابن منير

أبي يعلى حمزة، تاريخ أبي يعلى حمزة ابن القالنسي المعروف بذيل تاريخ دمشق، مطبعة األباء  (.5918. )ن القالنسياب

 اليسوعيين، بيروت.

عادل جابر صالح محمد، الوكالة العربية للتوزيع،  شعر ابن القيسراني، جمع وتحقيق ودراسة د. (.5995. )ابن القيسراني

 .5األردن، ط

 ( هجرية، لسان العرب، دار صادر، بيروت.355أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ت) )د.ت(. ابن منظور،

هجرية، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، نشره د.جمال  (293جمال الدين محمد بن سالم، ت) (.5913. )ابن واصل

 الدين الشيال.

شرح ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، قدم له ووضع فهارسه راجي األسمر، دار الكتاب  (.5993، )أبو تمام

 ، بيروت.5العربي، ط

، دار 3قاسم عبده قاسم، ود. رأفت عبد الحميد، م ندوة التاريخ اإلسالمي الوسيط، تحرير د. (. 5981أحمد. ) الهواري،

 المعارف بمصر.

عهد الدولتين النورية واأليوبية، دار الفداء  الفرنجة فيكر ودوره في الجهاد ضد ابن عسا (. 5995أحمد. ) حلواني،

 للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق.

، دار الكتب العلمية، 5( هجرية، حرره فليب حتي، منشورات محمد علي بيضون، ط182ت ) (.5999) أسامة بن منقذ،

 بيروت.
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الشامي من كتاب البرق الشامي، للعماد األصفهاني تحقيق د.فتحية النبراوي،  سنا البرق (.5939) البنداري، الفتح بن علي،

 .رمكتبة الخانجي بمص

( هجرية، التعريفات، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 852السيد الشريف علي بن محمد بن علي ت) (.5938) الجرجاني،

 البابي والحلبي وأوالده، مصر.

( هجرية، دالئل اإلعجاز، علق حواشيه السيد محمد 235عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، ت) (.5985) الجرجاني،

 رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

 .4نور الدين محمود سيرة مجاهد صادق، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، ط (.5982حسين. ) مؤنس،

( هجرية، معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، 232بد هللا ياقوت الحموي، ت)شهاب الدين أبو ع (.5939) الحموي،

 بيروت.

، بدون دار نشر، 3تاريخ الحروب الصليبية، نقله إلى العربية د.السيد الباز العريني، ط (.5983) رنسيمان، ستيفن رنسيمان،

5993. 

 .، بيروت4صابر طعيمة، التاريخ اليهودي العام، دار الجيل، ط

 ، عمان.4بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية، دار البشير للنشر والتوزيع، ط (.5991د. عبد الجليل. ) عبد المهدي،

بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية، تحقيق وجمع د.عبد الجليل عبد المهدي، دار (. 5989د. عبد الجليل. ) عبد المهدي،

 ، عمان.5البشير للنشر والتوزيع، ط

دور نور الدين محمود زنكي في نهضة األمة الفرنجة )نور الدين موحد األمة ضد  (.4111عبد القادر. ) صيني،أبو 

 ، عمان.5ومقاومة الغزو الصليبي(، ط

، 5مفيد قميحه، ط ( هجرية، كتاب الصناعتين، حققه د.391أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل، ت) (.5985) العسكري،

 بيروت. دار الكتب العلمية،

أبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه، دار الغرب  (.5982) القرطاجني،

 ، بيروت.3اإلسالمي، ط

الكوثر  الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري عهد نور الدين وصالح الدين، مكتبة (.5998محمد حامد. ) الناصر،

 .5رياض، طللنشر والتوزيع، ال

 .تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم، منشورات العصرية للطباعة والنشر، صيدا (.5929محمد عزة ) دروزة،

 ، مؤسسة الرسالة.3شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بالد الشام ط (.5981محمد بن علي. ) الهرفي،

 األدبي، الرياض.الحروب الصليبية وأثرها على الشعر العربي، النادي (. 5981)نفسه، 
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(، صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني، المكتب اإلسالمي، دمشق، ومكتبة األقصى، 5935د. محمود إبراهيم )

 .5عمان، ط

 ، عمان.5، دار اإلسراء، طالصليبينالشعر الشامي في مواجهة  (.4113د. محمود. ) أبو الخير،

، دار البشير للنشر الصليبيةنور الدين زنكي في األدب العربي في عصر الحروب  (.5991محمود فايز. ) السرطاوي،

 .5والتوزيع، عمان، ط

رقوقي، دار الكتاب ( هجرية، ديوان المتنبي، شرحه عبد الرحمن الب312أحمد بن الحسين الجعغي، ت) (.5981) المتنبي،

 .العربي، بيروت

 .5991، 5نية في الشعر ابان الحروب الصليبية، مكتبة التوبة، الرياض، طاالتجاهات الف (.5991مسعد بن عيد. ) العطوي،

 .4الحديث، دار األندلس، بيروت، ط بناء القصيدة في النقد األدبي القديم في ضوء النقد (.5983د. يوسف. ) بكار،
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 تقويم مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات المرحلة الثانوية

Evaluation of mathematical logic skills among secondary school students 
 

 الثقفي هللا عبد أحمد ناديةالباحثة/  :إعداد

 السعودية العربية المملكة الطائف، بمحافظة التعليم إدارة

Email: ttrrtt11405@hotmail.com 
 

 السعيد محمود عراقي الدكتور/

 السعودية العربية المملكة، جامعة الطائف ،كلية التربية، المساعد أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات
 

 الملخص: 

ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام  هدفت الدراسة تعرف مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي،

ي: لتي تمثلت فاو الثانوي،لدى طالبات الصف األول  تم إعداد اختبار لقياس مهارات المنطق الرياضي الوصفي، كماالمنهج 

اختيروا  األول الثانويبالصف  ( طالبة912واالستنتاج، والبرهان الرياضي، وتكونت عينة الدراسة من )، الرياضي االستقراء

( بين المتوسط الفرضي والمتوسط الفعلي 1...فرق دال إحصائياً عند مستوى ) وقد أسفرت النتائج عن وجود .بطريقة عشوائية

رياضي )االستقراء، االستنتاج، البرهان الرياضي( لصالح المتوسط لدرجات طالبات الصف األول الثانوي في مهارات المنطق ال

(، بين متوسطي درجات الطالبات مرتفعات التحصيل ومنخفضات 0.0.فرق دال إحصائياً عند مستوى ) وجدالفرضي. كما 

لطالبات لصالح ا لالختبار الدرجة الكليةوالمنطق الرياضي )االستقراء، االستنتاج، البرهان الرياضي(  في مهاراتالتحصيل 

عالقة خطية طردية دالة احصائياً عند مستوى  وجدتكما ( ، 1...مستوى )أثر دال إحصائياً عند  كما وجدمرتفعات التحصيل، 

موذج كما أظهرت النتائج أن ن.في الرياضيات ( بين مهارات المنطق )االستقراء، االستنتاج، البرهان الرياضي( والتحصيل1...)

ج تم وفي ضوء هذه النتائ، ار التحصيل معنوي ولدية القدرة على التنبؤ بالتحصيل في ضوء مهارات المنطق الرياضياالنحد

 .األول الثانويلدى طالبات الصف  تنمية مهارات المنطق الرياضيمقترحة لأنشطة عالجية  اعداد

الرياضيات بالمرحلة الثانوية على تنمية مهارات تدريب معلمات  وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومقترحات، من أهمهما     

دعوة مخططي ومطوري مناهج الرياضيييييييات بالمرحلة الثانوية الى دعم كتب الرياضيييييييات و ،المنطق الرياضي لدى الطالبات

تدريب المعلمات على أسيييياليب ومهارات و ،وكتب األنشييييطة ودليل المعلم بمهام رياضييييية تسييييتثير مهارات المنطق الرياضييييي

لى تشجيع المعلمات على استخدام أساليب تقويمية حديثة تعمل عو، توظيف التقنيات المختلفة في تنمية مهارات المنطق الرياضي

إجراء دراسييية لتعرف مسيييتويات مهارات المنطق الرياضيييي لدى طالبة ، رفع مسيييتوى مهارات المنطق الرياضيييي والتحصييييل

 المرحلة االبتدائية والمتوسطة.

لبرهان الرياضي، طالبات المرحلة ، االستقراء الرياضي، االستنتاج الرياضي، واالمنطق الرياضي تاحية:الكلمات المف

 الثانوية.

http://www.ajrsp.com/
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Abstract:  

   This study aimed at investigating the level of mathematical logic skills for first-year secondary 

school students, and the mathematical logic skills were represented in induction, deduction, and 

mathematical proof. To achieve this goal, the descriptive approach was used by applying a component 

test, the sample of this study consisted of (219) students. 

    The results showed that there was a statistically significant difference at the level (0.01) between 

the hypothetical average and the actual average of the grades of first-year secondary school students 

in mathematical logic skills (induction, deduction, mathematical proof) for the hypothetical mean .

There is also a statistically significant difference at the level (0.05) between the average scores of high-

achieving and low-achieving students for the mathematical logic test (induction, deduction, 

mathematical proof) in the total score for high-achieving students, and there is a statistically significant 

effect at (0.01) for the achievement variable on Mathematical logic skills (Induction, deduction, 

mathematical proof) for high-achieving students. Also, there is a astatically significant direct linear 

relationship between logic skills (induction, deduction, mathematical proof) and achievement at the 

level (0.01). the findings also revealed that the achievement regression model is significant and capable 

of predicting achievement in the context of mathematical logic skills (independent variables). As a 

result of these findings, remedial activites have been conducted in the development of mathematical 

logic skills, in light of these results, remedial activities were conducted to develop mathematical logic 

skills. The study suggested several recommendations as follows: Training teachers at secondary school 

mathematics to develop the mathematical logic skills of students, and Inviting the planners and 

developers of mathematics curricula at the secondary level to support mathematics books, activity 

books, and the teacher's guide with mathematical tasks that stimulate mathematical logic skills, Also, 

Training teachers on the methods and skills of employing different techniques in developing 

mathematical logic skills Encouraging teachers to use modern evaluation methods that raise the level 

of mathematical logic skills and achievement.and conducting a study to identify the levels of 

mathematical logic skills for elementary and middle school students. 

 

Keywords: Mathematical logic, induction, deduction, mathematical proof, secondary school students. 
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 واإلحساس بالمشكلة:الدراسة  مقدمة. 1

اته. ومهار تُعّد مادة الرياضييييات من الدعائم األسييياسيييية ألي تقّدم علمي، وهي من أكثر المواد التي تنّمي أسييياليب التفكير

وتبرز حياجية هيذا العلم لقواعيد التفكيرا لما تتمتع به من م،ايا، منها طبيعتها التراكمية، والتركيبية، واالسييييييتداللية، والتجريدية، 

والرم،ية، واعتمادها على التخيل والتصور الذهني، والمنطق واألسس الموضوعية، واألدلة الصحيحة، وإمكانية حل المشكالت 

 قة، واهتمامها بالتأكد من صحة االكتشافات، وحلول المشكالت.بأكثر من طري

والمنطق هو علم القواعد العامة للتفكير السييليم، والقيمة العملية للمنطق هي تربية ملةكة التفكير الصييحيحا أي: تربية ملكة 

 (9.12النقد، وتقدير األفكار، ووزن البراهين، والحكم عليها بالكمال أو النقص. )علي، 

طالب عند تعلّمه لمادة الرياضيييات بحاجة لمجموعة من مهارات التفكيرا كالمقارنة، والتصيينيف، والتنظيم، والتجريد، وال

والتعميم، والتحليل، والتركيب، واالسيتدالل، واالسيتنباط، واالسيتقراء، والقدرة على إدران عناصير موقف، أو مشكلة ما، وربط 

ا، ووضيع افتراضيات منطقية، واتخاذ القرار، والمنطق الرياضي له تأثيرك كبير وفّعال في المقدمات بالنتائج، واألسيبا  بمسيبباته

 (.Teppo, 2003ا Terezinha, 2010 ا .9.9تنمية العديد من هذه العمليات العقلية )صالح، 

ة، من ة، واالقتصاديكما أن الطالب في المرحلة الثانوية لديه القدرة على حل المشكالت المعرفية، واالجتماعية، والدراسي

(، وحيث إن التعلم الجيد للرياضييييييات يحتاج إلى عالج الضيييييعف 9.12خالل اسيييييتخدام العمليات المنطقية المجردة )عيسيييييى، 

 .والقصور، من خالل تنمية مهارات المنطق الرياضي لدى الطال  المتمثلة في االستقراء، واالستنتاج، والبرهان الرياضي

وعلى اسييييتيعا  أصييييول ، يس قواعد ونظريات علم المنطق، وتضييييمينه في مناهج الرياضييييياتوال بد من االهتمام بتدر

وقواعد الربط المنطقي ليس فقط في دراسيييية الرياضييييياتا بل في إعداد الطال  للحياة، فالمواطنة الذكية تتطلب تمّكن الفردة من 

 (9.12إقامة الدليل على صحة ما يقوم به من أعمال. )آدم، 

المنطق عند وضييع قواعد واسييتخالا قوانين صييورية للقضييايا والتصييوراتا بل ما يقصييد هنا هو المنطق ال تقف مهمة 

الذي يمكن أن نجده في جميع تعامالتنا الثقافيِة واالجتماعيِة، واالسييييييتفادةُ الحقيقيةُ من دراسيييييية المنطق تأتي من التطبيق العملي 

 (.900، ا.9.9نمر بها في الحياة اليومية )صالح،  لجميع مبادئه وقوانينه على المشكالت والمواقف التي

( في مجال المنطق الرياضييييي إلى 2..9وتهدف وثيقة المسييييتويات المعيارية لمحتوى مادة الفلسييييفة والمنطق بمصيييير )

ل وتدريب الطال  على التفكير، والجدل العقلي، والمناقشييية والحوار، من خالل طرح المشيييكالت والقضيييايا العقلية، وتحفي، العق

على التفكير والتسييييييايل، وليس مجرد سييييييرد حقائق ثابتة، وتذكر من مؤيييييييراتها أن يمي، الطالب بين البديهيات والمسييييييلّمات 

 الرياضية، ويعرف مفهوم النظرية الرياضية، ويحدد المتعلم خطوات البرهنة على النظرية، وكيفية إثبات صحتها. 

 (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]) الرياضييياتويشييير المجلس الوطني لمعلمي 

إلى أهمية تنمية وإكسييييييا  الطال  مهارات ااثبات الجبري، فقد جاء في وثيقة المبادع والمعايير الدولية لتدريس الرياضيييييييات 

(NCTM, 2000) :نييب أسييييييياسييييييييية في التعرف على التبرير وااثبييات كجوا أن البرامج التعليمييية يجييب أن تمّكن الطال ة من
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خدام أنواع اختيار واست، وتطوير وتقييم الحجج والبراهين الرياضية، ووضيع التخمينات الرياضيية، والتحقق منها، والرياضييات

 ا فإنه تكون لها عادة أسبا ، ويجب علىنعمم نتيجةكج،ء من المنطق الرياضي أنه عندما . ومختلفة من التفكير، وطرق ااثبات

دراسيييييية الثانوية، وأن يكونوا اللك، ويجب االسييييييتمرار في تعليم الطال  طرائق البرهان، واسييييييتخدامها خالل الطالب أن يفهم ذ

 (NCTM, 2000) .قادرين على تقديم برهان مبايرا اثبات صحة التخمينات

، حيث حصييييلت المملكة العربية PISAوجود تدنٍّ في تحصيييييل الطال  في اختبار  PISA (2018)كما ورد في تقرير 

 نقطة.  282نقطة في اختبار الرياضياتا وهي تعتبر أقل من المتوسط الذي كان بـ  222السعودية على 

ويعمل المنطق على رفع التحصييييل الدراسيييي والتفكير المنطقي للطال  الذين درسيييوا المنطق، ويجعلهم أكثر قدرة على 

المعطةى إلى المطلو ، واستخدام القوانين والخواا الجبرية، والتعامل مع الرموز  ترتيب خطوات البرهان بصيورة منطقية من

 (9.12ا آدم، 9.91واالستدالل، وتصويب االستنتاجات الخاطئة. )عصر والبشالوي، 

 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة 1-2

 نبعت مشكلةُ الدراسة الحالية مما يلي:

هتمة بالمنطق الرياضيييي، من حيث التركي، عليها في تدريس الرياضييييات ما أييييارت إليه نتائج الدراسيييات السيييابقة الم .1

 & Suppes ;9.12عيسييييييى،  ;9.11الحيييداد،  ;1299آدم،  ; 9.12)بيييدر،  .بمختلف المراحيييل ولجميع الطال 

Binford, 1965 ; Teppo et al., 2003 ; Gran et al., 2020 ) 

القرن الحادي والعشييييييرين، والكفايات األسيييييياسييييييية للقوة  أهمية مهارات المنطق الرياضييييييي، حيث يعتبر من مهارات .9

 (PISA, 2018 ;9.12آدم،  ،Cheng, ;1991. )الرياضية، وإحدى المهارات التي ترك، عليها االختبارات الدولية

 وتدني االختبارات، نتائج الدراسييييات التي توصييييلت إلى وجود تدنٍّ في البرهان واالسييييتدالل واالسييييتقراء لدى الطال  .2

 Varghese, 2011; Laamena et al., 2018; PISA, 2018)) .يةالدول

آدم،  ;2..9)بدر،  .الدراسييييات التي أيييييارت نتائجها إلى ارتفاع التحصيييييل للطال  عند دراسييييتهم للمنطق الرياضييييي .2

 (  Teppo et al., 2003 ; Suppes & Binford, 1965 ; 9.91عصر والبشالوي،  ;.9.9خليل،  ;9.12

سيييييينوات في تدريس مقرر الرياضيييييييات للمرحلة الثانويةا فالمالحة  وجود  .1لمييدانية للباحثة لمدة من خالل الخبرة ا .0

قصيور لدى الطال  في أسياليب البرهان الرياضي، والمنطق، وضعف قدرتهم على تقديم التبرير المنطقي المناِسب في 

 كل خطوة من خطوات البرهان.

وأهمية مهارات المنطق الرياضيييي في ارتفاع  الطال ،لدى ي التحصيييل ومما سييبق، تمثلت مشييكلة هذه الدراسييية في تدن

 التحصيلا لذا حاولت الدراسة الحالية ااجابة عن السؤال الرئيسي اآلتي: 

 ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟

 وتنبثق منه األسئلة الفرعية:
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 طالبات الصف األول الثانوي؟ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى  .1

مستويات مهارات المنطق الرياضي )االستقراء، واالستنتاج، والبرهان الرياضي( باختالف الى أي درجة تختلف  .9

 لدى طالبات الصف األول الثانوي؟ مستوى التحصيل )مرتفعات التحصيل، منخفضات التحصيل(

 تحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي؟ الومهارات المنطق الرياضي  االرتباطية بينعالقة ال ما .2

   الدراسة: فروض 1-3

( بين المتوسط الفرضي والمتوسط الفعلي لدرجات طالبات الصف األول 0...ال يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ) .1

 .الثانوي في مهارات المنطق الرياضي )االستقراء، االستنتاج، والبرهان الرياضي(، ودرجته الكلية

مهارات المنطق الرياضيي تع،ى لمستوى  درجات متوسيطات( بين 0...عند مسيتوى ) فروق ذات داللة احصيائيةتوجد ال  .9

 (.مرتفعات التحصيل ومنخفضات التحصيل الطالباتالرياضيات )تحصيل الطالبات في 

لدى في الرياضيات التحصيل والمنطق الرياضي  مهاراتبين  (0.0.ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصيائيًّا عند مسيتوى )  .2

 طالبات الصف األول الثانوي.
 

   أهداف الدراسة: 1-4

هدفت الدراسية إلى تعرف مسيتوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي، ويتفرع من هذا الهدف 

 الرئيس األهداف التالية:

 تعرف مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي. .1

الرياضيي )اسيتقراء، اسيتنتاج، برهان رياضيي( ، باختالف مسيتوى التحصيل )مرتفعات مقارنة مسيتويات مهارات المنطق  .9

 التحصيل، منخفضات التحصيل( لدى طالبات الصف األول الثانوي.

 والتحصيل.عالقة ارتباطية بين مهارات المنطق الرياضي تعرف وجود  .2

 أهمية الدراسة: 1-5

 استمدت الدراسة الحالية أهميتها من جوانب عديدةا منها: 

لْفت أنظار المسيييييؤولين عن العملية التعليمية إلى أهمية مهارات المنطق الرياضيييييي في تنمية التفكير المنطقي لدى الطال ،  .1

ى مهارات واسيييتخدام قواعد المنطق في تميي، القضيييايا، وصيييحة التقارير، وممارسييية مهارات المنطق الرياضيييي، ومسيييتو

 المنطق الرياضي لدى الطال . 

لفت أنظار معلمي الرياضيييات في جميع المراحل إلى أهمية اسييتخدام أسيياليب تدريسييية حديثة، وتقنيات، وبرمجيات مناسييبة  .9

لتنمية مهارات المنطق الرياضيييا لما في ذلك من أهمية في تحقيق أهداف تعلم الرياضيييات، وإِْكسييابهم مهارات تتناسييب مع 

 لبات القرن الحادي والعشرين.  متط

تقديم أنشيطة ومواقف تعليمية في ضيوء مهارات المنطق الرياضيييا لمسياعدة الطال  في رفع مسييتوى مهارتهم في المنطق  .2

 الرياضي، وجعلهم أكثر قدرة على ممارستها في الحياة الواقعية، ومعالجة القضايا والمشكالت التي تواجههم.
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والدراسييات المسييتقبلية، وتقديم توصيييات ومقترحات اجراء دراسييات حول أسيياليب تنمية مهارات فْتُح مجاٍل أمام البحوث  .2

 المنطق الرياضي في جميع مراحل التعليم. 

تقّدم الدراسة الحالية اختباًرا مقننًا يُستخدم في قياس مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات المرحلة الثانوية، والوقوف على  .0

 . لتي تقدمها الدراسةانشطة األمن خالل  ت المنطق الرياضي، ودعم جوانب القوة، وعالج الضعفمستواهّن في مهارا

 حدود الدراسة: 1-6

عينة عشييوائية عنقودية من طالبات الصييف األول الثانوي بمكتب يييرق الطائف بالمدرسيية التاسييعة والعشييرون، والمدرسيية  .1

 ه.1229/1222بمدينة الطائف، الفصل الدراسي الثالث للعام  الثانوية األولى، والمدرسة الثانوية الخامسة مسارات

مهارات المنطق الرياضيي المتمثلة في: )االسيتقراء، واالستنتاج، والبرهان الرياضي( التي تم اختيارها بناًء على الدراسات  .9

الحربي  ا Kumar, 2017 ;9.12عيسى،  ;9.19جميل،  ;0..9السعدي ومولى،  ;1..9العتيبي،  ;)بدر، د.ت .السيابقة

 (9.91الحداد،  ; Aristidou, 2020 ; 9.12العن،ي،  ;9.18وأبولوم، 

 مصطلحات الدراسة: 1-7

 حددت الدراسة الحالية المصطلحات اآلتية:

 المنطق الرياضي: -1

هو العلم الذي يبحث في الحجج، وطرق االسييتدالل الصييحيح، وذلك بواسييطة مجموعة من القواعد ونظريات االسييتداللا 

الحكم على صييييحة أو خطأ قضيييييٍة ما بِناًء على مقّدمات ُمعطاة، ويسييييتخدم المنطق الرياضييييي الرموز الرياضييييية بداًل من بهدف 

األلفاظ والعباراتا للتعبير عن األحكام والنظريات المنطقية، ومن أجل اسييييتخدامها في التفسييييير، والتعليل، والبرهنة الرياضييييية 

 (.122ا ،9.91بكافة أنواعها )عصر والبشالوي، 

 مهارات المنطق الرياضي: -2

هي الدرجة التي تحصييييل عليها طالبة الصييييف األول الثانوي في مهارة االسييييتقراء، واالسييييتنتاج، والبرهان الرياضييييي، 

 والدرجة الكلية لالختبار. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  .2

معرفية عن تقويم مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات يتضيّمن ااطار النظري والدراسات السابقة للدراسة بناء قاعدة 

 الصف األول الثانوي، وفيما يلي تفصيل ذلك:

 اإلطار النظري للمنطق الرياضي  .1.2

 المنطق الرياضي  2-1

ق التي تدعم المنطالتربوية النفسييييييية  مفهوم المنطق الرياضييييييي، والنظرياتيتناول هذا المبحث الموضييييييوعات المتعلقة 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:الرياضي بالنسبة لطال  المرحلة الثانوية، ومهارات المنطق الرياضي 
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 ونشأته:  Mathematical Logicمفهوم المنطق الرياضي  2-1-1

في اللغة العربية هي كلمة مشييييتقة من كلمة النطق، والنطق يدل على األصييييوات التي يصييييدرها  Logicكلمة منطق من 

اانسييان، وتةعيها األذن، فكل ما هو صييوت فهو ناطق، وتطلق كلمة منطق على القوة التي تكون مصييدًرا للنطقا وهي قوة التفّكر 

 (. 1229والتعقل في جميع األمور )الفندي، 

ا-معناها الكلمةا فهي تدل  Logosا هو ما وراء الكلمة من عملية عقلية، فإذا كانت والمعنى االصيييطالحي له على  -أيضيييً

العقل، أو الفكر، والبرهان، ومن هنا كان من الميسيور اسيتخدام اسيم صفة منها يدل على الفكر، والبرهان، والتفكير العقلي. ولقد 

ث في أييييكال التفكير بوجه عاما أي: البحث في قوانين الفكر السيييليم من رأى علماء المنطق القديم أن ميدان علم المنطق هو البح

ناحيته الشكلية الصورية، دون النظر إلى الموضوعات التي تنصّب عليها عمليات التفكير. لذلك، أطلق نايرو كتب أرسطو على 

 (.9.12بل البدء في أي علم آخر )علي، أي: اآللة أو األداة التي يجب أن نبدأ بتعلمها ق ا(Organum) األورجانونالمنطق اسم 

 (Symbolic Logic)ويسييييييمى المنطق الرم،ي ، ( المنطق بييأنييه: العلم الييذي يييدرس الحجج2..9ويعرف الجنييابي )

، أو المنطق الرياضييييييي، أو المنطق (Algebra of Logic)، أو جبر المنطق (Logistic)بيأسييييييماء عدةا منها: لوجسييييييتيقيا 

رادفة. وعلم المنطق اكتشاف يوناني، وليس معنى هذا أنه لم يكن هنان تفكير منطقي قبل اليونانيينا الصيوري، وكلها عبارات مت

إذ إن التفكير المنطقي قديم قِدم التفكير اانسييييياني ذاته. وكل نشييييياط فكري ناجح يخضيييييع لقواعد المنطق، وهذه القواعد المنطقية 

ا بالفئاتا أي: االستدالل المتعلق بعضوية الفئات، والمقصود بالفئات بدأت على يد أرسطو، بحيث صاغ قواعد االستدالل الخا

(Class)  (.9.12مى االستدالل المتعلق بعضوية الفئة قياًسا )علي، كل أنواع المجموعات أو الكليات، ويسك 

ن اسيييتعمل مصيييطلح الصيييوري  عني   (Formal)كان الفيلسيييوف كانط أول مة  كصيييفة لمنطق أرسيييطوا ألن هذا المنطق مة

عني بصييحة  بصييورة التفكير، أو الفكرة، أو هيكل، أو قالبه، وإطاره العام، وليس بمضييمونه ااخباري، ومحتواه المعرفيا فهو مة

عني   االسييييييتدالل، وسييييييالمة االنتقال من المقدمات إلى النتائج، وال يييييييأن له بالحكم بانطباقها، أو عدم انطباقها على الواقعا إنه مة

 (.9.91الستدالل، أما الصدق أو الكذ  فخاصتان للقضية )رسل، با انا فالصحة أو البطالن خاصبالصحة، وليس بالصدق

االسييتدالل جوهر المنطق، فهو الموضييوع الرئيسييي الذي تدور حوله الدراسيية المنطقية، واالسييتدالل في المنطق التقليدي 

 أ بمقدمتين، منتهيًا إلى نتيجة نتبين صدقها، والقياس عنديدور أسياًسا حول القياس، وهو نوع من االستدالل يير المباير الذي يبد

أرسييييييطو صييييييوري في طابعه العام، ولذا، فليس أسيييييياس صييييييدق نتيجة القياس عنده هو مدى مطابقتها، أو عدم مطابقتها للواقع 

 (. 9.12لمقدمتين، فالقياس يهدف إلى التبرير، ال إلى البرهنة )علي، لالخارجيا بل مدى ل،ومها 

والرياضييات عند أرسطو علم برهاني، يحتاج لقيامه إلى أسس ومبادع عامة، ننطلق منها للبرهنة على جملة من القضايا 

والنظرياتا للوصيول إلى نتائج يقينية. وفي اللحظة التي ُولد فيها المنطق ولدت الرياضياتا ألنه حين اقتصر المنطق على بيان 

قادرةك على إثباتها عن طريق العقل، وكان إقليدس أول مةن وضييييع نسييييقًا هندسيييييًّا صييييدق أو كذ  قضييييية ماا فإن الرياضيييييات 

 ومن هنا، بدأت الفلسفة الحديثة بفرنسيس بيكون، حيث، اسيتنباطيًّا، سار جنبًا إلى جنب مع المنطق األرسطي ألكثر من ألفي عام

ر الروح العلمية في المنهج التجريبي، وأن مصدر المعرفة هو اان  صات. تراجع المنطق الصوري في عهد بيكون،بةْلوة
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وسيلك الطريق المضيادا وهو طريق االستقراء التجريبي، حيث انتقد المنطق األرسطي، وحتى االستقراء األرسطي، ويمكن أن  

 (.9.91نلّخصه في عملية االستنتاج التي يبدأ بها الشخص من تجار  معينة، ويتقدم بها نحو التعميمات )رسل، 

(، حيث نادى بما أطلق عليه اسيييم اللغة 1716-1646) (Leibntz)إن أول رياضيييي اهتم بالمنطق الرياضيييي هو ليبنت، 

العالميةا وهي لغة رم،ية تصييييورية، تشييييكل حروفها أبجدية الفكر البشييييري التي تناظر جميع األفكار الممكنة من مفاهيم أولية، 

 (8، ا.9.19واعد التركيب التي سماها ليبنت، )فن التركيب(. )السيد، والتي تتألف منها المفاهيم المرّكبة بواسطة ق

م، 12.2م بدأ جبر المنطق بكتا  جورج بول، ونشيطت فيه عدة أبحاث، إلى أن ظهرت اللوجستيقيا عام 1822وفي عام 

قِسيًما من أقسام وهو عام ظهور مؤلف كتا  )أصيول الرياضية( لبرتراند راسيل في المنطق الرياضييا ألن جبر المنطق أصيبح 

 (.1229اللوجستيقا الجديدة )الفندي، 

وكانت مرحلة النقد الذاتي للرياضييات هي المرحلة التي اسيتقلت فيها الرياضيات التبعية لحل مشاكل الطبيعيات، ولم تعد 

ي على تعبير كييانطا أي: إلى فكرة االتصيييييييال الهنييدسيييييي (Special Intuition)خيياضييييييعيية لمييا يشييييييهييد بييه الحييدس المكيياني 

(Geometrical Countinuty) وتطلعيت الريياضييييييييات إلى تقّدم منفصييييييل عن المكان، وسييييييرعان ما تكشييييييفت عن دوال ،

Functions  ،ال يشيييهد بها الحدس المكاني، مثل: الدوال يير المتصيييلة، كما كشيييفت عن هندسيييات يير إقليدية كهندسييية ريمان

، وهندسية الوضيع، وعن أعداد ال يقبلها الحدس، أو البداهة، مثل: وهندسية لوباتشيفكي، وأخرى يير قياسيية كالهندسية ااسيقاطية

العدد التخيلي، ونشييأت أنواع من الجبر بعيدة عن حدس المكان كجبر المنطق، وبعد ذلك اتخذ علم الحسييا  واألعداد معياًرا لكل 

 (.1229ا الفندي، 9.91ن الحدس المكاني )رسل، مخلو ييقين رياضي بعد أن 

يلبرت )أسيييييتاذ الرياضييييييات بجامعة برلين حتى نهاية الحر  العالمية الثانية( في المنطِق فرًعا من فروع ال يرى ديفيد ه

نبع واحدا وهي  ا مًعا متحاذيْين أو متوازيْين من مة الرياضييات، وال في الرياضييياِت فرًعا من المنطق، وإنما يرى أنهما ييييئان نبعة

 (.1229دي، الطريقة األكسيوماتيكية، أو الصورية )الفن

وتلّخص البياحثية ميا سييييييبق في أن المنطق هو علم التفكير، والتدبر، واالسييييييتدالل، وعلم المنطق لم يعد مقتصييييييًرا على 

 ه المنطُق، والذي أصبحت الرياضياتبالفالسيفة، وأصيبح من الموضيوعات التي تشيغل الباحثين والدارسيين، والتطوُر الذي مر 

المنطق الرياضييييييي، بحيث نما جنبًا إلى جنب باالعتماد على قواعد المنطق التي عمل علماء ج،ًءا منيها كان له أهمية في تطور 

التي  سيييييتدالليةالرياضييييييات على تطويرها، وجْعلِها قادرةً على برهنة وإثبات مدى صيييييحة االدعاءات، أو خطئها. والعملياُت اال

األرسطي الذي كان يعتمد على القياس والبرهان واالستنتاج  طوروها العلماء أخذت يكاًل أكثرة أهمية وعمقًا، حيث إن االستدالل

أخذ صييوًرا مختلفة، فسييلك الطابع العلمي التجريبي، وبعد ذلك ظهرت هنان طرق وأسيياليب السييتخدام البرهان، كان لها الفضييل 

 في حل الكثير من البديهيات المعروفة اآلن.

 رياضي بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية:النظرية التربوية النفسية التي تدعم المنطق ال 2-1-1

، والتي تبدأ من سّن الحادية عشرة (Piaget)تُعتبر مرحلة العمليات المجردة آخر مراحل النمو العقلي التي حددها بياجية 

 وحتى الخامسة عشرة، وهنا ينتقل الطالب في عمليات تفكيره من المستوى الحسي إلى مستوى التفكير المجرد،
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واسيييتخدام العمليات التفكيرية، مع القدرة على إدران العالقات بين يييييئين أو أكثر، ووضيييع أكثر من احتمال للقضيييايا واألمور  

التي تواجهه، وعمل مقارنات، والوصيول إلى اسيتنتاجات، وطرح الفرو ، أو الفرضيات، وإدران المفاهيم المجردة، والتفكير 

 (.9.18ر ، والقدرة على تقويم األفكار ونقدها )سعادة وإبراهيم، المنطقي، وضبط المتغيرات في التجا

ويتضييييييمن االسييييييتدالل المنطقي عند بياجية عدًدا من العمليات العقليةا هي: المقارنة، والتصيييييينيف، والتنظيم، والتجريد، 

 (. 9.12والتعميم، والتحليل، والتركيب واالستدالل، واالستنباط، واالستقراء )عيسى، 

دّر  الطالب على ممارسية االستدالل، احثة إلى أن المرحلة الثانوية مرحلة مهمة لإلعداد الجامعي، وال بد أن يُ وتشيير الب

والبرهان، والتبرير، والتفسييير، من خالل تعريضيييه لمواقف تتضيييمن المنطق الرياضيييي، حيث إن الطالب في هذه المرحلة قادرك 

و المعرفي من ناحية البنية المعرفية )الخبرة المعرفية( للطالب خالل مراحل على االسيتدالل المنطقي، حسب تصنيف بياجية للنم

 نموها فهي تتغير مع العمر، على عكس الوظائف العقلية الموروثة التي تظل ثابتة ال تتغير عند اانسان.

 مهارات المنطق الرياضي: 2-1-1

يدة، ويالبًا ما يسييييييميه العلماء بالج،ء العلوي من قاع نمطًا من أنماط التفكير العد (Inductive)تمثل مهارة االسييييييتقراء 

 (9.12التفكير اانساني، وذلك أن التعميم العام يتم ايتقاقُه من حاالت خاصة. )سعادة، 

واالستقراء نشاط ذهني ينطلق من حقيقة أو عدة حقائقا للوصول إلى نتيجة، ومحاولة تعميمها على كل الحاالت الممكنة، 

 (Aristidou, 2020) النتيجة تحتاج إلى برهان استنتاجي.ولتثبيت هذه 

( بين ثالثة أنواع لالستقراءا وهي: االستقراء التام: وهو االنتقال من الحكم على جميع األفراد فرًدا 9.18ويمي، خليوي )

لى والطبيعية، حيث يتعذر ع فرًداا للوصييول إلى الحكم على الكل، وإن هذا االسييتقراء ال يمكن حدوثُه في مجال العلوم اانسييانية

المسييتقرع دراسيية جميع الحاالت الظاهرة. واالسييتقراء الناقص: بحيث يصييل إلى نتيجة بمالحظة بع  الحاالت التي تنتمي إلى 

الفئية. واالسييييييتقراء الريياضييييييي: حييث يتم بموجبيه االنتقيال من الحكم على بع  األعيداد إلى الحكم عليهيا جميعهاا انطالقًا من 

 القائلة: إن ما يصدق على أي عدد ال بد أن يصدق على العدد الذي يليه.المسلمة 

 (5)يقبل القسييييمة على  (100)دون باٍق، والعدد  (5)يقبل القسييييمة على العدد  (25)مثال على االسييييتقراء الناقص: العدد 

 بدون باق. (5)يقبل القسمة على  (2400) من دون باق، والعدد (5)يقبل القسمة على  (655)بدون باٍق، وكذلك العدد 

إذا كانت  (5)، ومن ثةّما فإن أي عدد يقبل القسييييييمة على (5)أو  (0)عبارة عن  اآحيادهي (25,100,655,2400)األعيداد 

 .(5)، أو (0)آحاده 
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   14,641=11×11×11×11، 1331=11×11×121،11=11×11مثال آخر: 

11 

121 

1331 

14,641 

110 باسيكال، حيث يتم اعتبار هذه هي الخطوط األولى لمثلث  = ا جيًدا، مع إهمال الفاصلة، ووضع مسافة بين  1 قياسيً

  1 4 6 4 1يصبح  14,641األرقام، مثاًل: 

 

1 

1 1 

1 2 1 

1 3 3 1 

1 4 6 4 1 

1 5 10 10 5 1 

 

1مثاًل: في الصيف األول  2وعند جمع األرقام في أي صيف في مثلث باسيكال، نحصيل دائًما على القوة  = والصف  20

، وكذلك بالنسييبة لجميع الصييفوف، فيمكن 23=8=1+3+3+1، والرابع  22=4=1+2+1الثالث  والصييف 21=2=1+1الثاني 

 .2𝑛نحصل على  تعميم القاعدة العامة عند جمع األرقام في أي صف في مثلث باسكال

ن النتيجة تكو -يالبًا-ويختلف االسيييييتنتاج عن االسيييييتقراء في أنه يحتل الج،ء السيييييفلي من قمة التفكير اانسييييياني، حيث 

معروفة، وأنه يتم فيما بعُد البحث عن الحاالت الخاصية التي تؤدي إلى نتيجة معينة، وهذا بعكس االستقراء الذي يضعه المربون 

 (9.12قاع التفكير اانساني، وذلك أن النتيجة يتم ايتقاقها من حاالت خاصة. )سعادة، في الج،ء العلوي من 

بأنه: هو االنطالق من حاالت عامة إلى حالة خاصييييية، أو نحو حالة  (Deduction)( االسيييييتنتاج 1..9يعرف العتيبي )

 عامة أخرى. 

، (Substitution)على مجموعة من القواعدا منها: قاعدة التعوي   -( 9.12كما جاء في الجنايني )-ويعتمد االستنتاج 

وهي قياعيدة اسييييييتيدالليية إرييييييياديية، يتم من خاللهيا تغيير المتغيرات الحرة في قضيييييياييا تحصيييييييل الحاصييييييل. وقاعدة اابدال 

(Replacement)  ر الجديد تكافؤ بين التعبيالتي تدِخل تغييرات وصيييييًغا جديدة بداًل من التعبيرات المركبة، ومن ثةّم يكون هنان

 واألصلي.

110  

111 

112 

113 

114 

115     

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        307  

 ISSN: 2706-6495 

 
فهي تعتبر القاعدة الركي،ة األساسية لالستنتاج، وتقوم على أنه إذا كانت قضية الل،وم  (Inference)أما قاعدة االستدالل 

(𝑝 → 𝑞( صييادقة، وكانت )𝑝( صييادقةا فإنه يمكن تأكيد )𝑞ضييع، (، وتشييمل هذه القاعدة عدة قواعدا أهمها: قاعدة ااثبات بالو

واانكار أو الرفع بالرفع، والقياس الشرطي، والقياس الفعلي، وااخراج المركب، واالستغراق، والتبسيط، والعطف، وااضافة، 

 والجمع.  

𝑝مثال: يمكن إثبات أن الفرضية الشرطية  → 𝑞  تكافئ الفرضية~𝑝 ∨ 𝑞 أي: أن 

~𝑝 ∨ 𝑞       ≅ 𝑝 → 𝑞 :من أجل ذلك ننشئ جدول الحقيقة لكل من الفرضيتين 

~𝒑 ∨ 𝒒 𝒑 → 𝒒 ~𝒑 Q P 

T T F T T 

F F F F T 

T T T T F 

T T T F F 

 وبمالحظة القيم المنطقية في العمودْين األخيرين، نستنتج التكافؤ المنطقي بين الفرضيتين

 𝑝 → 𝑞  و~𝑝 ∨ 𝑞. 

، واالييييتقاق في (Proof)، أو برهانًا (Derivation)( إلى أن االسيييتنباط إما أن يكون اييييتقاقًا 1228وتشيييير النويهي )

مضيمونه اسيتنباط من مقدمات بعينهاا أي: متسلسلة من الجمل، وتكون كل جملة فيها إما واحدة من المقدمات، أو جملة أولية، أو 

 تسبقها في المتسلسلة. جملة تعريف، أو مشتقة مبايرة من جملة

أما البرهان فهو اسيييتنباط بدون مقدماتا أي: أنه متسيييلسيييلة من الجمل، بحيث تكون كل جملة أولية، أو جملة تعريف، أو 

 (.9.12مشتقة مبايرة من جملة تسبقها في المتسلسلة )الجنايني، 

أسييياسيييي اثبات أو تبرير صيييحة ( البرهان الرياضيييي: عملية تهدف بشيييكل Ball & Bass, 2000بل وباس ) وعرف،

 (9.12العبارة، أو عالقة رياضية. )العن،ي، 

البرهان يير الصوريا وهو خطّ من االستدالل يستخدمه الرياضيون اقناع  بين (Aristidou, 2020)ويمي، أريستيدو 

ق، فا من ضييييمنها: التحقيييييخص ما بحقيقة رياضيييية، وعادةً ما يُكتب بصييييغة رم،ية جبرية مختلطة بلغة طبيعية لتحقيق أهدا

، ويعرف بااليييييييتقاق (Formal Proof)واالكتشيييييياف، والشييييييرح، واالتصييييييال، والتحيدي، والتنظيم. والبرهيان الصييييييوري 

(Derivation) ،)وهو سيلسيلة من الخطوات تُسيتمّد من مجموعة من الجمل )المقدمات(ا للوصول إلى جملة أخرى )االستنتاج ،

ح باسيييتخدام القواعد المنطقية  لالسيييتدالل، ويشيييير إلى البديهيات، والتعريفات، والنظريات، ويسيييتخدم الرموز المنطقية، ويوضيييّ

 ويتحقق من ااثبات.
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ويقصييد بمهارات البرهان قدرة المتعلم على اسييتخدام خطوات البرهان الرياضييي بشييكل منظم وفاعل التي تتشييّكل بشييكل 

ية، وربط مكونات العبارة، أو العالقة، وتحليل العالقة بينهم، وإصيييدار رئيسيييي في دراسييية مكونات العبارة، أو العالقة الرياضييي

حكم على صييييييحية العبيارة، أو العالقية، أو عيدمها، وتقديم تعليل منطقي على صييييييحة العبارة، أو العالقة، أو عدمها. )الخطيب، 

9.19) 

كاالستقراء، واالستنتاج، والبرهان (، إلى أساليب البرهان الرياضي 9.91(، والحداد )9.12وتشير الدراسات: العن،ي )

المبايير الذي يبدأ بالمعطيات، وصيواًل للمطلو  باسيتخدام المنطق، والبنية الرياضية، ومن طرائقه: طريقة برهان النفي )قانون 

ام دالوضييييع والرفع(، طريقة برهان نظرية االسييييتنتاج والتعدي، البرهان باسييييتنفاذ جميع الحاالت واالسييييتبعاد، البرهان باسييييتخ

 االستقراء الرياضي.

وكذلك البرهان يير المبايير الذي يتحقق وفق خطوات عكسيية للبرهان المباييرا فهو ال يسير من المعطةى إلى المطلو  

مبايييرة، ولكن باسييتخدام أحد الطرق اآلتية: البرهان بالمثال المضييياد، البرهان بالتناق ، البرهان بالمعاكس اايجابي )معكوس 

 النقي (. 

ضييييافة إلى البرهان التقويمي الناقد العكسييييي، أو التمثيلي المتشييييّعب، ويتحقق من خالل الطريقة العكسييييية من النهاية باا

للبداية، أو اسييييتبدال المتغير، أو الثابت )باسييييم الطالب، أو ُجرم سييييماوي، أو آخر(، وطريقة البرهان بالتوافق بين فكرة البرهان 

 أخرى. لعدد من المسائل، أو تطبيق مجاالت

∋ 𝑥∀مثال:   𝑅 /
𝑋2−1

𝑋2+1
≠ لكي نبرهن أن العبارة صييييييحيحة نفتر  أن العبارة خاطئة، ونحاول الحصييييييول على  1

 تناق  مع المعطيات. 

∋ 𝑥∃نفتر  أن   𝑅 /
𝑥2−1

𝑋2+1
= 1 

𝑥2يعني أن  − 1 = 𝑥2 + اا إًذا العبييارة   1+ = 1-يعني   1 وهييذا يير صييييييحيح، ومنييه مييا افترضيييييينييا كييان خيياطئييً

∀𝑥 ∈ 𝑅/
𝑋2−1

𝑋2+1
≠  صحيحة.  1

 عدد فردي  𝑛2عدًدا فرديًّا فإن  𝑛مثال آخر اثبات أنه إذا كان 

𝑛(Ρ(𝑥)∀من الواضيح أن هذه النظرية تعبّر عن  → 𝒬(𝑥))حيث ،Ρ(𝑛) "𝑛 و ،عدد صحيح فردي𝒬(𝑥) "𝑛2  عدد

حسييييييب -عيدد فردي، وهيذا يعني  𝑛العبيارة الشييييييرطيية هو صييييييحيحا أي: أن  hypothesisفردي". بيداييةً، نفر  أن فر  

𝑛، بحيث kأنه يوجد عدد صحيح  -التعريف = 2𝑘 +  بتربيع الطرفين نحصل على:  -أيًضا-فردي  𝑛2. نريد اآلن تبيان أن 1

𝑛2 = (2𝑘 + 1)2  =  4𝑘2 + 4𝑘 + 1  =  2  (2𝑘2 + 2𝑘) + 1 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        309  

 ISSN: 2706-6495 

 
 هو عدد فردي. 𝑛2نستنتج أن  -أيًضا-ومن تعريف العدد الفردي 

 بين أربعة أنواع من المراحل التي يستخدمها الطالب في البرهان الرياضي:  (Balacheff, 1988)كما مي، باالييف 

: وهي المسيييتوى األول في تصييينيف البراهين، بحيث يصيييل الطالب إلى (Naive Empiricism)مرحلة التجريب األولية  .1

 نتيجة تتعلق بعدد من الحاالت الخاصة بعد التحقق بالتجريب. 

: اتخاذ أحد القرارين دح  أو رف  ادعاءات، أو فرضيييييييات يتم (Crucial Experiment)مرحلية التجرييب االنتقيائي  .9

 فيها إجراء التجربةا للتحقق من صحتها.

: يسييييييتخدم الطالب أمثلة عامةا (Generic Example Experiment)مرحلية التجريب القائم على اسييييييتخدام مثال عام  .2

 ، ومناسبتها منطقيًّا.لتوضيح صدق فرضية معينة

: ينتقل فيها الطالب من التبرير العملي إلى الفكري المفاهيمي (Thought Experiment)مرحلية التجريب المبرر منطقيًّا  .2

على مسيييتوى التجريد الفكري، بحيث يمكن إجراء اسيييتنتاجات منطقية تسيييتند إلى الوعي بالخصيييائص، والعالقات الممي،ة 

 (p.183) بالموقف. 

   الدراسات السابقة .2.2

 الدراسات التي تناولت مهارات المنطق الرياضي  1.2.2

بعد االطاّلع على الدراسييييات السييييابقة المتعلقة بالمنطق الرياضييييي، ومهاراته، واالسييييتدالل المنطقيا تم اختيار عدد من 

وأهم النتائج التي توصيييلت إليها، الدراسيييات. وفيما يلي تفصييييل لهذه الدراسيييات من حيث الهدف، والمنهجية، وعينة الدراسييية، 

 مرتبةً ترتيبًا زمنيًّا من األقدم إلى األحدث على النحو التالي:

( بعنوان "المنطق الرياضييييي للمدارس" إلى تعريف طفل المدرسيييية االبتدائية (Suppes,1962هدفت دراسيييية سييييوبيس 

صيف الخامس المختارين من مدرسة عامة بالقر  من الموهو  أكاديميًّا بالرياضييات الحديثة، وتمثلت عينة البحث في طال  ال

، تم اختيارهم من عدة فصيييول للصيييف الخامس في المدرسييية على أسييياس 1291-.129جامعة سيييتانفورد خالل العام الدراسيييي 

ومنهج البحث هو المنهج التجريبي، والمنهج الوصيييفي، وتمثلت أداة الدراسييية في تحليل المحتوى،  .درجات تحصييييلهم الحسيييابي

ختبار، وبطاقة مالحظة، وجاءت نتائج الدراسييية أن الطفل قد يتعرف في دراسييية المنطق على طريقة اسيييتخدام اللغة واألفكار وا

ا بالنسيييبة لطفل المدرسييية االبتدائية في سييين  عاًماا ولكن  19، أو 11، أو .1بدقة. وتت،ايد األدلة على أن المنطق ليس مجّرًدا جّدً

 ذا العمر أكثر األوقات مالءمة ادخال المفاهيم المجردة.على العكس من ذلك، قد يمثل ه

بعنوان "التدريس التجريبي للمنطق الرياضيييييي في  (Suppes & Binford, 1965)سيييييوبس وبنفورد  هدفت دراسييييية

صييعوبة  ومعرفة اسييتكشيياف إمكانية تدريس التقنيات االسييتنتاجية ألطفال المدارس االبتدائية الموهوبين، إلى المدرسيية االبتدائية"

 ومالءمة تدريس عناصر المنطق الرياضي لطال  الصف الخامس والسادس،

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        310  

 ISSN: 2706-6495 

 
وتمثلت عينة البحث في طال  الصييف الخامس والسييادس، بينما منهج البحث في المنهج التجريبي، والمنهج الوصييفي التحليلي،  

التعامل مع آليات االختبارات الموضييوعية. وكانت أداة الدراسيية المسييتخدةمة اختباًراا لمعرفة الصييعوبات التي تواجه الطال  في 

ق تحقيُق إتقان مفاهيمي وتِقني مهم للمنط -من طال  المدارس االبتدائية-وتشيييير نتائج الدراسييية إلى أنه يمكُن للصيييفوف األعلى 

ر األدلة دراسيييية، وتشييييييالرياضييييي االبتدائي إذا تلقّوا إيييييرافًا مبايييييًرا وأكبر مماثاًل للفترة ال،منية التي يحتاجها طال  الكلية لل

القصييصييية من المعلمين إلى أن هنان بع  االنتقال في التفكير النقدي والموقف في المجاالت األخرى، وخاصيية مجال الحسييا  

 والقراءة.

بعنوان "تقييم المنطق الرياضي )نبذة عن األنماط والسياقات المألوفة(" إلى  (Teppo et al., 2003)هدفت دراسة تيبو 

 طالًبا أنهوا دورة "لغة الرياضييييييات" 20التعرف على أكثر األنماط والسيييييياقات المألوفة لدى الطال . وتكونت عينة البحث من 

اسيية انات الدراسيية البحثية. وكانت أداة الدرعلى مسييتوى الطال  الجدد. واعتمدت المنهج الوصييفي التفسيييري لتحليل وتفسييير بي

تحليل االمتحانات الكتابية لطال  البكالوريوس في دورة الرياضيييات على مسييتوى الطال  الجدد. وتشييير نتائج الدراسيية إلى أنه 

ارنةً باألسئلة مقفي األسيئلة المتعلقة برف  الجملة الشيرطيةا كان أداء الطال  أفضيل بكثير عند إعطاء سيياقات اللغة الطبيعية، 

المقدَّمة في ييكل مجرد. ومع ذلك، أظهر الطالُ  تحسنًا بمرور الوقت فقط في األسئلة المجردة، وتثير هذه النتائج الشكون حول 

 صحة وفعالية استخدام أمثلة اللغة الطبيعية لتع،ي، واختبار فهم المنطق الرم،ي.

في الرياضيات وعالقته بالتحصيل" إلى التعرف على االستدالل  ( بعنوان "االستدالل المنطقي2..9تهدف دراسية بدر )

تلميًذا من الصييييفوف )األول، والثاني، والثالث(  122المنطقي في الرياضيييييات، وعالقته بالتحصيييييل، ويييييملت عينة الدراسيييية 

متوسييييطة، واألخرى المتوسييييط واألول الثانوي، وتم اختيارهم بالطريقة العمدية من الصييييفوف األربعة من مدرسييييتينا إحداهما 

ثانوية بمنطقة الريا . أما منهج البحث فهو المنهج الوصييييييفي والتجريبي، وتكونت أداة الدراسيييييية من اختبارْين يقيسييييييان نفس 

عمليات االسيييتدالل المنطقي. وأييييارت النتائج إلى أنه ال يوجد أثر لوحدة المنطق الرياضيييي على االسيييتدالل المنطقي لدى عينة 

اط دال إحصييائيًّا بين التحصيييل في الرياضيييات واالسييتدالل المنطقي لدى طال  الصييف األول الثانوي فقط. البحث، ويوجد ارتب

وترتبط بع  مكونات االسيتدالل المنطقي بالتحصييل في الرياضييات، وتوجد فروق دالة إحصائيًّا بين الصفوف حسب االختبار 

ما يوجد فرق في االستدالل بين الطال  مرتفعي التحصيل والطال  بين الصيفوف: الثالث المتوسط، واألول والثاني المتوسط، ك

 منخفضي التحصيل لصالح مرتفعي التحصيل لعينة البحث.

لـييييييييي البراهين  1288بعنوان "اعتبارات تتعلق بتصيييينيف باالتشيييييف عام  (Varghese, 2011)هدفت دراسيييية فاريي، 

مشييييارًكا من معلمي طال   12وتتكون عينة البحث من ، اثباتإلى معرفة كيفية مشيييياركة المشيييياركين في عملية ا "الرياضييييية

المرحلة الثانوية في تخصيييص رياضييييات في الفصيييل النهائي للدراسييية، من برنامج إعداد المعلمين في كندا. وكان منهج البحث 

، وبطاقة (BToMP)لألدلة  Balacheff اسييييييتخدام اختبار مبني على تصيييييينيف فكيانيت المنهج التجريبي. أميا أداة اليدراسيييييية

التي وضييعها هؤالء المعلمون الطال  على الصييفحة تعكس  -تقريبًا-المالحظة. وتشييير نتائج الدراسيية أنه لُوح  أن جميع األدلة 

لكن اآلثار ال تعني بالضرورة أن الطال  قد  اBalacheffآثار التجربة الفكريةا وهي أعلى مستًوى في التسلسل الهرمي اثبات

 دليل على انخفا  في مستويات التفكير. -أيًضا-وكان هنان  بشكل كامل وناجح في هذا المستوى.حلّلوا المشكلة 
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وتشييير البيانات إلى أن معظم هؤالء الطال  لم يعملوا بنجاح على أعلى مسييتًوى في تصيينيف باالييييف للبراهين، ومن ثةّم، كان  

المحدد جيًدا، وأن العديد من  Balacheff ي يوفرها تصيينيفمن الصييعب تصيينيف عملهم، ووضييع براهينهم في الفئات العليا الت

 .الطال  واجهوا صعوبة كبيرة في إكمال مهام ااثبات المصمَّمة لطالب المرحلة الثانوية بنجاح

( بعنوان "فعالية وحدة مقترحة في مبادع المنطق الرياضيييييي في تنمية التحصييييييل، والتفكير 9.12وتهدف دراسييييية آدم )

ي، واالحتفاظ بالتعلم لدى طال  المرحلة ااعدادية مختلفي المسيييييتويات التحصييييييلية" إلى تحديد فعالية وحدة المنطقي الرياضييييي

مقترحة في مبادع المنطق الرياضييييي في تنمية التحصيييييل، والتفكير المنطقي الرياضييييي، واالحتفاظ بالتعلم لدى طال  المرحلة 

طالبًا بالصيييف الثاني ااعدادي بمدرسييية محمد البرادعي  29جموعة من ااعدادية مختلفي المسيييتويات التحصييييلية. وتكونت الم

ااعدادية بإدارة ييييمال الجي،ة. واسيييتُخِدم المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة مع أسيييلو  القياس القبلي والبعدي. وكانت أداة 

مية كل ئج إلى وجود أثر لتدريس الوحدة في تنالدراسيية اختباًرا تحصييييليًّا في الوحدة، واختبار التفكير الرياضيييي. وتوصيييلت النتا

من التحصييييل والتفكير المنطقي لدى الطال  في جميع المسيييتويات التحصييييلية، كما ثبتت فعالية الوحدة في تنمية التحصييييل لدى 

لمسييييتويات االطال  مرتفعي ومتوسييييطي التحصيييييل فقط، بينما لم تثبت الفعالية في تنمية التفكير المنطقي لدى الطال  في جميع 

 التحصيلية، وأيًضا كان للوحدة أثر في االحتفاظ بالتعلم لدى الطال  مرتفعي ومتوسطي ومنخفضي التحصيل.

( بعنوان "مهارات االسيييتداللي المنطقي وفقًا لنظرية بياجيه في التطور المعرفي لدى طلبة 9.12هدفت دراسييية عيسيييى )

 ..2االستداللي المنطقي لدى طلبة المرحلة ااعدادية. وتتألف العينة من  المرحلة ااعدادية" إلى التعرف على مستوى مهارات

طالب وطالبة من المرحلة ااعدادية من الفرعينا العملي واألدبي، ومنهج البحث هو المنهج الوصيييفي. وتمثلت األداة في اختبار 

ي ااعدادية يتمتعون بمهاراتي االسيييتدالل التركيب االسيييتدالالت المنطقية. أظهرت النتائج التي تم التوصيييل إليها أن طلبة المرحلة

والفرضيييي أكثر من المهارات األخرى، كما أن الذكور يتفوقون على ااناث في مهارتي االسيييتدالل التناسييييبي والتركيبي، كذلك 

 ية.أظهرت النتائج أن طلبة الفرع العلمي يتفوقون على طلبة الفرع األدبي في جميع مهارات االستدالالت المنطق

دراسيية حالة  :بعنوان "اسييتخدام منهج المنطق الضييبابي لتقييم أداء الطالب (Gran et al., 2020)وهدفت دراسيية يران 

إلى إيجاد بديل منهجي في تقييم أداء الطالب في المدرسييية، وتحديًدا في تحديد الطالب المؤهلا ليتم منحه  "،في المدرسييية الثانوية

نهج المنطق الرياضييييي الضييييبابي. وتمثلت عينة الدراسيييية في البيانات التي تم جمعها من  جائ،ة أفضييييل طالب من خالل تكييف

موكة في مالي،يا عن الطال ، ومنهج الدراسييييية هو الوصيييييفي التحليلي. تم اسييييييتخدام منهج المنطق  إحدى المدارس الثانوية في

رياضييي لنظرية المجموعات، يمكن تطبيقُه على  الضييبابيا لتقويم أداء طال  المرحلة الثانوية. المنطق الضييبابي: وهو أسييلو 

العديد من أيييكال صيينع القرار، بما في ذلك البحث في الهندسيية، والذكاء االصييطناعي. والنهج المقترح له مي،ة من حيث التميي، 

مساهمة على الالواضيح بين الدرجات التي حصل عليها كل طالب، وانتمائه في وظيفة العضوية. وقد تبين أن هذه الدراسة قادرة 

 في حل المشكلة، التي تنطوي على عدم اليقين والغمو  في عملية اختيار أفضل طالب يتم تكريمه.

( بعنوان "مهارات التفكير اابداعي للطال  في حل مشييكلة المنطق الرياضييي بأسيياليب يير .9.9دراسيية خليل ) هدفت

إلى تحليييل مهييارات التفكير اابييداعي للطال  في حييل مشييييييياكييل المنطق الرييياضييييييي. وتمثلييت عينيية البحييث في طال   محييددة"

  .الرياضيات في برنامج دراسة التربية في كلية التربية، وتدريب المعلمين في معهد الدولة ااسالمي جمبر
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نوع ن موالمنهج المسيييتخدم في هذا البحث هو المنهج المفتوح الذي يسيييتخدم المنهج الوصيييفي النوعي. وتمثلت األداة في اختبار 

وأظهرت نتيجة تحليل البيانات أن مسييييييتويات مهارات التفكير اابداعي لدى الطال   المالحظة.ومقابلة، والمفتوحة، السييييييئلة األ

نفت على النحو التالي:  من الطال  مصييينفون على أنهم  ٪09..2من الطال  مصييينفون على أنهم "مبتكرون قلياًل".  ٪8.22صيييُ

من الطال  ُصنفوا على أنهم "مبدعون  ٪12.22من الطال  مصنفون على أنهم "مبدعون"، و ٪21.92"مبتكرون إلى حّد ما". 

ا". من هيذه النتيائج يبيدو أن معظم الطال  ليديهم مهيارات التفكير اابيداع ي، وهيذا يعني أنيه يمكن اسييييييتخدام المنهج المفتوح جيّدً

 .كمرجع في أنشطة التدريس والتعلما ل،يادة القدرة على التفكير اابداعي

( بعنوان "برنامج قائم على المنطق الرياضيييي من أجل تنمية مهارات ااثبات 9.91تهدف دراسييية عصييير والبشيييالوي )

تدريس برنامج قائم على المنطق الرياضييييييا من أجل تنمية مهارات ااثبات الجبري لدى تالميذ الصيييييف الثاني ااعدادي" إلى 

( تلمييًذا تم تقسيييييييمهم إلى مجموعتين: مجموعيية .2الجبري ليدى تالمييذ الصييييييف الثيياني ااعييدادي. وتكونييت عينيية البحييث من )

حليل تمثلت أداة الدراسة في: تتجريبية، ومجموعة ضيابطة. واسيتخدمت الدراسة المنهج التجريبي، والمنهج الوصفي التحليلي. و

المحتوى البرنيامج المقترح القييائم على المنطق الرييياضييييييي، إعييداد قييائمية ااثبيات الجبري، إعييداد دلييل المعلم، اختبييار مهييارات 

وية ئااثبات الجبري. وأظهرت النتائج فعالية البرنامج القائم على المنطق الرياضيي في تنمية تلك المهارات، واختالف النسبة الم

لتمثيل كل مهارة في مهارات ااثبات الجبري، كما توجد فروق ذات داللة إحصييييييائية بين متوسييييييطي درجات تالميذ مجموعتي 

 البحث )التجريبية والضابطة( الختبار ااثبات الجبري.

 التعليق على الدراسات السابقة وأوجه الشبه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية: 2-2-1

 إلى الدراسات التي تناولت المنطق الرياضي يمكن استخالُا ما يلي:بالنظر 

)عصييير والبشيييالوي،  هدفت الدراسيييات السيييابقة جميعها إلى اسيييتخدام المنطق الرياضيييي كمتغير مسيييتقل كدراسييية: .1

 ,.Teppo et alا 2..9بدر،  اVarghese, 2011 ا9.12ا آدم، 9.12ا عيسى، Gran et al., 2020ا 9.91

مع  تفقتمعه الدراسيييييية الحالية، وا ختلفت(، وهيذا ما اSuppes,1962ا Suppes & Binford, 1965ا 2003

 في استخدام المنطق الرياضي كمتغير تابع. (.9.9خليل، دراسة )

اسييتخدمت الدراسييات السييابقة أنواًعا مختلفة من منهج الدراسيية، حيث اسييتخدمت العديد من الدراسييات المنهج الشييبه  .9

ا 9.12ا عيسى، .9.9ا خليل، 9.91عصر والبشالوي، التجريبي، وهو ما تختلف معه الدراسة الحالية كدراسة: 

(، واسيييييتخدم Suppes,1962ا Suppes & Binford, 1965 ا2..9بدر،  اVarghese, 2011 ا9.12آدم، 

االختبار التحصييل، والتفكير الرياضيي واابداعي، والمالحظة، والمقابلة، بينما تتفق الدراسية الحالية مع الدراسات 

( كما اسييتخدمت اختبار ;Teppo et al., 2003 Gran et al., 2020التي اسييتخدمت المنهج الوصييفي كدراسيية )

 التحصيل.

(، وبلغ حجم عينة الدراسيية الحالية ..2(، وأكبر عينة )12اسيية، حيث بلغت أصييغر عينة )تفاوتت أحجام عينة الدر .2

( طالبة، وهي في حدود عينات الدراسييات السييابقة، واختلفت الدراسييات في جنس أفراد العينات ما بين طال  912)

 Suppesا Suppes,1962وطالبات، والفئات التعليمية المختلفة، واختلفت الدراسيييية الحالية مع كل من دراسيييية  )

& Binford, 1965( على المرحلة االبتدائية، ودراسيييييية ) ،عصيييييير ا 9.12عيسييييييى،  ا2..9بدر، ا 9.12آدم

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        313  

 ISSN: 2706-6495 

 
 ,Vargheseا .9.9خليل، ا Teppo et al., 2003( على المرحلة المتوسيييطة، ودراسييية )9.91والبشيييالوي، 

 تطبيقها على المرحلة الثانوية. ( التي تم2..9، بدر، Gran et al., 2020(، وتتفق مع دراسة )2011

أُجريت الدراسيييييات السيييييابقة في بيئات مختلفة، وأزمنة مختلفة، حيث اختلفت الدراسييييية الحالية مع الدراسيييييات التي  .2

ا Suppes,1962ا Suppes & Binford, 1965ا Teppo et al., 2003أُجريت في مجتمعات أجنبية كدراسة )

Gran et al., 2020 اVarghese, 2011،)  ،واليدراسييييييات التي أجرييت في مجتمعيات عربية كدراسيييييية )بدر

( التي أُجريت 9.12آدم، (، وتتفق مع دراسيية ).9.9ا خليل، 9.91عصيير والبشييالوي، ا 9.12عيسييى،  ا2..9

(، Suppes,1962في المجتمع السيييييعوديا أما زمن الدراسيييييات التي أجريت فيها فأقدم دراسييييية أجريت دراسييييية )

(، وهذا يدل على أن المنطق الرياضييي ما زال في 9.91عصيير والبشييالوي، دراسيية )وأحدث دراسيية أجريت هي 

بحث مسيييتمر، وبشيييكل حديث في المجتمعات العربية، وخاصييية في البيئة السيييعودية، حيث تعتبر أول دراسييية تقويم 

 لمهارات المنطق الرياضي في المملكة العربية السعودية، وعلى طالبات المرحلة الثانوية.

ع الدراسة م الدراسيات السابقة في وجود ارتفاع وتحّسن في مهارات االستدالل، ومستويات التفكير والتحصيلتتفق  .0

ا آدم، 9.12ا عيسييييى، Gran et al., 2020ا .9.9ا خليل، 9.91عصيييير والبشييييالوي، مثل دراسيييية ) الحالية،

مع  ختلف(، وتتSuppes,1962ا Suppes & Binford, 1965ا Teppo et al., 2003 ا2..9بدر،  ا9.12

تتفق معهييا في في عييدم فيياعلييية المنطق على التفكير المنطقي، و (Varghese, 2011ا 9.12آدم، ) الييدراسييييييتين

 طال  ضعيفي التحصيلاللدى  انخفا  مستويات التفكير

 استفادت الباحثة من هذه الدراسات فيما يلي: وقد 2-2-2

 تعرف مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات المرحلة الثانوية.  .1

 صياية مشكلة الدراسة، وتحديد أسئلتها، وااجراءات، والخطوات األساسية لمعالجتها. .9

 إعداد أداة الدراسة، وأنشطة عالجية لمهارات المنطق الرياضي.  .2

 سة الحالية، سواء اختالفًا أو اتفاقًا معها.االستفادة من نتائج الدراسات السابقة، وربطها بنتائج الدرا .2

 مميزات الدراسة الحالية: 2-2-3

 في دراسييية من الدراسيييات السيييابقة درستقويم مهارات المنطق الرياضيييي لدى طالبات المرحلة الثانويةا وهي لم ت .1

 على عينة من البيئة السعودية من طالبات الصف األول الثانوي.

 الرياضي في صورة أسئلة موضوعية، وسؤال مقالي.إعداد اختبار مهارات المنطق  .9

 إعداد أنشطة عالجية في مهارات المنطق الرياضي. .2

الوصييييول إلى نتائج دقيقة في تقويم مهارات المنطق الرياضييييييا مما يفتح المجال للدراسييييات ااضيييييافية في مجال  .2

 الرياضيات، ومناهجها، وطرق تدريسها.

الرياضي ضوء المتغيرات المستقلة مهارات المنطق في  النحدار التحصيلؤ بنموذج االتنب .0
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها .3

يهدف هذا الفصيييل لتوضييييح منهج الدراسييية، وإجراءات تنفيذها، من حيث تحديد عينة الدراسييية، ومتغيراتها، وإعداد أداة 

الدراسييية المتمثلة في اختبار مهارات المنطق الرياضيييي، وإجراءات التحقق من صيييدق االختبار، وثباته، وخصيييائصيييه السييييكو 

 مترية، وفيما يلي تفصيل ذلك: 

 :منهج الدراسة 3-1

تتبع هذه الدراسيية المنهج الوصييفي الذي يتناول الدراسيية كما هي في الواقع دون التدخل في متغيراته، ولمناسييبته ألهداف 

 هذه الدراسة، ووصف األداة البحثية، ومناقشة النتائج، وتفسيرها.

 مجتمع وعينة الدراسة: 3-2

الثانوي في مدارس التعليم العام التابعة ادارة التعليم جميع طالبات الصييييف األول على ايييييتمل مجتمع الدراسيييية الحالية 

 ه.1222-1229بمدينة الطائف، في الفصل الدراسي 

وقد تم اختيار مكتب ييييييرق عشيييييوائيًّا باسيييييتخدام القرعة لتمثل عنقوًدا، كما تم اختيار مدرسييييية الثانوية األولى، والثانوية 

استخدام القرعة من بين المدارس التابعة لمكتب إيراف يرق الطائف، وقد تم التاسيعة والعشيرون، والثانوية الخامسية عشيوائيًّا ب

طالبة لم يتم تسجيل أسمائهّن في االختبارا  11( طالبة لالختبار، وقد تم استبعاد .92إعداد نسيخة إلكترونية من االختبار، وأداء )

 ( طالبة.912وذلك لعدم قدرة الحصول على درجات التحصيل، وبذلك يصبح حجم العينة )

 متغيرات الدراسة: 3-3

كمتغير  في الرياضييييات التحصييييل قد اسيييتخدم متغيرا والمنطق الرياضيييي رئيستتمثل متغيرات الدراسييية في المتغير ال

  لتصنيف عينة الدراسة الى فئتين )مرتفعات التحصيل، ومنخفضات التحصيل( تصنيفي

 أداة الدراسة: 3-4

الدرجة التي تحصيل عليها طالبة الصيف  والمنطق الرياضيي في الدراسية الحالية: ه لما كان التعريف ااجرائي لمهارات

األول الثانوي في مهارة االسيتقراء، واالستنتاج، والبرهان الرياضي، والدرجة الكلية لالختبارا تم إعداد اختبار مهارات المنطق 

 اع الخطوات التالية:باتب ، كما تم بناء أنشطة إثرائية في مهارات المنطق الرياضيالرياضي

 أوال: اختبار مهارات المنطق الرياضي 

 تحديد الهدف من االختبار: -1

هدةف االختبار إلى قياس درجة تمّكن الطالبات من توظيف مهارات المنطق الرياضييييي في معالجة القضيييييايا، والمواقف، 

ومهارة البرهان الرياضييييي في معالجة القضييييايا والمشييييكالت الرياضييييية، والمتمثلة في: مهارة االسييييتنتاج، ومهارة االسييييتقراء، 

 والمواقف، والمشكالت الرياضية، وتقييم الحجج، واألدلة الرياضية.
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 تحديد أبعاد االختبار: -2

العتيبي،  ;د.ت)بدر،  في ضييييييوء مراجعة البحوث والدراسييييييات التي اهتمت بمهارات المنطق الرياضييييييي، والمتمثلة في

 ;9.12العن،ي،  ;9.18الحربي وأبولوم،  ا Kumar,2017 ;9.12عيسى،  ;9.19جميل،  ;0..9السعدي ومولى،  ;1..9

Aristidou,2020 ;  ،ا تم تحديد مهارات المنطق الرياضي، وهي: االستنتاج، واالستقراء، والبرهان الرياضي.9.91الحداد) 

 تحديد مواصفات االختبار ونوع المفردات: -3

(، CCTSI, 2000السييييييابقة، مثل اختبار جامعة كاليفورنيا للتفكير الناقد )بعيد االطالع على اختبارات في الدراسييييييات 

ضمن ت(، وتم االطاّلع على مراجع ت.9.1(، و)عفانة، 2..9(، و)بدر، 9..9جليسر( للتفكير الناقد، و)الشدوح،  -و)واطسون 

(، وفي ضييوء .9.9(، )رسييل،9.12(، )علي، 1229موضييوعات المنطق، وأهم البديهيات التي عالجها المنطق، مثل )الفندي، 

التعريف ااجرائي اليذي تبنتيه الدراسيييييية الحالية التي اهتمت بقياس مهارات المنطق الرياضيييييييا تم اسييييييتخالا مجموعة من 

 الشروط التي يجب مراعاتها عند صياية مفردات االختبار، وهي: 

 انوية.أن تتناسب لغة االختبار الخصائص اللغوية والرياضية لطالبات المرحلة الث -أ

عيدم نمطيية مفردات االختبيار، وأال تكون من المواقف التي سييييييبق للطيالبة أْن تدربت عليها أثناء دراسييييييتها لوحدة  - 

 "."المنطق الرياضي

 تضمين االختبار لبع  المواقف، والمشكالت الرياضية، ومعالجة القضايا، وتقييم الحجج، واألدلة الرياضية. -ج

 صياغة مفردات االختبار وتعليماته: -4

في ضييوء الهدف من االختبار، وفي ضييوء مواصييفات المهام والقضييايا، والمواقف والمشييكالت الرياضييية التي تسييتثير 

مهارات المنطق الرياضيييييا تمت صييييياية مفردات االختبار، وصييييياية تعليمات االختبارا لتعريف الطالبات بطبيعة االختبار، 

 ((9، والسهولة، والدقة. )انظر الملحق رقم: )والهدف منه، وقد ُروعي عند صياية التعليمات الوضوح

 قواعد تصحيح اختبار مهارات المنطق الرياضي وضع -5

( مفردة، حيث 90في ضيوء القضيايا والمشكالت الرياضية التي تضمنها االختبارا تم إعداد أسئلة االختبار، وتتكون من )

( مفردة، وتم وضييع درجة واحدة فقط لكل مفردة، وتم 19)( مفردات، والبرهان 8( مفردات، واالسييتنتاج )0وضييع لالسييتقراء )

 ((9وضع مفاتيح ااجابة الختبار مهارات المنطق الرياضي. )انظر الملحق رقم: )

 الصورة األولية لالختبار: -6

( مفردةا لقياس مهارات المنطق الرياضييييييي، كما تم عر  90تم إعداد االختبار في صييييييورته األولية، مشييييييتماًل على )

بار في صييييورته األولية على مجموعة من المحّكمين المتخصييييصييييين في مناهج وطرق تدريس الرياضييييياتا وذلك ابداء االخت

 الرأي حول ما يلي: 

 مدى مناسبة صياية االختبار، والسالمة اللُّغوية. -أ
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 مدى انتماء السؤال لكل مهارة من مهارات المنطق الرياضي. - 

فة.مدى مناسبة السؤال للمرحلة العمرية المس -ج  تهدة

 وضوح السؤال، ووضوح وسالمة البدائل. -د

وبِناء على آراء المحّكمين، تم إجراء التعديالت المطلوبة، وأصبح االختبار جاهً،ا للتجريب االستطالعي. )انظر الملحق 

 ((1رقم: )

 التجربة االستطالعية لالختبار: -7

المحكمينا تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية تكونت بعد االنتهاء من إعداد االختبار، وتعديله في ضوء آراء السادة 

بالصف األول الثانوي من خارج عينة الدراسة، ومن نفس مجتمع الدراسة في الثانوية الثانية بالحوية، وذلك طالبة ( 22من )

 ذلك:تفصيل  يلي وفيما ،الصدق والثباتبهدف حسا  

 صدق المحتوى: -أ

المحّكمين الذين أقّروا صدقه وصالحيته لما ُوضع من أجله، وفيما يلي البنود التي تم عر  االختبار على مجموعة من 

 تم تحكيم االختبار عليها، ونسبة اتفاق المحكمين على كل بند.

  1. 3جدول 

  بنود التحكيم نسبة اتفاق المحكمين على 

 مناسبته المرحلة العمرية االنتماء للمهارة وضوح السؤال وسالمة البدائل الصياغة اللغوية األسئلة

1 87.5 80 100 100 

9 81.25 90 70 93.75 

2 93.75 100 94 100 

2 100 100 100 93.75 

0 75 70 100 100 

9 87.5 100 94 93.75 

2 93.75 90 81 87.5 

8 100 90 88 93.75 

2 87.5 80 88 87.5 

1. 93.75 190 88 87.5 

11 81.25 90 94 93.75 

19 75 80 81 93.75 

12 100 90 94 93.75 
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12 100 100 94 93.75 

10 87.5 90 81 93.75 

19 93.75 100 88 81.25 

12 93.75 100 100 93.75 

18 87.5 100 81 93.75 

12 93.75 100 88 87.5 

9. 100 100 94 87.5 

91 93.75 90 88 81.25 

99 93.75 100 88 93.75 

92 93.75 100 88 93.75 

92 81.25 90 88 93.75 

90 93.75 100 94 93.75 

، وعليه تم األخذ بما رأته مجموعةُ المحكمين من ..1- .2يتضيييح من الجدول السيييابق أن نسيييب االتفاق تتراوح ما بين 

ي ألآراء، وتم إجراء التعديالت المطلوبة التي منها إعادة صييييياية بع  األسييييئلة، والتعديل على بع  البدائل، ولم يتم الحذف 

 من مفردات االختبار، حسب توجيهات المحكمين بذلك.

 صدق االتساق الداخلي: -ب

تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لالختبار، وذلك بحسا  معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مهارة من مهارات 

   9. 2المنطق الرياضي، والدرجة الكلية لالختبار، وجاءت النتائج كما في الجدول 

  2. 3 جدول

 معامالت االرتباط بيرسون بين درجة المهارة والدرجة الكلية لالختبار

 معامل االرتباط مهارات المنطق الرياضي

 0.805 االستقراء

 0.876 االستنتاج

 0.915 البرهان الرياضي

أن قيم معامالت االرتباط بين مهارات المنطق الرياضي والدرجة الكلية لالختبار تراوحت بين  9. 2الجدول يتضح من 

( الختبار إحصائي ذي طرفينا مما يعّد مؤيًرا إيجابيًّا على االتساق 0.01(ا وهي قيم دالة إحصائيًّا عند مستوى )0.805:0.915)

 (.9.1)أبو حطب وصادق،  .الداخلي لالختبار
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 التالزمي:الصدق  -ت

ائج كما ، وجاءت النتلصدق ااختبار كباختيار التحصيل في الرياضيات كمح تم حسا  الصدق المرتبط بالمحك، وذلك

   (.2في الجدول )

 3. 3جدول 

 والتحصيل، ومعامل االرتباط ومستوى الداللة المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة)ت( لمهارات المنطق الرياضي 

 المتوسط المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل االرتباط  درجة احرية قيمة "ت"

 بيرسون

 الداللة

مهارات المنطق 

 الرياضي

9.8621 6.05171 -12.371 28 0.419 0.024 

 8.13518 27.8879 التحصيل

الختبار إحصائي ذي طرفين،  (0.024(، وبلغت مستوى داللة )12.371-أن قيمة "ت" بلغت ) 2. 2الجدول يتضح من 

(ا أي: أن هنان ارتباطًا بين اختبار 0.05وهو دال عند )(، 0.024(، وبلغ مستوى الداللة )0.419وبلغ معامل االرتباط بيرسون )

 (0..9،وسليمان )مرادالتالزمي مهارات المنطق الرياضي والتحصيل، ويدل على الصدق 

 صدق المقارنة الطرفية:  -ث

درجة الكلية تبعاً لل )عليا، ودنيا( ا وذلك بتقسيم عينة الدراسة االستطالعية الى فئتينالمقارنة الطرفيةتم حسا  صدق 

 (.  2)وجاءت النتائج كما في الجدول ، للطالبة على االختبار

 4. 3 جدول

 مقارنة متوسط فئة الدرجات العليا بمتوسط الفئة الدنيا  

 الداللة قيمة )ت( درجة الحرية المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي المجموعة

 000. 6.182 10.782 5.74140 15.8182 فئة الدرجات العليا

 1.13618 4.9091 فئة الدرجات الدنيا

 (ا ومما يعني وجود فرق0.01(، وهي قيمة دالة عند مستوى )6.182أن قيمة )ت( بلغت ) 2. 2يتضح من الجدول 

دق المقارنة على ص اً مؤيرهذه النتيجة  وتعد، لصالح طالبات الفئة العليا بين متوسطي درجات الفئة العليا والفئة الدني جوهري

 (9.12)بوسالم، .الطرفية

 ثبات االختبار: -ج

واالختبار ا لحسا  ثبات أبعاد االختبار، (Cronbach Alpha)للتحقق من ثبات االختبار، تم استخدام طريقة كرونباخ ألفا 

 التالي: (0ل )ككل، وجاءت النتائج كما في الجدو

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        319  

 ISSN: 2706-6495 

 
  5. 3جدول 

 معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االختبار ودرجته الكلية

 معامل ألفا كرونباخ مهارات المنطق الرياضي

 0.713 االستقراء

 0.700 االستنتاج

 0.743 البرهان الرياضي

 0.849 الثبات ككل

، مما يؤكد مقبولة(ا وهي قيم (0.743 0.700 :السيييابق أن جميع معامالت الثبات ألبعاد االختبار 0. 2يتضيييح من جدول

 (0..9)مراد وسليمان،  البيانات.ثبات أبعاد االختبار، وثبات االختبار ككل، وصالحيته في جمع 

دق بدرجة مقبولة من الص وفي ضيوء ما أسيفر عنه كل من صيدق االختبار، وثبات االختبارا وعليه فإن االختبار يتصيف

 .والثبات، وتؤكد صالحيته في جمع البيانات من عينة الدراسة

 الخصائص السيكو مترية لالختبار:  -ح

تم حسا  معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، كما تم حسا  قدرة كل فقرة على التميي،، وجاءت النتائج كما 

 بالجدولين التاليين:

   6. 3 جدول

 معامل الصعوبة لفقرات االختبارحسا  

 معامل الصعوبة الرقم معامل الصعوبة الرقم معامل الصعوبة الرقم

1 0.38 1. 0.24 12 0.41 

9 0.29 11 0.32 9. 0.56 

2 0.41 19 0.24 91 0.44 

2 0.38 12 0.29 99 0.44 

0 0.52 12 0.32 92 0.47 

9 0.38 10 0.29 92 0.38 

2 0.47 19 0.24 90 0.15 

8 0.47 12 0.32   

2 0.44 18 0.38   
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(، تقع جميُعها في المدى 0.14:0.55أن قيم معيامالت الصييييييعوبية لمفردات االختبيار تتراوح بين ) 9. 2 ليتضييييييح من الجيدو 

 (2..9)ال،املي وآخرون،. 90(، وقد تم التعديل على السؤال رقم 0.75 :0.25المعقول )

  7. 3جدول 

 لمفردات االختبارمعامالت التميي، 

 معامل التمييز الرقم معامل التمييز الرقم معامل التمييز الرقم

1 0.27 1. 0.45 12 0.45 

9 0.27 11 0.36 9. 0.36 

2 0.81 19 0.36 91 0.82 

2 0.45 12 0.45 99 0.36 

0 0.55 12 0.36 92 0.64 

9 0.45 10 0.45 92 0.36 

2 0.27 19 0.63 90 0.27 

8 0.64 12 0.74   

2 0.27 18 0.45   

، وهذا يعني أن فقرات االختبار تمي، بين (0.82: 0.27)أن قيم معامالت التميي، تراوحت بين  2. 2يتضييييح من الجدول 

 (2..9)ال،املي وآخرون،  والدنيا.الفئتين العليا 

 الزمن الالزم لالختبار:  -خ

أثناء تطبيق االختبار على العينة االسييتطالعية تم رصييد زمن االختبار لكل فرد من أفراد العينة االسييتطالعية، وتم تدوين 

ق في ااجابة عن مفردات االختبار )  0( دقيقة، بااضييييافة إلى .0زمن االختبار، ونهايته لكل فرد، وبلغ ال،من الفعلي المسييييتغرة

 (2..9وآخرون،  ال،امليتقريبًا. )( دقيقة 00، بذلك يصبح ال،من الكلي لالختبار )دقائق القاء تعليمات االختبار

 ثانياً: بناء أنشطة إثرائية

على االسييييتدالل، والوصييييول إلى نتيجة بطريقة منظمة،  متدرجة تسيييياعد الطالباتتم بناء األنشييييطة ااثرائية على يييييكل أسييييئلة 

 لالسييتنتاج كما يتكون من التقويم،لة مسياعدة للوصيول سييئوالهدف من كل نشياط، واالنشياط ااثرائي من عنوان النشياط، ويتكون 

 كما تم وضع دليل لألنشطة 

مجموعة من المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس الرياضيات  عرضها علىاألنشطة تم  محتوى ولتحقق من صيدق   

 ابداء الرأي حول: 
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 المنطق الرياضي.مدى انتماء األنشطة ااثرائية لمهارات  -1

 للطالبات الصف األول الثانوي.مدى مناسبة األنشطة ااثرائية  -9

 دقة األفكار العلمية والرياضية المتضمنة بالألنشطة.  -2

المحكمين لتصبح األنشطة صالحة للتطبيق وفي صورتها النهائية. )انظر وتم إجراء التعديالت في ضوء ما أسفرت عنه أراء     

 ((.0ملحق )

 اءات تطبيق الدراسة:إجر 3-5

تم الحصييييول على الموافقة بتطبيق أداة الدراسيييية على العينة المحددة من سييييعادة عميد كلية التربية بجامعة الطائف إلى  .1

 .((2) رقم: ملحق)انظر ال ه،1222/ 8/ 2 (، بتاريخ22/922) صادر رقم:مدير التعليم بالطائف، 

: التعليم بييالطييائف بتطبيق أداة الييدراسييييييية، وذلييك بموجييب خطييا  رقمتم الحصييييييول على موافقيية سييييييعييادة مييدير إدارة  .9

الموّجه لقائدة الثانوية التاسعة والعشرون، والثانوية األولى، والثانوية الخامسة  هـيييييي،1222/ 8/ .9، وتاريخ(0.229)

 ((2)رقم: ملحق ال انظرالدراسة. )مساراتا لتسهيل مهمة باحثة، والتعاون معها عند تطبيق 

( طالبة من طالبات الصييييف 912تيار العشييييوائي لعينة الدراسيييية، حيث تم اختيار أفراد العينة التي بلغ حجمها )تم االخ .2

 األول الثانوي.

 تطبيق األداة على عينة الدراسة. .2

 تصحيح االختبار، ورصد الدرجاتا تمهيًدا لمعالجتها باستخدام االختبارات ااحصائية المناسبة. .0

 ، وذلك باستخدام ااحصاءات، واالختبارات ااحصائية التالية:(SPSS)تمت معالجة البيانات إحصائيًّا باستخدام برنامج  

(، والخطأ المعياري المتوسط (Standard deviation، واالنحراف المعياري (Mean)المتوسط الحسابي  .1

(Standard Error Mean.) 

ا لمقارنة متوسط عينة بمتوسط فرضي، أو مجتمع معلوم One-Sample T Test( لعينة واحدة tاختبار ) .9

 متوسطه، وانحرافه المعياري يير معلوم.

مستويات مهارات المنطق باختالف ا لمقارنة (MANOVA)تحليل التباين األحادي متعدد المتغيرات التابعة  .2

 التحصيل.

التحصيل في ضوء مهارات المنطق للتنبؤ بانحدار Multiple Linear Regressionتحليل انحدار متعدد  .2

 .الرياضي

 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها .4

يهدف هذا الفصل إلى عر  النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء أسئلة الدراسة وفرضياتها، وذلك باستخدام األساليب 

 ات السييابقة بالدراسيية الحالية، وصييواًل إلىااحصييائية المناسييبة، ثم تفسييير هذه النتائج في ضييوء ااطار النظري ونتائج الدراسيي

 توصيات الدراسة ومقترحاتها، وفيما يلي تفصيل ذلك:
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 4-1

 سوف يتم عر  النتائج التي تم التوصل إليها، ومناقشتها، وفقًا لتسلسل أسئلة الدراسة وفرضيتها.

 وتفرع، ما مستتتوى مهارات المنطق الرياضتتي لدى طالبات الصتتف األول الثانوي؟ نص التسييايل الرئيس للدراسيية على:

 :ة التاليةالفرعي سئلةمنه اال

 ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟ .1

 باختالفالى أي درجة تختلف مستويات مهارات المنطق الرياضي )االستقراء، واالستنتاج، والبرهان الرياضي(  .9

 مستوى التحصيل )مرتفعات التحصيل، منخفضات التحصيل( لدى طالبات الصف األول الثانوي؟

 ما العالقة االرتباطية بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي؟  .2

 واجابة هذا السؤال تم اختبار الفر  ااحصائي:     

( بين المتوسط الفرضي والمتوسط الفعلي لدرجات طالبات الصف األول 0...مستوى ) ال يوجد فرق دال إحصائيًّا عند .1

 الثانوي في مهارات المنطق الرياضي )االستقراء، االستنتاج، والبرهان الرياضي(، ودرجته الكلية.

 ( بين متوسيييييطات درجات مهارات المنطق الرياضيييييي تع،ى0...ال توجد فروق ذات داللة احصيييييائية عند مسيييييتوى ) .9

 لمستوى تحصيل الطالبات في الرياضيات )الطالبات مرتفعات التحصيل ومنخفضات التحصيل(.

( بين مهارات المنطق الرياضيي والتحصييل في الرياضييات 0.0.ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصيائيًّا عند مسيتوى )  .2

 لدى طالبات الصف األول الثانوي.

 

 ومناقشتها:عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى  4-1-1

( بين المتوسط الفرضي والمتوسط 0...ال يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )نصت الفرضية األولى للدراسة على: "

الفعلي لدرجات طالبات الصييييف األول الثانوي في مهارات المنطق الرياضييييي )االسييييتقراء، االسييييتنتاج، والبرهان الرياضييييي( 

 ودرجته الكلية".

والختبار هذه الفرضيية تم تطبيق اختبار مهارات المنطق الرياضي على عينة عشوائية من طالبات الصف األول الثانوي 

(n=219)( من % 60، كما تم حسا  المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، كما تم اعتبار قيمة المتوسط الفرضي تساوي )

رياضيييي )االسيييتقراء، االسيييتنتاج، البرهان الرياضيييي(، كما تم اختبار الفرضيييية الدرجة الكلية لكل مهارة من مهارات المنطق ال

 (ا لمقارنة متوسط عينة بمتوسط فرضي أو مجتمع معلوم متوسطه وانحرافه المعياري يير المعلوم.tباستخدام اختبار )

ى فرونيا وذلك بقسمة مستو(ا فقد تم تصيحيح قيمة خطأ النوع األول باستخدام تصحيح بنو2ونظراً ألن عدد المقارنات )

( تقريبًا، وجاءت النتائج كما هو مبين في جدول 1...( على عدد المقارناتا لتصييبح قيمة الخطأ من النوع األول )0...الداللة )

 التالي: 1. 2
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  1. 4جدول 

األول الثانوي في ، وداللتها لدرجة طالبات الصف tالمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والمتوسط الفرضي، وقيمة 

  اختبار مهارات المنطق الرياضي

ا %27.47يالح  أن النسيييييب المئوية للمتوسيييييطات الحسيييييابية الفعلية لمهارات المنطق الرياضيييييي قد تراوحت ما بين )

( أقل من 8.54(، والنسيييبة المئوية للمتوسيييط الفعلي للدرجة الكلية، وكان )%60(، وجميعها أقل من النسيييبة الحرجة )%39.86

(ا ما يعني تدني مسيييتويات الطالبات في جميع مهارات المنطق الرياضيييي والدرجة الكلية لالختبار، % 60المتوسيييط الفرضيييي )

( لمهارة 39.86%(، في حين كانت أعلى نسيبة للمتوسط )%27.47لمهارة االسيتقراء كانت )كما يالح  أن أقل نسيبة للمتوسيط 

 االستنتاج.

(، %22.99، %12.99( للفرق بين المتوسييط الفعلي والمتوسييط الفرضيييي قد تراوحت بين )tكما يالح  أن قيم اختبار )

 طرفين، كما كانت الفروق لصالح المتوسط الفرضي. ( الختبار إحصائي ذي 0.01وجميعها دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

 متوسطات أداء الطالبات في اختبار مهارات المنطق الرياضي مقارنة بالمتوسط الفرضي  1. 2ويبين الشكل 

 متوسطات أداء الطالبات في اختبار مهارات المنطق الرياضي مقارنة بالمتوسط الفرضي   1. 4 شكل

 

3.64.2
7.2

13.2

1.64842.794.1005

8.5388

0

5

10

15

الدرجة الكليةالبرهاناالستنتاجاالستقراء

ي متوسطات أداء الطالبات في اختبارمهارات المنطق الرياض

مقارنة بالمتوسط الفرضي

المتوسط الفرضي Mالمتوسط الفعلي 

 العدد المهارة

N 

النهاية 

 العظمى

المتوسط 

 الفرضي

المتوسط 

 Mالفعلي 

االنحراف 

المعياري 

SD 

النسبة المئوية 

 للمتوسط

درجة  اختبار ت

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0.000 218 22.99 27.47 1.26 1.65 3.6 6.00 219 االستقراء

 0.000 218 12.99 39.86 1.61 2.79 4.2 7.00 219 االستنتاج

 0.000 218 21.40 34.17 2.14 4.10 7.2 12.00 219 البرهان

الدرجة 

 الكلية

219 22.00 13.2 8.54 3.86 38.81 17.86 218 0.000 
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في مهارات المنطق  طالبات الصييييييف األول الثانويوفي ضييييييوء ما تم التوصييييييل إليه من نتائج يالح  تدني مسييييييتويات 

 الرياضي )االستقراء، االستنتاج، البرهان الرياضي( والدرجة الكلية لالختبار.

 وبناء عليه ترف  الباحثة الفرضية الصفرية، وتقبل الفرضية البديلة الموجهة: 

( بين المتوسيط الفرضيي والمتوسيط الفعلي لدرجات طالبات الصف األول الثانوي 1...إحصيائيًّا عند مسيتوى ) "يوجد فرق دال

 ".في مهارات المنطق الرياضي )االستقراء، االستنتاج، البرهان الرياضي( لصالح المتوسط الفرضي

 ومناقشتها:نية عرض نتائج الفرضية الثا 4-1-2

( بين متوسيييطات درجات 0..."ال توجد فروق ذات داللة احصيييائية عند مسيييتوى )نصيييت الفرضيييية الفرعية الثالثة على:      

مهارات المنطق الرياضييييي تع،ى لمسييييتوى تحصيييييل الطالبات في الرياضيييييات )الطالبات مرتفعات التحصيييييل ومنخفضيييييات 

( لمتغير مهارات MANOVAادي متعدد المتغيرات التابعة )"، والختبار هذا الفر  تم اسييتخدام تحليل التباين األحالتحصيييل(

المنطق )اسيتقراء، اسيتنتاج، برهان رياضيي( كمتغير تابع ومتغير التحصيل )مرتفعات التحصيل، منخفضات التحصيل( كمتغير 

 .مستقل

 Mahalanobisت تم التحقق من يييييييرط عدم وجود قيم متطرفة أحادية المتغير ومتعددة المتغير، وذلك بحسييييييا  مسييييييافا     

Distance( ( 3بدرجة حرية ) 16.27)، وقد اتضيييييح عدم وجود قيم متطرفة أكبر من قيمة مربع كاي الحرجة، والتي تسيييييياوي

(ا ما يعني تحقق يييييرط عدم وجود قيم متطرفة أحادية المتغير ومتعددة المتغير في التوزيع ااحصييييائي 0.001بمسييييتوى داللة )

إلى عدم أهمية ييييرط اعتدالية توزيع المتغيراتا نظًرا لكبر حجم العينة، كما تم التحقق من تجانس للمتغيرات التابعة، بااضيييافة 

 Box'sا حيييث '' Box's Test of Equality of Covariance Matrices"مصييييييفوفيية التغيياير بحسيييييييا  قيميية اختبييار 

M=17.363 , F=2.828 , 𝜌 >  التابعة.ا ما يعني تجانس مصفوفات التغير للمتغيرات 0.001

𝜆تم إجراء تحليل التباين المتعدد = .152, F = 8.461 , ρ < [ا ما يشيييير إلى وجود فرق دال إحصيييائيًّا بين   [0.05

متوسييطات درجات الطالبات لمرتفعات التحصيييل ومنخفضييات التحصيييل في اختبار مهارات المنطق الرياضييي، ونظًرا لوجود 

لتحصييييل ومنخفضيييات التحصييييل في كل مهارة من مهارات المنطق الرياضيييي، داللة واتجاه الفروق بين الطالبات المرتفعات ا

 وجاءت النتائج كما بالجداول التالية:

  2. 4جدول 

 ( وداللتها ااحصائية ألثر متغير التحصيل )مرتفعات/ منخفضات( على مهارات المنطق الرياضيFقيم ) 

        

حجم 

 التأثير

مستوى 

 الداللة

F  متوسط

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

 مصدر التباين مهارات المنطق

 التحصيل االستقراء 15.781 1 15.781 9.078 003. 059.
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 االستنتاج 32.610 1 32.610 14.237 000. 090.

 البرهان الرياضي 78.418 1 78.418 19.742 000. 121.

 الخطأ االستقراء 250.329 144 1.738   

 االستنتاج 329.836 144 2.291   

 البرهان الرياضي 572.000 144 3.972   

 

 3. 4جدول 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمهارات المنطق الرياضي 

 مهارات المنطق الرياضي التحصيل العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 االستقراء مرتفعات 73 2.0685 1.43690

 منخفضات 73 1.4110 1.18832

 االستنتاج مرتفعات 73 3.4110 1.69833

 منخفضات 73 2.4658 1.30258

 البرهان الرياضي مرتفعات 73 4.9452 2.22917

 منخفضات 73 3.4795 1.72490

   2. 4شكل 

 متوسط مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي

 

 

2.0685
1.411

3.411

2.4658

4.9452

3.4795

0
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2
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6

منخفضاتمرتفعاتمنخفضاتمرتفعاتمنخفضاتمرتفعات 

البرهان الرياضياالستنتاجاالستقراء

المتوسط الحسابي
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 يشير تحليل التباين األحادي إلى:

( بين متوسييطي درجات طالبات الصييف األول الثانوي مرتفعات التحصيييل 0.01فرق دال إحصييائيًّا عند مسييتوى )وجود  -1

F=9.078 , df=1, 𝜌ومنخفضيات التحصييل في مهارة االسيتقراء   = [ في اختبار مهارات المنطق الرياضيا 0.003

( أكبر من المتوسييييط الحسييييابي 1.43690(، واالنحراف المعياري )2.0685وسييييط الحسييييابي لمرتفعات التحصيييييل )لمت

( لصالح مرتفعات التحصيل، كما يالح  1.18832(، واالنحراف المعياري )1.4110للمنخفضيات التحصيل الذي كان )

ا أي أن )0.059أن نسيبة التباين المفسر مهارة االستقراء تساوي ) ( من التباين المفسر لمهارة % 5.9(، وهي صغيرة جّدً

 لمرتفعات التحصيل.االستقراء تع،ى 

( بين متوسييطي درجات طالبات الصييف األول الثانوي مرتفعات التحصيييل 0.01وجود فرق دال إحصييائيًّا عند مسييتوى ) -9

F=14.237 , df=1, 𝜌ومنخفضيات التحصيييل في مهارة االسييتنتاج   = [ في اختبار مهارات المنطق الرياضيييا 000.

( أكبر من المتوسييييط 1.69833(، واالنحراف المعياري )3.4110حيث كان المتوسييييط الحسييييابي لمرتفعات التحصيييييل )

( لصييالح مرتفعات التحصيييل، 1.30258(، واالنحراف المعياري )2.4658الحسييابي للمنخفضييات التحصيييل الذي كان )

ا أي أن )0.90كما يالح  أن نسيبة التباين المفسير مهارة االسيتنتاج تسياوي ) سر ( من التباين المف%9(، وهي صغيرة جّدً

 لمهارة االستنتاج تع،ى لمرتفعات التحصيل.

( بين متوسييطي درجات طالبات الصييف األول الثانوي مرتفعات التحصيييل 0.01وجود فرق دال إحصييائيًّا عند مسييتوى ) -2

F=19.742 , df=1, 𝜌ومنخفضييييات التحصيييييل في مهارة البرهان الرياضييييي   = [ في اختبار مهارات المنطق 000.

( أكبر من 2.22917، واالنحراف المعياري )4.9452)المتوسيييط الحسيييابي لمرتفعات التحصييييل )الرياضييييا حيث كان 

( لصيييالح مرتفعات 1.72490(، واالنحراف المعياري )3.4795المتوسيييط الحسيييابي للمنخفضيييات التحصييييل الذي كان )

( من % 12.1أي أن ) (، وهي صيييغيرة،121.التحصييييل، كما يالح  أن نسيييبة التباين المفسييير مهارة البرهان تسييياوي )

 التباين المفسر لمهارة البرهان تع،ى لمرتفعات التحصيل.

 في ضوء هذه النتيجة ترف  الباحثة الفرضية الصفرية، وتقبل البديلة الموجهة التالية:    

االستنتاج، ( لمتغير التحصييل على مهارات المنطق الرياضيي )االسيتقراء، 0.01يوجد أثر دال إحصيائيًّا عند مسيتوى )"

 ".البرهان الرياضي( لصالح مرتفعات التحصيل

 :اومناقشتهالثالثة عرض نتائج السؤال  4-1-3

( بين مهارات المنطق 0.0.ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصيييييائيًّا عند مسيييييتوى ) نصيييييت الفرضيييييية الرابعة على " .1

 الرياضي والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي".

 Multiple Linearللتحقق من معنوية نموذج االنحدار في مهارات تم استخدام اختبار تحليل االنحدار الخطي المتعدد و

Regression  بهيدف التحقق من معنويية نموذج االنحيدار في مهييارات المنطق الرييياضييييييي المقيدر لمعرفية مقييدار االرتبياط بين

 التالي:  2. 2كما هو مبين في جدول  مهارات المنطق الرياضي والتحصيل، وجاءت النتائج
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  4. 4جدول 

 مصفوفة االرتباط بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل 

 مستوى الداللة معامل االرتباط مهارات المنطق

 001. 209. االستقراء

 000. 262. االستنتاج

 000. 274. البرهان

 ما يلي: 2. 2يتضح من الجدول 

(، ومهارة البرهان 262.(، ومهارة االسييييييتنتاج بالتحصيييييييل )209.االسييييييتقراء بالتحصيييييييل )بلغ معامل ارتباط مهارة 

 (.0.01عند مستوى ) ا(، وجميعها دالة إحصائيًّ 274.بالتحصيل )

المنطق )االسيييتقراء، االسيييتنتاج، بين مهارات ( 0.01دالة احصيييائياً عند مسيييتوى )مما يعني وجود عالقة خطية طردية 

  لتحصيل.البرهان الرياضي( وا

من خالل التمثيل البياني بين القيم المعيارية المتوقعة  Independent errors كما تم التحقق من يرط استقاللية األخطاء

 2بنموذج االنحدار التحصييييل والبواقي المعيارية للفروق بين المشيييياهدات والقيم المتوقعة بالنموذج، كما هو موضييييح في يييييكل 

 التالي:

  3. 4شكل 

 االنتشار بين القيم المعيارية المقدرة بنموذج مهارات التحصيل والبواقي المعيارية بين المشاهدات والقيم المتوقعةمخطط  

 

للفرق بين القيم المتوقعة بنموذج االنحدار التحصييييل والبواقي المعيارية للفروق  Durbin-Watsonكما تم حسييا  قيمة 

، وهذه القيمة تعني االرتباط بين القيم المتوقعة والبواقي المعيارية (Durbin-Watson=0.119)بين المشييييياهدات، والتي بلغت 
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( إلى ارتباط طردي بين القيم المعيارية والبواقي، والقيم 2األكبر من ) Durbin- Wastonيقتر  من الصيييفرا حيث تشيييير قيم 

 .(0,4)تقع بين  Durbin-Wastonواقي، علًما بأن قيم ( تشير إلى ارتباط عكسي بين القيم المعيارية والب1األقل من )

تم التحقق من المعنوية الكلية لنموذج االنحدار التحصيل للتنبؤ بالتحصيل بواسطة مهارات المنطق الرياضي )االستقراء، 

ي، أ المعياري للبواقاالسيييتنتاج، البرهان(، وذلك بحسيييا  معامل االرتباط المتعدد ومعامل التحديد ومعامل التحديد المعدل والخط

 التالي: 0. 2كما هو موضح في جدول 

 5. 4جدول 

 المعنوية الكلية لنموذج االنحدار التحصيل 

معامل االرتباط  النموذج

 Rالمتعدد

 Rمعامل التحديد 

Square 

معامل التحديد المعدل 

Adjusted R 

Square 

التغير في معامل  الخطأ المعياري

 التحديد

 109. 8.33213 097. 109. 330. التحصيل

يتضييح من الجدول أن قيمة معامل االرتباط بين التحصيييل ومهارات المنطق الرياضييي )االسييتقراء، االسييتنتاج، البرهان 

(، أي أن نسييبة التباين المفسيير في التحصيييل بواسييطة مهارات 109.(، كما بلغت قيمة معامل التحديد )330.الرياضيي( تسيياوي )

(، كما تم تصييحيح معامل التحديد الذي سيييفسيير %10.9)االسييتقراء، االسييتنتاج، البرهان الرياضييي( تسيياوي )المنطق الرياضييي 

(، ويالح  أن التناقص في قدرة النموذج 097.التفكير ااحصيييائي لو تم اييييتقاقه من المجتمع األصيييلي لعينة الدراسييية ليصيييبح )

يمة معامل التحديد قريبة من قيمة معامل التحديد المعدلة للمجتمعا ما (، وهي قيمة صييغيرةا ما يعني أن ق0.012التنبؤية بلغت ) 

يفي بالمعنوية الكلية لنموذج التحصيييييل، كما يالح  أن النسييييبة يير المفسييييرة التي تع،ى إلى عوامل أخرى لم يتم تضييييمينها في 

 (.%89.1نموذج االنحدار التفكير ااحصائي تساوي )

 التالي: 9. 2كما تم التحقق من المعنوية الكلية لنموذج االنحدار في جدول 

 6. 4جدول 

 يالمعنوية الكلية لنموذج االنحدار التحصيل

 مستوى الداللة F متوسطات المربعات DFدرجات الحرية  مجموع المربعات النموذج

 000. 8.785 609.918 3 1829.754 االنحدار المتعدد

   69.424 215 14926.246 البواقي

    218 16756.000 الكلي
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إلى أن قيمة التحسن في التوقع الناتج من مالءمة خط االنحدار بداًل من استخدام المتوسطات  9. 2تشير النتائج في جدول 

(، 14926.246تسييياوي )(، كما بلغت قيمة الفرق الكلي بين النموذج والقيم المشييياهدة 1829.754كتقدير لهذه النتيجة يسييياوي )

، (ا ما يؤكد المعنوية الكلية لنموذج التحصيييل0.01[، وهي قيمة دالة إحصييائيًّا عند مسييتوى الداللة )F=8.785كما بلغت قيمة  

وللتحقق من المعنوية الج،ئية للنموذج، تم حسييا  بارامترات النموذج يير المعيارية، وبارامترات النموذج المعيارية، ومسييتوى 

 التالي:  2. 2كما هو موضح في جدول  داللتها

 7. 4جدول 

 معامالت االنحدار يير المعيارية، ومعامالت االنحدار المعيارية، ومستوى داللتها لنموذج التحصيل

معامالت االنحدار  معامالت االنحدار غير المعيارية النموذج

 المعيارية

T مستوى الداللة 

B الخطأ المعياري 

 000. 17.959  1.370 24.599 الثابت

 092. 1.693 116. 481. 814. االستقراء

 040. 2.068 153. 406. 839. االستنتاج

 031. 2.166 163. 306. 663. البرهان الرياضي

(، وهذا 839.إلى أن القيمة المطلقة لمعامل االنحدار المعيارية لمهارة االسيييتنتاج تسييياوي ) 2. 2تشيييير النتائج في جدول 

مهارة االستنتاج أكثر أهمية من االستقراء والبرهان، كما كان معامل االنحدار لالستنتاج والثابت والبرهان دال إحصائيًّا يعني أن 

( لمهارة االستقراء، وهذا يدل 0.05(، وهذا يدل على أن االنحدار معنوي، ويير دال إحصائيًّا عند مستوى )0.05عند مسيتوى )

= كيياآلتي: التحصيييييييييلي ضييييييوء هييذه النتيجيية، فيمكن صييييييييياييية النموذج ااحصييييييييائي على أن االنحييدار يير معنوي، وف

 .( البرهان663.( االستنتاج + )839.+)24.599

دالة ردية طتوجد عالقة ارتباطية التي تنص على"وبنياًء على هيذه النتيجية ترف  البياحثية الفرضييييييية الصييييييفرية وتقبل البديلة   

 المنطق الرياضي والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي". ( بين مهارات0.0.إحصائيًّا عند مستوى )
 

   النتائج ومناقشتها: تفسير 4-2

تشيييير النتائج التي توصيييلت لها الدراسييية، إلى تدني مسيييتوى مهارات المنطق الرياضيييي )االسيييتقراء، االسيييتنتاج، البرهان  -1

ن تفسير ويمك،ت الفعلي، والمتوسط الفرضي لصالح الفرضيالرياضيي(، كما يوجد فرق دال إحصيائي بين متوسيط الدرجا

هيذه النتيجة بأن المنطق الرياضييييييي يتطلب تفكيًرا مجرًدا ومنطقيًّاا حيث إن المنطق الرياضييييييي يهتم بملكة التفكير وطرق 

لحل، المعطيات في االتفكير، وكثير من الطيالبيات ليديهن تيدنٍّ في القيدرة على تحيديد المعطيات والمطلو  واالسييييييتفادة من 

 وضعف قدرة الطالبات على التبرير، وظهر ذلك في السؤال الثاني من اختبار مهارات المنطق الرياضيا
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( طالبة على السييييؤال األول في حين من 90حيث طلب في السييييؤال الثاني تبرير اختيار إجابة السييييؤال األول، وقد أجابت )

بات تقريبًا الالتي أجبن على السييؤال األول كانت لديهن القدرة على التبرير ( طالبةا ما يعني أن نصييف الطال43برر عليه )

بشييكل أفضييل، أما النصيييف اآلخرا فهنان احتمال، وهو أن بع  الطالبات اختارت ااجابة بشييكل عشييوائي، ولم تتوصيييل 

د يعود الصييييحيحة من الخاطئة، وقلإلجابة بفهم واقتناع، كما ظهر تدنٍّ في األسييييئلة التي تتطلب تميي، العبارات أو التقارير 

هذا التدني لطرق التدريس التي يسيييتخدمها المعلمون، وخاصيييةً الطرق التقليدية وعدم اسيييتخدام البرامج التقنية في توضييييح 

األنمياط وتكرارهيا واسييييييتخراج القياعيدة العيامة من الحاالت الخاصيييييية والعكس، وعدم تنمية مهارات التفكير والتأمل لدى 

تطبيق مهارات المنطق الرياضييييييي في الحياة الواقعية للطالب، وتنمية التقصييييييي والبرهان واالسييييييتنتاج في الطالب، وعدم 

ذه الدراسة وتتفق نتائج ه، الحقائق الرياضيية، وعدم تشيجيع الطالب على اسيتخدام الرموز الرياضية وإستراتيجياته الخاصة

 مستوى الطال ، وانخفا  مستوى التفكير.( في تدني Varghese, 2011) ،Teppo et al., 2003مع دراسة 

 ،في مهارات المنطق الرياضي  ذات داللة إحصيائية لصيالح الطالبات مرتفعات التحصييلائج وجود فروق كما أظهرت النت -9

 لى من منخفضييييياتعا هارات المنطق الرياضييييييميمتلكن الطالبات مرتفعات التحصييييييل ان  ىالو الباحثة هذه النتيجة ،تع

جة ا حيث تبدو هذه النتيهذه الفئة هو ارتفاع مهارات المنطق الرياضييي، وهذا يدل على ان سييبب ارتفاع تحصيييل التحصيييل

ا .9.9ا خليل، 9.91عصييييير والبشيييييالوي، وتتفق هذه الدراسييييية مع منطقية، وهذا يعكس طبيعة الرياضييييييات المنطقية، 

Gran et al., 2020 ،ا2..9بدر،  ا9.12ا آدم، 9.12ا عيسيييييى Teppo et al., 2003 اSuppes & Binford, 

( في وجود ارتفاع وتحسيييييين في مهارات االسييييييتدالل ومسييييييتويات التفكير لدى الطال  مرتفعي Suppes,1962ا 1965

 ( في أنه ال يوجد أثر لالستدالل المنطقي على التحصيل.2..9التحصيل، وتختلف مع )بدر، 

خطية طردية دالة إحصيييائيًّا بين مهارات المنطق ارتباطية الدراسييية إلى وجود عالقة  هذه تشيييير النتائج التي توصيييلت لهاو -2

أظهرت النتائج أن نموذج االنحدار التحصيل معنوي، ولديه ا كم، الرياضيي، والتحصييل لدى طالبات الصف األول الثانوي

ء والبرهان في نموذج انحدار التحصيييل، القدرة على التنبؤ بالتحصيييل، كما أظهرت أن االسييتنتاج أكثر أهمية من االسييتقرا

ويمكن أن تع،ى هذه النتيجة إلى أن الطالبات ذوات التحصيييييييل المرتفع أكثر قدرة على االسييييييتنتاج والبرهان، واسييييييتخدام 

المعطيات، وتنظيم وترتيب أفكارهن، واسيتخدام إسيتراتيجيتهن للوصيول للمطلو ، وتع،و الباحثة ضعف مهارة االستقراء 

، في (2..9)بدر، درة الطالبات على االسيتدالل للوصول لقاعدة عامة من حاالت خاصة، وتتفق هذه الدراسة إلى ضيعف ق

  ارتباطية دالة إحصائياً بين االستدالل المنطقي والتحصيل. وجود عالقة 

 ملخص واستنتاجات وتوصيات الدراسة .5

التوصييييل إليها، وأهم التوصيييييات والمقترحات في يهدف هذا الفصييييل إلى عر  ملخص الدراسيييية، وأهم النتائج التي تم 

 ضوء النتائج، وفيما يلي تفصيل ذلك:

 ملخص الدراسة: 5-1

هدفت الدراسية إلى تعرف "مسيتوى مهارات المنطق الرياضيي لدى طالبات الصف األول الثانوي المتمثلة في االستقراء 

 واالستنتاج والبرهان الرياضي".
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التحصيييل لدى طالبات المرحلة الثانوية، وتعار  نتائج الدراسييات السييابقة، وسييعت وتشييكلت مشييكلة الدراسيية في تدني 

 إلجابة عن التسايل الرئيسي:لالدراسة الحالية 

 ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟

  وتفرع منه األسئلة الفرعية:

 األول الثانوي؟ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف  .1

الى أي درجة تختلف مستويات مهارات المنطق الرياضي )االستقراء، واالستنتاج، والبرهان الرياضي( باختالف  .9

 مستوى التحصيل )مرتفعات التحصيل، منخفضات التحصيل( لدى طالبات الصف األول الثانوي؟

 لبات الصف األول الثانوي؟ ما العالقة االرتباطية بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل لدى طا .2

ولتحقيق أهداف الدراسيية تم اسييتخدام المنهج الوصييفي، كما تم اختيار عينة من طالبات الصييف األول الثانوي، وتم إعداد 

 المتوسييييط الحسييييابياختبار مهارات المنطق الرياضييييي والتحقق من صييييدق وثبات االختبار، كما تم معالجة البيانات باسييييتخدام 

(Mean) واالنحراف المعياري ،Standard deviation)( والخطأ المعياري المتوسط ،)Standard Error Mean اختبار ،)

(t لعينة واحدة )One-Sample T Test  وتحليل التباين األحادي متعدد المتغيرات التابعة ،(MANOVA) واختبار بوكس ،

Boxs test) لتجانس مصييييفوفات التغاير، واختبار )Wilks-Shapiro) لالعتدالية، واختبار ليفين )(Leven)  ،لتجانس التباين

لحسيييييييا  حجم  (Partial Eta Squared)، ومربع ايتييا الج،ئي (Multiple Linear Regression)تحليييل انحييدار متعييدد 

 التأثير. 

   وقد أسفرت النتائج عن:

الفعلي لدرجات طالبات الصف األول  ( بين المتوسط الفرضي والمتوسط0.01يوجد فرق دال إحصيائيًّا عند مستوى ) .1

  الثانوي في مهارات المنطق الرياضي )االستقراء، االستنتاج، البرهان الرياضي( لصالح المتوسط الفرضي".

( لمتغير التحصيل على مهارات المنطق الرياضي )االستقراء، االستنتاج، 0.01يوجد أثر دال إحصيائيًّا عند مستوى ) .9

 مرتفعات التحصيل. البرهان الرياضي( لصالح

( بين مهارات المنطق الرياضيييييي والتحصييييييل في 0.0.توجد عالقة ارتباطية طردية دالة إحصيييييائيًّا عند مسيييييتوى ) .2

 .الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي

 مهاراتبالتحصيييييييل في ضييييييوء التحصيييييييل معنوي ولدية القدرة على التنبؤ أظهرت النتائج أن نموذج االنحدار كما  .2

 .مستقلة(الرياضي )المتغيرات الالمنطق 

 توصيات الدراسة: 5-2

 في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توصي الدراسة بما يلي:

 تدريب معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية على تنمية مهارات المنطق الرياضي لدى الطالبات.  .1

http://www.ajrsp.com/
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الثانوية إلى دعم كتب الرياضييييات وكتب األنشيييطة ودليل المعلم دعوة مخططي ومطوري مناهج الرياضييييات بالمرحلة  .9

 بمهام رياضية تستثير مهارات المنطق الرياضي.

 تدريب المعلمين على أساليب ومهارات توظيف التقنيات المختلفة في تنمية مهارات المنطق الرياضي. .2

 مهارات المنطق الرياضي والتحصيل. تشجيع المعلمات على استخدام أساليب تقويمية حديثة تعمل على رفع مستوى .2

 مقترحات الدراسة: 5-3

 في ضوء النتائج التي تم التوصل لها في الدراسة الحالية، توصي الدراسة بما يلي:

 إجراء دراسة لتعرف مستويات مهارات المنطق الرياضي لدى طالبة المرحلة االبتدائية والمتوسطة. .1

 مهارات المنطق الرياضي لدى طلبة المرحلة االبتدائية والمتوسطة.إجراء دراسة عن نموذج االنحدار للتنبؤ ب .9

 إجراء دراسة عن نموذج االنحدار للتنبؤ بمهارات المنطق الرياضي في متغيرات مستقلة أخرى. .2

 

 المراجع. 6

 المراجع العربية  .1.6

(. فعالية وحدة مقترحة في مبادع المنطق الرياضييي في تنمية التحصيييل والتفكير المنطقي الرياضييي 9.12آدم، مرفت كمال. )

م النفس دراسييات عربية في التربية وعلواالحتفاظ بالتعليم لدى طال  المرحلة ااعدادية مختلفي المسييتويات التحصيييلية. 

(ASEP) ،29 (2 ،)21-28. 

 . دار الشروق للنشر والتوزيع.المنطق الرم،ي المعاصر(. 2..9)الجنابي، أسعد. 

مجلة وادي النيل للدراسيييات والبحوث اانسيييانية (. المنطق الرياضيييي وآليات االسيييتنباط الدقيق. 9.12الجنايني، هبة السييييد. )

 https://dx.doi.org/10.21608/jwadi.2017.85287 .929-992(، 10) 10، واالجتماعية والتربوية

(. أسييييياليب البرهان الرياضييييي والمنطق في مقررات الرياضييييييات في كلية التربية 9.91خالد قاسييييم. ) عبد هللاالحداد، فوزي 

 .92-92(، 1) 92، مجلة الدراسات االجتماعيةبجامعة صنعاء. 

 (. مسييييييتوى االسييييييتيييدالل العلمي ليييدى طلبييية كليييية العلوم في جيييامعييية2..9ال،عبي، طالل، والسييييييالميييات، محميييد خير. )

وم العل -مجلة جامعة النجاح لألبحاث الحسييييين بن طالل وتأثره بمتغيرات الجنس، والمسييييتوى الدراسييييي، والتخصييييص. 

 . 222-2.1(، 9) 92، اانسانية

 . قسم الفلسفة، جامعة جنو  الوادي.أسس المنطق الرم،ي(. 9.19السيد، هيثم. )

 . دار النهضة العربية. أصول المنطق الرياضي(. 1229الفندي، محمد ثابت. )
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(. أثر اسيتخدام برمجية تعليمية محوسيبة لتدريس الهندسة في تنمية التفكير 9.12الحربي، يازي فريح، وابولوم، خالد محمد. )

 لرياضي لدى طال  الصف األول المتوسط.ا

(. فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير االسييييييتداللي لدى عينة من طال  المرحلة الثانوية 1..9العتيبي، خالد ناهس. )

 بمدينة الريا .

الرياضية  واصل للنظريات(. أثر تدريس الهندسية باسيتخدام التعليم القائم على التفكير الرياضيي في الت9.19الخطيب، محمد. )

 .1، العدد 22وبرهانها وتطبيقاتها لدى طال  الصف العاير األساسي في األردن. مجلة العلوم التربوية، المجلد 

(. وثيقة المسيتويات المعيارية لمحتوى مادة الفلسفة والمنطق. للتعليم قبل 2..9الهيئة القومية لضيمان جودة التعليم واالعتماد. )

 الجامعي. 

 (. أسس المنطق الرياضي، ريية حديثة. مكتبة النهضة المصرية.1228لنويهي، سهام. )ا

 (. دراسة طبيعة البرهان الرياضي لدى طال  المعلمين بكلية التربية، جامعة جازان.9.12العن،ي، علي عبد هللا. )

 مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى (. أثر استخدام إستراتيجية تدريس األقران على تنمية.9.1أبو يعبان، نادر خليل. )

 طالبات الصف الحادي عشر قسم العلوم اانسانية )األدبي( بغ،ة.

(. أثر تدريس الهندسيية باسييتخدام التعليم القائم على التفكير الرياضييي بالتواصييل للنظريات الرياضيييية 9.19الخطيب، محمد. )

 .29-81(، 1) 22سي في األردن. دراسات العلوم التربوية، وبرهانها وتطبيقاتها لدى طال  الصف العاير األسا

 (. مناهج البحث وطرق التحليل ااحصائي. مكتبة األنجلو المصرية..9.1أبو حطب، فؤاد. وصادق، آمال. )

(. مبادع ومعايير الرياضييييييات المدرسيييييية )ترجمة ...9المجلس الوطني لمعلمي الرياضييييييات الواليات المتحدة األمريكية. )

 يري، محمد مفرح. والعمراني، هيا محمد. والذكير، فوزي أحمد، مترجم(. مكتب التربية العربي لدول الخليج.عس

(. مفاهيم وتطبيقات في التقويم والقياس 2..9ال،املي، علي عبد الجاسيييييم. والصيييييارمي، عبد هللا محمد. وكاظم، علي مهدي. )

 التربوي. مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

(. دراسيية العالقة بين االسييتدالل المنطقي والتحصيييل في الرياضيييات لدى طال  المرحلة 2..9بدر، محمود إبراهيم محمد. )

 . 222-920(، 112، )مجلة التربية: جامعة األزهرالمتوسطة والثانوية بالريا . 

 ع.(. المنطق والتفكير الناقد، دار المسيرة للنشر والتوزي9.19جميل، عصام زكريا. )

(. موقف المنطق الحدسيييي من مبادع المنطق 9.91حسييينين، محمد يازي عشيييماوي، النويهي، سيييهام، حسييين، علي حسيييين. )

 .992-129(، 2) 1، مجلة بحوثالتقليدي. 
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مجليية البيياحييث في العلوم اانسيييييييانييية (. التقويم التربوي مفهومييه، وأهميتييه. 9.12دحييدي، إسييييييميياعيييل، وم،ييياني، الونيياس. )

 . 91-09(، 21)، واالجتماعية

 (. مقدمة إلى فلسفة الرياضيات )ترجمة أحمد سمير سعد، مترجم(. مطبعة آفاق..9.9راسل، برتراند. )

 (. المنهج المدرسي المعاصر. دار الفكر للنشر والتوزيع..9.9سعادة، جودت أحمد. وإبراهيم، عبد هللا محمد. )

ارات والمقاييس في العلوم النفسييييييية والتربوية خطوات إعدادها (. االختب0..9علي. ومراد، صييييييالح أحمد. ) سييييييليمان، أمين

 وخصائصها. القاهرة: دار الكتا  الحديث.

(. برنيامج في المنطق الرم،ي لتنميية التفكير التحليلي واتخياذ القرار ليدى تالمييذ المرحلية ااعدادية. .9.9صييييييالح، رائف. )

 .292-901(، 1) .2، مجلة كلية التربية بجامعة ااسكندرية

 أطروحة دكتوراه، جامعة وهران[. المكتبة الرقمية  المنطق الرياضيي بين اليقين والعمق الفلسفي(. 2..9. )عبد القادرعدالة، 

 oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3291-https://ds.univ محمد بن أحمد. 9للبحوث لجامعة وهران 

(. برنامج مقترح قائم على المنطق الرياضيييي لتنمية 9.91عصييير، رضيييا مسيييعد السيييعيد، والبشيييالوي، محمود هاييييم محمد. )

 . 102-129(، 0) 92، مجلة تربويات الرياضياتلدى تالميذ المرحلة ااعدادية.  مهارات ااثبات الجبري

في التطور المعرفي لدى طلبة المرحلة ااعدادية.  ه(. مهارات االستدالل المنطقي وفقًا لنظرية بياجي9.12يسى، هبة مجيد. )ع

 .299-2.9(، 2) 2، مجلة العلوم النفسية والتربية

يذ العلميين في (. دراسيية الفروق في الذكاء المنطقي الرياضييي لدى عينة من التالم9.12مهداوي، سيامية، وجدوالي، صيييفية. )

 19، 9مجلية اآلدا  والعلوم االجتمياعية: جامعة محمد لمين دبايين سييييييطيف المرحلية الثيانويية وفقًيا لبع  المتغيرات. 

(9 ،)22-29 . 

اهيم )ترجمة إبر إعداد معلم المرحلة االبتدائية لتعليم الرياضيييات-دراسييات في تعليم الرياضيييات (. 1289موريس، روبرت. )

 (.1280محمد حاف  إبراهيم فهمي حاف ، مترجم(. مطبعة األهرام. )العمل األصلي نشر في 

 (. مبادع المنطق الرم،ي. دار الجوهرة للنشر والتوزيع.9.12علي، حسين. )

اسيييي ببع  (. مدى اكتسيييا  مهارات التبرير الرياضيييي لدى طلبة الصيييف الثامن األسييي9.18طالفحة، حم،ة أحمد اريييييد. )

 .9، 99مدارس األردن. مجلة العلوم النفسية، العدد 
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 لنزيالت السجون في مجال الرعاية الالحقة معّوقات برامج التأهيل االجتماعيّ 

 (دراسة مطبقة على سجن النساء بمدينة الرياض)

An Obstacles of a Social Habilitation Programs for Prison Inmates in an Aftercare field: 

(An Applied Study on Women's Prison in Riyadh City) 

 شوق بنت مطلق بن عبد هللا العتيبي /إعداد الباحثة

ماجستير اآلداب في الخدمة االجتماعية، قسم الخدمة االجتماعية، كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية، جامعة القصيم، 

 المملكة العربية السعودية

 18@outlook.sa-ShoogEmail:  

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى تحديد معوقات برامج التأهيل االجتماعي لنزيالت السجون في مجال الرعاية الالحقة والتعرف على المعوقات 

لتأهيل االخاصة بالسجن، وتحديد المعوقات الخاصة بالمشرفين واالخصائيين العاملين بالسجن، وتحديد المعوقات الخاصة ببرامج 

ومن ثم التوصل إلى مقترحات لمواجهة معوقات برامج التأهيل االجتماعّي لنزيالت السجون في  االجتماعي ومدى مالءمتها،

وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية وقد اعتمدت على منهج المسح االجتماعي بالحصر الشامل، وتم  مجال الرعاية الالحقة.

( مشرف 05مع البيانات لجميع المشرفين واالخصائيين االجتماعيين العاملين بالسجن والبالغ عددهم )استخدام أداة االستبانة لج

 وأخصائي.

جاء بالترتيب األول معوقات برامج التأهيل االجتماعي لنزيالت السجون في مجال  وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج:

( 52,0( وانحراف معياري )2,2,عي وما مدى مالءمتها جاءت بمتوسط حسابي )الرعاية الالحقة الخاصة ببرامج التأهيل االجتما

( وانحراف معياري 2,2,وفي الترتيب الثاني المعوقات الخاصة بالسجن كمؤسسة بمتوسط حسابي) ومستوى الموافقة متوسطة.

 واالخصائيين العاملين بالسجنوجاء في الترتيب األخير المعوقات الخاصة بالمشرفين  ( ومستوى الموافقة متوسطة.5220)

 وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ( ومستوى الموافقة متوسطة.5225( وانحراف معياري),25,بمتوسط حسابي )

ة توسيع نطاق األنشطة البرامجي، ون متنوعة وتلبى حاجاتهم وميولهمطرح برامج تناسب تأهيل النزيالت اجتماعياً على ان تك

إيجاد و االستفادة من جهود المنظمات االهلية المتخصصة لتأهيل من سيفرج عنهم، يل االجتماعي للنزيالت بالسجنتأهالخاصة بال

وضع دورات متخصصة بمجال التأهيل االجتماعي والرعاية الالحقة للمشرفين واالخصائيين ، فرض عمل لهم بعد االفراج

 االجتماعيين القائمين على البرامج.

 الالحقة الرعاية السجون، نزيالت االجتماعّي، التأهيل برامج معّوقات،ة: الكلمات المفتاحي
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An Obstacles of a Social Habilitation Programs for Prison Inmates in an Aftercare field: 

(An Applied Study on Women's Prison in Riyadh City) 

 

Abstract: 

 The study aimed to identify the impediments of social rehabilitation programs for female 

inmates in the field of aftercare, recognize the impediments related to inmate, specify the 

impediments related to supervisors and specialists working in prison, and determine the 

impediments related to social rehabilitation programs and its suitability, and then, reach to 

proposals to fight the impediments of social rehabilitation programs For the female inmates in 

the field of aftercare. 

This study is a descriptive study, and it relied on the social survey method with a comprehensive 

inventory. A questionnaire tool was used to collect data for all supervisors and social workers 

working in the prison whose number is (50) supervisor and specialist.  

The study reached a set of results: In the first impediments of social rehabilitation programs for 

female prison inmates in the field of aftercare for social rehabilitation programs, and its suitability 

came with an arithmetic mean (2.29), a standard deviation (0.37) and a medium level of approval, 

And in the second the impediments related to inmates as an institution, with a mean (2.14), a 

standard deviation (0.48), and a medium level of approval, And in the last impediments related to 

supervisors and specialists working in prison, an arithmetic mean (2.02) and a standard deviation 

(0.40), and the level of approval is medium. 

The study led to a number of important recommendations, which are: Propose suitable programs 

for social rehabilitation of female inmates, provided that they are diverse and meet their needs and 

tendencies, Expand the scope of program activities for the social rehabilitation of prison inmates, 

Benefit of efforts Specialized NGOs to rehabilitate those who will be released and find work 

opportunities for them after release, Establishing specialized courses in the field of social 

rehabilitation and aftercare for program-based supervisors and social workers. 

Keywords: Disabilities, Social rehabilitation programs, Prison inmates, Aftercare 
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 المقدمة:. 1

شهد العالم في أواخر القرن التاسع عشر تطورات جوهرية في أهداف السجون وفلسفتها فلم تعد وظيفتها األساسيّة احتجاز      

النزيل داخل أّسوارها لقضاء فترة عقوبته بل أصبحت وسيلة فعالة لرعاية النزيل وتأهيله ليعود إلى المجتمع إنساناً صالحاً نافعاً 

على القيم وأمن األخرين، قد أتبعت إدارة السجون الوسائل العلمية لتأهيل النزيل ليعيش حياة كريمة بعد لنفسه ومجتمعه يحافظ 

 خروجه من السَّجن.

والسَّجون ما هي إال مؤسّسات إصالحية وجدت لتحقيق الغاية المرجّوه منها، وهي إصالح النُّزالء وتقويمهم وذلك من خالل      

جتماعّي التي يمكن أّن يخضع لها النزيل خالل فترة إقامته والتّي تّستهدف النهوض بأوضاع النزالء، برامج وخدمات التأهيل اال

 وإعادة تنِشئتهم وتصحيح تكيفهم سعياً لرّدهم للمجتمع أفراداً صالحين.

ي والمحلي هتمام العالموبذلك تغيرت السياسة العقاِبية والنظر للسجناء بتغيير تلك األهداف واألفكار للسجن وبالرغم من اال    

 جبهذه الفئة إال إنها تعاني الكثير من المشكالت سواء لدخولها الّسجن أو أثناء تواجدها أو بعد اإلفراج عنها لذا يواجه السجناء المفر

 عنهم العديد من المشكالت سواء اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو أسريّة. 

ة الّسريعة في معدالت العودة للجريمة، تتضح أهمية التدخل الّسريع مع النزيل في وتأسيساً على ما سبق وخاصة بعد الزياد      

مرحلة ما قبل اإلفراج وما بعد اإلفراج والعمل على تأهيله اجتماعيّاً للعودة إلى المجتمع فرداً صالحاً يأخذ مكانه في عجلة التنمية 

فيها بمشاعر متباينة بين فرحتهم لإلفراج عنهم والخوف والقلق  خاصة أّن هذه الفترة من أصعب فترات نزيالت الّسجون يشعرون

 من البيئة الخارجية.
 

 مشكلة البحث:. 1.1

لقد تغيرت فكرة الرعاية الالحقة في ظل الّسياسية العقابية الحديثة بتغير النظرة إلى وظيفة العقوبة، حيث لم يعد الغرض من     

تحقيقاً للردع بل أصبحت تهدف أساساً إلى إصالحه وإعادة تأهليه وإعداده للحياة العقوبة مجرد عقاب الجاني، بسلب الحرية 

الشريفة في المجتمع ولذلك اعتبرت الرعاية الالحقة نوعاً من المعاملة العقابّية التي تهدف على إتمام التأهيل إذا لم تكن مدة 

 من التأهيل الذي حققته أساليب المعاملة داخل العقابيّة.الحبس ّكافية لتحقيق هذا الغرض أو مساندة المفرج عنه حتى يستفيد 

ويتم ذلك بصفة تدريجية يحّضر فيها النزيل للخروج واالندماج في المجتمع مرة أخرى على أّن التحضير للخروج من الّسجن     

وإعادة االندماج يبدأ منذ بداية المدة العقابية ويستمر إلى ما بعد الخروج من الّسجن فاالستمراريّة مهمة وضرورية، حيث يجب 

وثيقة بين التنظيمات والمصالح االجتماعيّة والمنظمات المشتركة من جهة، وإدارة الّسجون من  ضمان طيلة مدة الحبس عالقة

جهة أخرى، كما يجب التحضير للخروج عندما يقترب تاريخ اإلفراج من أجل التجاوب بطريقة متواصلة مع الحاجات االجتماعيّة 

 النفّسية والطبيّة أثناء وبعد خروجه من الّسجن.

إن السجناء عندما يقترب موعد اإلفراج عنهم ينتابهم من إحساس الفرح أنهم يقعون فريسه لعديد من التوترات والمشاعر وعليه ف    

النفّسية الّسلبية المتباينة من إحساس بالخوف أو القلق أو الشعور بالدونيّة أو اإلحساس بأن كل فرد ينظر إليه إنما هو على علم 

 (20,، ص202,،بحقيقته وحقيقة أمره. )احمد

وتأتي أهمية التأهيل االجتماعي لنزيالت السجون في مرحلة الرعاية الالحقة ذلك ألن المحكوم عليهم لفترات زمنية طويلة    

 ((okeefe .2002. p151يكونون منفصلين عن البيئة الخارجية ويكتسبون قيم ومعاييراً لسجناء اخرين. 
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المجتمع بالعديد من المشكالت سواء كانت اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو نفّسية وهنا  ووفق لما سبق تواجهه نزيالت السجون     

يكونوا في أشد الحاجة لمن يأخذ بيدهم ويعينهم على تخطى هذه المرحلة الجديدة حيث تعتبر مرحلة اإلفراج من المراحل الحرجة 

 من حياة النزيالت. 

اجه الخدمة االجتماعيّة في مجال الرعاية الالحقة لنزيالت السجون بالوقوف على طبيعة المعوقّات والصعوبات التي تو

 والمفرج عنهم وتحد من فاعليتها في أداء رسالتها على النحو المرضي.  

 

 أهداف البحث:. 2.1

 الهدف الرئيسي:

 تحديد معوقات برامج التأهيل االجتماعّي لنزيالت السجون في مجال الرعاية الالحقة. -

 مجموعة من األهداف الفرعية:وينبثق من الهدف  -

 تحديد المعوقات الخاصة بالسجن كمؤسسة. -,

 تحديد المعوقات الخاصة بالمشرفين واألخصائيين العاملين بالسجن. -,

 تحديد المعوقات الخاصة ببرامج التأهيل االجتماعّي ومدى ومالءمتها. -,

 السجون في مجال الرعاية الالحقة.التوصل إلى مقترحات لمواجهة معوقات برامج التأهيل االجتماعّي لنزيالت  -2

 

 تساؤالت البحث:. 1.1

 التساؤل الرئيسي:

 ما معوقات برامج التأهيل االجتماعّي لنزيالت السجون في مجال الرعاية الالحقة؟ -

 تساؤالت فرعية:

 ما المعوقات الخاصة بالسجن وتؤثر على عملية التأهيل االجتماعّي لنزيالت السجون؟ -,

 بالمشرفين واالخصائيين العاملين بالسجن وتؤثر على عملية التأهيل االجتماعّي لنزيالت السجون؟ما المعوقات الخاصة  -,

 ما المعوقات الخاصة ببرامج التأهيل االجتماعّي وما مدى مالءمتها لنزيالت السجون؟ -,

 

 أهمية البحث:. 1.1

التأهيل االجتماعي لنزيالت السجون في مجال تأتي أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله في تحديد معوقات 

 الرعاية الالحقة.

 األهمية النظرية:. 1.1.1

تمثللللللل هللللللذه الدراسللللللة اسللللللهاماً علميللللللاً يسللللللاعد فللللللي تطللللللوير وتحسللللللين خللللللدمات التأهيللللللل االجتمللللللاعّي لنللللللزيالت  .,

 السجون. 

سلللللللجون تسلللللللتمد هلللللللذه الدراسلللللللة أهميتهلللللللا ملللللللن طبيعلللللللة وحيويلللللللة برنلللللللامج التأهيلللللللل االجتملللللللاعّي لنلللللللزيالت ال .,

 باعتباره عملية ضرورية إلى إعادة النزيالت لالندماج في المجتمع.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو ثلالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        342  

 ISSN: 2706-6495 

 
 األهمية التطبيقية:. 2.1.1

تتمثل األهمية التطبيقية لهذي الدراسة في أنها وسيلة علميّة تساعد المسؤولين والعاملين في المؤسسات العقابِية بالمملكة  -,

وهذا الدور يفوق الدور العقابي وكذلك العوامل التي تُحد من استفادة العربية السعودية في إعادة تأهيل وإصالح لنزيالت 

 النزيالت من التأهيل االجتماعّي ومن ثم وضع التوصيات والمقترحات.

إسللللللهامات الخدمللللللة االجتماعيللللللة وتتمثللللللل فللللللي تحديللللللد الحلللللللول المقترحللللللة فللللللي معالجللللللة المعوقللللللات التللللللي تحللللللد   -,

 من عملية التأهيل االجتماعّي لنزالء في مجال الرعاية الالحقة وتطوير طرق أدائها لهذا الدور.

 

 مفاهيم البحث:. 5.1

 مفهوم المعوقات:

ومشغله عنه وهو عائق الجمع عوائق الدهر شواغله واحداثه. )معجم أوضح المعجم الوجيز أّن عاق عن الشيء أي منعه 

 (22، ص555,الوجيز، 

كما تُعرف المعوقات بأنها: العوامل التي تؤدي الى االنحراف عن النموذج المثالي لتنميه المجتمع وتحول دون تحقيق األهداف 

 (20، ص222,التي يسعى اليها الفرد. )فهمي، 

 للمعوقات:المفهوم اإلجرائي 

هي مجموعة من الصعوبات أو التحديات التي تواجه القائمين على برامج التأهيل من مشرفين وإداريين واخصائيين 

 اجتماعيين بسجن النساء وتحول دون تحقيق الهدف المرُجو من برامج التأهيل االجتماعّي.

ص بحيث يؤدي الى استرجاعه لبيئته هو إصالح وتهذيب الشخ Social Habilitationمفهوم التأهيل االجتماعي 

االجتماعية عضواً فاعالً كما انه جملة من البرامج التي تهدف الى تعديل اتجاه وفكر وسلوك الفرد بحيث تستطيع هذه البرامج 

 (20,، ص5,2,،)موسى السليم.اعاده تأهيله ليغير من نمط حياته ويخرج من الوسط المنحرف الى الوسط االجتماعي 

 التأهيل االجتماعي ايضا:  كما عرف 

بأنه عملية دراسة وتقييم قُدرات وإمكانيات النزيالت )السجناء( والعمل على تنمية هذه القدرات بما يحقق أكبر نفع ممكن في 

 ( 2,،0,الجوانب االجتماعيّة والشخصيّة والبدنيّة واالقتصاديّة. )محروس، دس، ص 

 تعريف التأهيل االجتماعي إجرائيّاً:

تُعرف الباحثة التأهيل االجتماعّي بأنه البرامج التي تقدم للنزيالت في سجن النساء والتي تُساعد على إحداث تغيرات في  

 اتجاهاتهم نحو ذواتهم وأسرهم ومجتمعهم بعد اإلفراج عنهم.

  -مفهوم الرعاية الالحقة: 

ية التي تقوم بها أجهزة مختصة حكومية أو أهلية بحيث تعرف الرعاية الالحقة بأنها: "هي مجموعة من الجهود العملية والعلم -

 (.2,0 ، ص,,5,تتضافر تلك الجهود لتوفير أوجه الرعاية للمسجونين خالل فترة العقوبة وقبل االفراج او بعده.  )صالح،

ي بيئتهم مفرج عنهم فعرفت المنظمة العربية للدفاع االجتماعي الرعاية الالحقة بأنها: "عملية تتابعيّة وتقويميّة للنزالء ال -

الطبيعيّة من خالل تهيئتهم للعودة إلى العالم الخارجي، والعمل على توفير أنسب ألوان األمن االقتصادّي واالجتماعّي والنفسّي 

 (.,2. ص 5,2,والترفيهّي داخل مجتمعهم الطبيعي")ميلود .
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 المفهوم اإلجرائّي للرعاية الالحقة: 

تعرف الباحثة الرعاية الالحقة اجرائياً بأنها أسلوب من أساليب العون التي تقوم بها منظمات سواء كانت رسميّة أو غير     

والتي تقدم للمفرج عنهم كأسلوب مكمل للبرامج الموجودة داخل السجن تمكيناً لهم من مواجهة أزمة اإلفراج وعبورها  رسميّة،

 بسالم لالندماج بالمجتمع.

 

 الدراسات السابقة:. 2

 الدراسات المحلية: .1.2

والتي  ميدانية( الملز دراسررررة سررررجن نزالء نظر وجهة من التأهيلية البرامج تقييمبعنوان )( 2012ابن شررررر   دراسة ) -,

 والرعاية الصللللللحية، والرعاية والتأهيل، واللدينيلة، والتلدريلب ،التعليميلة (التلأهيليلة البرامج واقع على هلدفلت التعرف

 البرامج، ومعرفة تلك من النزيل اسللتفادة من تحد التي العوامل وتحديد الملز، سللجن في) الرياضلليةوالبرامج  االجتماعية،

 .والوظيفية الشخصية باختالف خصائصهم محاورها إزاء الدراسة عينة أفراد اسلتجابات في إحصلائيًّا دالة فروق هناك هل

 ما أهم ومن .الملز بسلجن نزيالً ) 02,من ) مكونة عينة على وطبق االسللتبانة االجتماعي المسلح منهج الباحث اسلتخدم وقد

 النزيل من اسلللتفادة من تحد التي العوامل على عالية بدرجة الدراسلللة عينة أفراد موافقة :نتائج الدراسلللة من إليه توصللللت

 قدرة وضللع  البرامج، في هذه االشللتراك على تشللجع التي الحوافز ضللع  :أهمها ومن الملز، سللجن في التأهيلية البرامج

 رؤيتهم في الدراسة عينة أفراد غالبية بين إحصلائيًّا فروق دالة وجود تبين كما التأهيلية، البرامج أهداف تنفيذ على العاملين

 العوامل لمحور رؤيتهم في الدراسللة عينة أفراد غالبية بين إحصللائيًّا دالة فروق وعدم وجود التأهيلية، البرامج واقع لمحور

 التدريب برامج تفعيل :أهمها التوصيات، من بمجموعة الباحث وأوصلى .التأهيلية البرامج من النزيل اسلتفادة تحد من التي

 التأهيلية، البرامج في االشلللتراك على المتميزين تشلللجعهم للنزالء ومعنوية مادية حوافز وتقديم للنزالء، المقدمة والتأهيل

 .اإلصالحية المؤسسات في العاملين وتأهيل الجامعية، المراحل وصواًل إلى أنواعه شتىب التعليم على النزالء وحث
 

 الدراسات العربية  .2.2

 في واحتياجاتهم والتأهيل االصرررال  مراكز نزالء يوجهها التي )المشررركالت ( بعنوان2012دراسرررة )العليمات وونرون   .,

احتياجاتهم  األردن، وتحديد في والتأهيل اإلصللللللالح مراكز نزالء تواجه التي المشللللللكالت (، والتي هدفت تحديداألردن

 البيانات جمع وتم .النزالء من( ,2,) قوامها عينة على وتم استخدام استبانة تم تطبيقها والصحية، واالقتصادية االجتماعية

الذاتي  للتقدير مقياس عن اإلجابة خالل من النزالء احتياجات تحديد كما تم السللللللن، اللديمغرافيلة وظروف االجتملاعيلة

أن النزالء لديهم تصللور سلللبي عن بيئة السللجن. فهم يشللكون من عالقات النزالء بالعاملين في  وبينت الدراسللةلالحتياجات، 

السلللجون ومن العالقات بين النزالء أنفسلللهم، إضلللافة إلى ذلك فهم يشلللكون من القضلللايا التالية: قصلللور في وقت الزيارات 

لة ق مشللكالت الصللحة والصللحة النفسللية، مشللكالت شللخصللية وأسللرية، تفية، جودة المرافق والطعام،وكفاية االتصللاالت الها

للة فرص التلدريلب المهني والعملل. وفيملا يختص بلالحلاجلات، فلإن النزالء لديهم احتياجات متعددة ق فرص التعليم والترفيله،

النزالء الى العمل ومصلللدر داخل ثابت، مرافق  سلللواء أثناء فترة محكوميتهم او ألسلللرهم وبعد إخالء طرفهم. إجماال يحتاج

 .مناسبة للزيارة، وزيادة مدتها، وتقديم وجبات طعام نظيفة وصحية، توفير تأمين صحي لألسرة، وغيرها
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 الدراسات األجنبية  .1.2

هدفت والتي   بعنوان )اتجاهات المجتمع نحو السررجناء المفرع عنهم( (Herrera, and, McGiffen, 2015دراسررة ) -,

الوقوف على اتجاهات المجتمع نحو السلجناء المفرج عنهم من أحد سلجون والية كاليفورنيا وهو سجن سان برناردينو، وتم 

( مستجيباً،  ,,استخدام المنهج الوصفي، كما تم االعتماد على المقابلة كأداة لجمع البيانات، حيث تم إجرائها مع عينة قوامها)

( من العلاملين بلإحلدى المراكز المجتمعية، ,و)  ،( من العلاملين في الخلدملة االجتملاعيلة2و ) ،( من أربلاب  العملل2منهم )

وإمكانية  ،خدمة وسللالمة المجتمعومدى مسللاهمتهم في  ،حيث دارت المقابلة حول عدة محاور: التفاعالت مع المفرج عنهم 

يام المفرج عنهم بتنمية مهاراتهم  بما يمكنهم توفير فرص عمل لهم ودعمهم اجتماعيا، واتفقت أغلب اآلراء حول ضللرورة ق

من المنافسللة في سللوق العمل، وضللرورة تقديم الدعم المجتمعي لهم من خالل توفير فرص التدريب والتنمية بما يمكنهم من 

نو يالحصول على فرص عمل مناسبة، كما بينت النتائج وجود اتجاهات ايجابية من قبل أفراد المجتمع في مدينة سان برنارد

 ، وضرورة توفير فرص عمل لهم كي يندمجوا في المجتمع ويصبحوا أعضاًء منتجين.نحو السجناء المفرج عنهم

 

  النظر : اإلطار. 1

 التأهيل االجتماعي لنزيالت السجون فيدور الخدمة االجتماعية   -

وترجع أصلللللولها األولى إلى الدوافع الدينية اإلنسلللللانية التي اسلللللتهدفت  نسلللللبياتعد مهنة الخدمة االجتماعية مهنة حديثة 

ا ممسلاعدة الضلعفاء والمحتاجين واألخذ بهم من أجل تخطى الصلعاب في سلبيل الحصلول على الحاجات األسلاسلية مستندة على 

ا ها، وتدعيم  قاعدتها المعرفية، وتبه الكتب السلماوية وتحاوُل مهنةُ الخدمِة االجتماعيِة في الوطِن العربي ترسيخ  فلسفت أقرت حديّدً

دقيقًّا ألهدافها وتحسللللين  مهاراِت المشللللتغلين بها، وزيادة  مؤسللللسللللاِت الممارسللللة، وتطوير  اإلعداد المهني لطالبها وممارسلللليها، 

 (,0، ص552,النصر،  واكتساب  مزيٍد من االعتراِف المجتمعي لها )أبو

 والنزالء ناحية، من أنفسلهم النزالء بين بالربط حيث إنها تقوم النزالء، مشلكالت حل في كبير دور االجتماعية وللخدمة

 إلى ال يعود حتى الالحقة الرعاية برنامج خالل من عنه اإلفراج بعد النزيل متابعة على كذلك تعمل أخرى، ناحية من وأسللرهم

  وتأهيل. ريبمن تد للنزيل متكامل تأهيلي برنامج تقديم إلى باإلضافة أخرى، مرة السجن

 النظم االجتماعية مع مهنياً  تتداخل مسللللاعد اجتماعي كنظام االجتماعية الخدمةأن ( ,، ص5,5,بكر ) أبوويشللللير  

 االجتماعي النفسي باإلشباع المتمثلة بوظائفها اجتماعي لتقوم كنظام األسرة في تتدخل هي ف األسلاسلية بوظائفها لتقوم األخرى

 فهي على الفرد تركيزها من أكثر والعالج الدراسللة نسللق على األسللري المجال في االجتماعية الخدمة ركزت لهذا ألعضللائها،

 الراهنة المرحلة في المرئية المشكالت على هنا فيركز التدخل حلها على وتعمل المشكلة مصلدر تكتشل  األسلرية الوحدة داخل

 لمعالجة قابلية األسرة زيادة إلى التدخل من النوع هذا ويحتاج .أفضل بأسلوب حياتها بناء إعادة ضوئها على في األسرة ليسلاعد

 االجتماعي باألخصللائي يناط الذي األمر وهو الطبيعي اإليجابي إطارها عن األسللرية العالقات خروج عن الناجمة المشللكالت

 .حلها في التعاون وإبداء المشكلة إلدراك وزيادة االستعداد القابلية هذه تنمية مهمة

 

وقد اسلللللتعانت السلللللجون باألخصلللللائيين االجتماعيين المؤهلين على الممارسلللللة لمهنية التي تؤهلهم للقيام بالدور المنوط 

يتكون من الرئيس وعدد من األخصائيين االجتماعية، بحيث بالخدمة االجتماعية، ومن ثم أصلبح ميدان السجون مختص بالخدمة 
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، ,55,رمضلللللللان، اآلتيللة: ) المبللاد جتمللاعيللة للنزالء، مرتكزا في ذلللك على مهمتهم تقللديم كللافللة الخللدمللات اال االجتمللاعيين،

 (:02,ص

 تركيز الجهود على السجين كفرد، وتزويده بكل أنواع التأهيل الكفيل بجعله فردا صالحاً في المجتمع. -

 تحويل السجن من مكان للكبت والحرمان وجعله مؤسسة ذات أهداف تربوية عالجية. -

 ات داخل السجن وخارجه لتحقيق الهدفين السابقين.توظي  جميع اإلمكان -

 وهناك عدة طرق لممارسة الخدمة االجتماعية في السجون، أبرزها:

، ي: نسلبة لتعدد مشلاكل السلجناء داخل السلجن، والبعخ اآلخر منها متعلق باألسلرة أ بالجانب الصحطريقة ندمة الفرد -,

 هيئيومن هنا يتضح ان دور أخصائي خدمة الفرد أن  للنزيل،ي  مع الوضع الجديد أو مشلاكل اقتصلادية وصلعوبة التك

للسللجين المناا النفسللي المناسللب الذي يسللمح من خالله أن يعبر عن هذه المشللاعر والتوترات السلللبية، ويبصللر السللجين 

 بحقيقة يواجههبأنه موجود بالمؤسللللسللللة لمسللللاعدته في التغلب على ما قد يعانيه من صللللعوبات ومتاعب ومشللللكالت، إذ 

 (,,، ص5,0,، بالسجن. )محمدوجوده 

قة وعلية بواسللطتها يؤثر األخصللائي في حياة الجمعة عن طريق توجيه عملية التفاعل والعمل : هي طريندمة الجماعة  -,

 (:,5,، ص,55,عبد الخالق، اآلتي: )مع النزالء كجماعة يهدف إلى 

 غرس القيم الجتماعية كالعدل والصدق واألمانة ومراعاة أدب السلوك والقواعد العامة. -

 ات المختلفة التي تزود من قدرتهم اإلنتاجية.إتاحة الفرصة للنزالء الكتساب المهار -

: حيث كان يحرم نزالء السلجون في الماضلي من االتصال بالعالم الخراجي، وينجم عن ذلك تفاقم طريقة تنظيم المجتمع -,

األثر النفسللللي الضللللار لسلللللب الحرية وصللللعوبة اندماج النزيل مع المجتمع بعد اإلفراج عنه، ومع تغير أهداف العقوبة 

خ  عنه ي حتىيز على التأهيل والتهذيب، تم السللماح للنزيل باالتصللال بالعالم الخارجي، وبصللفة خاصللة أسللرته والترك

قسلوة سلب الحرية، وال يفصل كلياً عن ظروف المجتمع الخارجي، وهذا ما يجعل النزيل يتقبل بارتياح أساليب المعاملة 

 (,0,، ص552,الحاج، العقابية. )

 

 التأهيل االجتماعي لنزيالت السجون فيعي دور األنصائي االجتما  -

 اجتماعيا تمهيدا وتأهيله المسللللللجون عالج على يركز االجتماعية الخدمة في عالميا ومعروف حديث اتجاه هناك

 والعقلية الجسللمية الالزمة للجوانب الفحوصللات بإجراء اإلجراءات هذه وتبدأ المجتمع حياة في واندماجه السللجن من لخروجه

 فئات إلى التصللني  عملية تجرى ثم نفسلليون واجتماعيون وأخصللائيون أطباء بها يقوم حيث للشللخصللية واالجتماعية والنفسللية

 لمعاملة األدنى الحد التصللني  في ويراعى ومدتها العقوبة الجريمة ونوع ونوع والجنس السللن حيث من ومتجانسللة متشللابهة

 سيرتهم أو األخالق فساد بسبب زمالئهم في سيء تأثير لهم يكون نأ يحتمل المسجونين الذين فصل إلى تدعو التي المسلجونين

 .. اإلجرامية

 

المهني  والتأهيل التدريب ثم ومن واألخالقي الديني التهذيب التعليم عملية ويصللاحب التعليم السللتكمال لهم المجال ويفسللح كما

 مؤهلين منتجين ومهنيين عاملين أشللخاص إلى األشللخاص السللجن في اإلقامة مدة تحول بحيث والفني اليدوي العمل جانب إلى
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.  المجتمع في بذويهم صلللالتهم اسللللتمرار مع السلللجن حياة مع التكي  وإحراز واالجتماعية الصلللحية الرعاية جانب إلى هذا

 (.22,، ص,,5,)العسولى، 

 ( دور األخصائي االجتماعي داخل السجون في عدة نقاط، هي:22-,2، ص ص5,2,وقد حدد الصالح، )

استقبال النزيل، والتقليل مما يشعر به من مشاعر سلبية متعلقة بموقفه اإلشكالي، والعكوف على إزالة مخاوفه، وإعادة  -

 الثقة والطمأنينة إلى نفسيته، كذلك التقليل من صدمة ابتعاده عن المجتمع بإيداعه داخل السجون.

 دراسة التاريخ االجتماعي له. معرفة الدوافع التي دفعت النزيل إلى ارتكاب الجريمة من خالل -

 تهيئة النزيل لتقبل االندماج داخل مجتمع اإلصالحية وكيفية االستفادة من الخدمات المقدمة. -

وتدريبه على أن يكون مشلللاركاً في الحياة االجتماعية داخل  المؤسلللسلللة،تعري  النزيل بالجماعة التي سللليلتحق بها في  -

 وأيضاً االنتماء إلى هذا السجن. الوالء،التي منها و لنزيل،السجن بهدف غرس القيم في داخل 

 التشجيع على القيام باألنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية. -

 تسجيل التقارير الدورية على النزيل من خالل المتابعة المستمرة لجوانب شخصيته. -

 التواصل مع أسرة النزيل ومعرفة اتجاهاتهم نحو مشكلة النزيل. -

 لنفسي واالجتماعي للنزيل وفق ما ينتج عنه البحث االجتماعي له، وبناء على تشخيص مشكلته.تقديم العالج ا -

إنشللللللاء مل  خلاص بلالنزيلل شللللللاملل لمعلوملاتله االجتملاعيلة كلها ولجميع المتغيرات الخاصللللللة به بعد عملية البحث  -

 االجتماعي، وكذلك ما يستجد.

ه، حددها شلخصيت في تتوفر أن بد ال، فهناك مجموعة من السلمات ولكي ينجح األخصلائي االجتماعي في القيام بهذا الدور

 ( في:,,,ص ،م ,55,عثمان وآخرون )

 .والصحية التكوينية الناحية من البدن سالمة -

 .واضحة خلقية تشوهات أو عيوب إلى األنظار يلفت ال مناسب جسمي مظهر -

 ودقه المالحظة البديهة وسرعة األمور على الدقيق والحكم والمرونة التصرف بحسن يسمح مناسب عقلي نضج -

 إليها. انتهت التي والنتائج اإلنسان برفاهية المتعلقة اإلنسانية العلوم بحقائق تامة معرفة -

 االقتصلللللللادية وظروفه الخلقية وقيمه وتقاليده عاداته فيه يعيش الذي المحلى المجتمع بخصللللللائص دقيقله معرفلة -

 والصحية. واالجتماعية

 ( السمات التالية:50,ص ،550,) وآخرون سليمانوإلى جانب تلك السمات، فقد أضاف 

 وأن يكون التغيير على وقادر المختلفة الظواهر بين واالرتباطات العالقات وإدراك واالبتكار اإلبداع على قلدرة -

 االطالع. واسع انفعاليا متزن

حسلللن السلللمعة متحلي بالنزاهة والتروي والخلق القويم متمسلللكا بالمعايير والقيم الصلللالحة وصلللبور ومتعاون ومتحمل  -

المسلللؤولية وقادر على تكوين عالقات سلللليمة ومسلللايرا لالتجاهات البناءة ومؤمنا بمهنته وموضلللوعي ومقدرا ألهداف 

 وأمانيه.مجتمعه 

ثل علم النفس واالجتماع والشريعة والسياسة واالقتصاد واإلحصاء وعلوم لديه إعداد علمي ومعرفي " علوم أسلاسلية م -

 عنها.الخدمة اجتماعية وكل جديد 
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 اإلقناع. استراتيجيةلديه قدرة على إقناع الناس باستخدامه  - 

ليحقق لضللغط ا اسللتراتيجيةلديه اسللتعداد نفسللي وثقة وإيمان بالتغيير واأللفة واالسللتعداد للعمل مع اآلخرين أو اسللتخدام  -

 الهدف المرجو.

لديه مهارات أسللللاسللللية مثل التعامل مع المشللللاعر والتجاوب مع األفكار واألسللللئلة والصللللمت وإعادة صللللياغة العبارة  -

 والتلخيص ولديه قدرة على التفسير والتوضيح والمواجهة واإلرشاد والتعبير الذاتي.

اإلنسللللان والتقبل والسللللرية وحق  واحترام كرامةالذات لديه قيم أخالقية تتمثل في "اإليمان بالعدل والمسللللاواة واحترام  -

 المصير.تقرير 

 توفر لديه مهارة تؤهله لحل المشكالت وتوفر الرغبة في حل المشكلة. -

 

 السجون لنزيالت االجتماعي التأهيل -

 المؤسلللسلللاتبرامج  خالل تطبيق من منها، التقليل أو الجريمة منع على يسلللاعد االجتماعي التأهيل يشللير البعخ إلى أن

 ذلك خالل ومن وأسللرتها، ذاتها نحو في شللخصلليتها تغييرات  إحداث خالل من النزيلة، شللخصللية تغيير في أثر لها التي العقابية

 هو التأهيل أصللبح المجتمع، فلقد في المقبولة غير السلللوكية عن النماذج وإبعادها نفسللها مقبولة، في سلللوكية نماذج خلق يجري

العودة  من الحد في أثر من لها لما مراكز اإلصلللالح  لدى العقوبات تنفيذ أثناء في العالم دول في معظم االنتشللار الواسللعة اآللية

 إيجابية سلوكية وتنمية نواح واحترام غيرها نفسها  في الثقة النزية  وإكساب اإلصالح، مراكز داخل االسلتقرار ونظام للجريمة،

  يلى عرضا تنظيريا للتأهيل االجتماعي لنزيالت السجون وبعخ برامجه.المعنوية، وفيما  الروح ورفع لديها،

 السجون لنزيالت االجتماعي أهداف التأهيل (,)

يهلدف التلأهيلل االجتملاعي إلى تحقيق الوقلايلة من الجريمة وإصللللللالح المجرمين حتى يعودوا إلى المجتمع أعضللللللاء 

خالل تنظيم النشاطات والمباد  التي تتضمن النجاح وتحديد صالحين، ويحتاج وضع هذه األهداف وتنفيذها إلى تصور عام من 

دقيق للوسللللللائلل في ضللللللوء المعطيلات الواقعيلة التي تتعلام معهلا النزيالت، ويتم عرض أهلداف التأهيل االجتماعي على النحو 

 (,2، ص 5,0,اآلتي:)محمد، 

اث تطوير نوعي ينعكس إيجاباً على : تتخذ شخصية اإلنسان المجرم كمحور رئيس وذلك بنية إحدأهداف شرخصية فردية  -أ

سلللللوك الفرد من خالل تهيئة الظروف والعوامل المناسللللبة لمسللللاعدة النزالء في إحداث هذا تغيير نوعي في سلللللوكه، 

 وبذلك تتمثل األهداف الشخصية الفردية في:

   ن وأن تكون ضلللم ية،العقابتعزيز الدور اإلنسلللاني للفرد، وذلك بإعطاء النزيلة دوراً في الحياة داخل المؤسلللسلللة

 ومن ثم اتصالها بالعالم الخارجي الذي يساهم إلى حد بعيد في تنمية شخصية النزيلة. ،حماية السجن

   ن خالل م مفيدة،تنظيم الحياة الشللللخصللللية: حيث يعتمد التأهيل على تدريب النزيلة على توظي  وقتها بصللللورة

 زيلة على تنظيم وتوظي  أنشطتها.باإلضافة إلى تدريب الن ،تنظيمها لساعات نهارها وليلها

  .تقص حاالت االنحراف الفردية، وذلك بنية الوقوف على أسبابها والعمل على معالجتها 

  .تحديد معالجة السلبيات لتي تولدها حياة السجن 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو ثلالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        348  

 ISSN: 2706-6495 

 
في تمكين النزيلة من نسلللللج عالقات سلللللليمة بينها وبين مجتمعها عبر  األهدافتتمثل هذه أهداف إنسرررررانية اجتماعية:  -ب

تفاعلها مع أفراده وقيامها بنشلللاطات ذات بعد إنسلللاني اجتماعي وأهمها تطوير العالقات األسلللرية مع الغير للتأقلم مع 

 التغييرات االجتماعية، وحسن التعامل مع اآلخرين، وااللتزام الديني واألخالقي.

األهداف ترمي إلى تزويد النزيلة بالمهارات المهنية التي تسللللاعدها على إتقان المهنة أهداف مهنية واقتصررررادية: ه    -ج

تتناسللب مع مؤهالتها الشللخصللية، ويتركز التدريب المهني على المهن ذات المردود  والتيالتي ترغب في ممارسللتها 

 د.تحتاج لها الدورة االقتصادية في البل التياالقتصادي 

 (:2,، ص5,2,)علي،  وهناك من عبر عن أهداف التأهيل االجتماعي لنزيالت السجون على النحو اآلتي

 السلابقة، اتجاهاتها عن بهدف إقالعها وتأهيلها وإصلالحها النزيلة نفس في الثقة إعادة في وتتمثل :بالنزيلة ناصرة أهداف -أ

 وعليها حقوق لها كمواطنة المجتمع في المنحرف، ودمجها السلللللللوك عن واالبتعاد الجماعة، لمعلايير واالمتثلال

 .التزامات

 على النزيالت إلى مساعدة تهدف مؤسسات أصبحت بل عقابية، مؤسسات تعد لم فالسجون :بالسرجون ناصرة أهداف -ب

 فيهم بما وخارجه السلللجن في اآلخرين أو مع نفسلللها مع لها تتعرض التي المشلللاكل وحل الجديدة، الحياة مع التكي 

 .وأقاربهم أسرهم

 إعادتها بهدف الروح الوطنية، تنمية على وتعليمها وتدريبها النزيلة تأهيل إعادة به ويقصللد :بالمجتمع ناصررة أهداف

 النزيالت تعليم إلى اإلصالح مراكز تهدف وللمجتمع، كما لها االقتصادي المردود في يساعد ما للمجتمع، صالحا فردا

 تنمويا. هدفا يحقق بما النزيالت وتأهيل قيم المجتمع، على والحفاظ النظام، على الحفاظ كيفية

 

 :الالحقة الرعاية  -

 كما تائبة نادمة مجتمعها إلى أنها سللتعود عنها اإلفراج وتم بالسللجن عليها محكوماً  كان التي النزيلة على نحكم أن يكفي ال

 إلى السللجن خارج سللتبقي عنها المفرج أن إلى االطمئنان يتم لكي واعادة التأهيل اإلصللالح برامج السللجون تنفذ أن يكفي ال أنه

 تهدف وحضللللارية ودينية واقتصللللادية واجتماعية تربوية عملية وهي عنهن المفرج للنزيالت رعاية من وجود البد لذلك األبد

 السللابقة واالقتصللادية واالجتماعية البيئة تجاوز الظروف فيها يتم جديدة حياة وممارسللة العيش من ليتمكن عنهن للمفرج للتأهيل

 .اإلجرامي الفعل الرتكاب دفعتهن التي

 الظروف وتهيئة بالمجتمع الخارجي االتصللاالت بقيام وذلك والمهني االجتماعي بالتأهيل وذلك السللجن دخول منذ وتبدأ

 وتعمل النزيلة ترعي التي السللجون مسللؤولية المسللؤولة جوانبه وهذه بكل االسللتقرار تجد حتى )عنها المفرج للنزيلة( المناسللبة

مادية  إلمكانيات تحتاج المهمة وهذه واالجتماعي النفسلللي واالسلللتقرار الحالل الكسلللب وتوفر أسلللاليب إصلللالحها اجتماعيا على

 حتي واضللحة وخطة وفق برامج  ) الخيرية والمؤسللسللات المنظمات( والطوعية الشللعبية والجهود الرسللمية الجهود وتضللافر

 (02، ص5,0,ة)إبراهيم، وتهدف الرعاية الالحقة إلى تحقيق األهداف التاليالمنشود   الهدف تحقق

 الذات وتأكيد إتجاهاتهن وأنماطهن السلللللوكية تعديل على بمسللللاعدتهن وذلك عنهن للمفرج االجتماعي التأهيل إعادة -

 .مشروعة بوسائل اإلنسانية
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 التي والتأهيالت الطبيعية لجهود التهذيب التنمية تعتبر الالحقة الرعاية أن ذلك ،لالنحراف العودة من المجتمع حماية - 

 .للحرية السالبة العقوبة تنفيذ أثناء بذلت

 عدم يؤدي ال حتى أفراد أسرهم من للقادرين الشري  الكسب فرص وتوفير عنهن للمفرج الشري  العمل فرص تهيئة -

 واالنحراف ة الجريمةدائر في األسرة أفراد أحد وقوع إلى األسرية الحاجات إشباع

 .السجن داخل عنهن للمفرج المهني التأهيل -

 كافة وتقديم والسلليكولوجية واالجتماعية النظرية نواحيها كافة من والعقاب الجريمة لمشللكلة الجنائية بالدراسللات القيام -

 اإلصالحية. االفتراضات

 (:,,,ص ،200,مليجي، )يلي ما  ،الالحقة تحقيق الرعايةومن أبرز متطلبات 

 تفريد المعاملة العقابية بما يتالءم مع احتياجات كل نزيلة. -,

 جهاز متخصص وعلى درجة عالية من الكفاءة للرعاية االجتماعية والنفسية وغيرها للنزالء وأسرهم. -,

 اإلعداد لإلفراج. -,

 التنسيق الكامل بين أجهزة الرعاية داخل وخارج المؤسسات. -2

 هم.سد االحتياجات العاجلة للمفرج عن -0

 المساعدة على اندماج المفرج عنه نهائياً مع المجتمع خارج السجن. -2

 قيام أجهزة متخصصة سواء حكومية أو أهلية خاضعة لإلشراف المباشر للدولة تقوم على مهام الرعاية الالحقة. -0

جتماعية ب االتالالحقة تم في المكا، فكانت البدايات األولى ألعمال الرعاية وعن الرعاية الالحقة في المملكة العربية السعودية

إضللافة إلى الجهود الخيرية والتطوعية التي تبذل مع بعخ الجمعيات الخيرية الرجالية والنسللائية،  ،والنفسللية الملحقة بالسللجون

ت نوذلك من خالل تقديم المسلللللاعدات العينية والنقدية للمفرج عنهم وألسلللللرهم  في مناطق المملكة العربية السلللللعودية، حيث كا

، وفيه رسللم 22,,تشلمل أسلر السلجناء بمعاشلاتها الضلمانية وفق ترتيب تم تحديده بناء على األمر السلامي الكريم الصلادر عام 

للخطوات اإلجرائية لمسلاعدة أسلر السلجناء حال إيداعهم السلجون، بحيث تتم العملية الرعائية ألسلرة السلجين بالتنسلليق الفوري 

 (.,0,، ص5,5,الجتماعي في منطقة السجين)الرشود، من إدارة السجن ومكتب الضمان ا

تم إنشلللاء قسلللم الرعاية الالحقة باإلدارة العامة للرعاية االجتماعية التي تشلللرف عليها وزارة العمل  ـلللللللله22,,وفي عام 

مثللل دو المالحظللة االجتمللاعيللة الخللاصلللللللة برعللايللة األحللداث المنحرفين، ودور التوجيلله االجتمللاعيللة  ،والشللللللئون االجتمللاعيللة

ومؤسللللسللللة رعاية الفتيات التي تتولى رعاية الفتيات المنحرفات، إال أن  ،المتخصللللصللللة لرعاية األحداث المهددين باالنحراف

 شئون االجتماعية.مسئوليتها لم تتعدى نظام هذه لفئات الالتي ترعاهم وزارة العمل وال

بإنشلللاء اإلدارة العامة للمتابعة والرعاية الالحقة تتبع وزارة العمل والشلللئون االجتماعية،  ,/,0/05ثم صلللدر القرار رقم 

الدور  خريجيوكلان الهلدف العلام هو العمل على تحقيق أسللللللس الرعاية والتوجيه لسللللللليمة لفئات المفرج عنهم من السللللللجن، 

وتنفذ اإلدارة عامة للرعاية الالحقة أهدافها  ،والمرضلللى النفسللليين ،مني المخدرات والمسلللكراتوالمؤسلللسلللات االجتماعية، مد

 (:,,2,، ,,,اللجنة العليا لإلصالح اإلداري رقم )قرار وهيالمرسومة لها عبر إدارات توعية متخصصة تشرف عليها 

 إدارة إعادة التقبل االجتماعي، وتختص برعاية المفرج عنهم من السجون. -,

 ارة تهيئة االستقرار االجتماعي، وتختص برعاية خريجي الدور والمؤسسات االجتماعية.إد -,
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 إدارة إعادة التكي  االجتماعي وتختص برعاية مدمني المخدرات والمسكرات واألمراض النفسية. -,

 المكاتب االجتماعية للمتابعة والرعاية الالحقة. -2

صللدر قرار مجلس الوزراء بإنشللاء اللجنة  ،ية السللجناء بعد اإلفراج عنهمواسللتناداً الهتمام المملكة العربية السللعودية برعا

حيث نصللللللت المادة الثالثة من القرار على  ،الوطنية لرعاية السللللللجناء ونزالء اإلصللللللالحيات والمفرج عنهم، وراية أسللللللرهم

 (:,2,، ص5,5,الرشود، )يلي اختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم والتي تتمثل فيما 

 تطوير البرامج داخل السجون والمؤسسات اإلصالحية. -

 اتخاذ الوسيلة الكفيلة برعاية السجناء ونزالء اإلصالحيات وأسرهم. -

 اتخاذ الوسيلة الكفيلة برعاية المفرج عنهم وأسرهم بما يؤدي إلى عدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى.

 

 اإلجراءات المنهجية:. 1
 

 :نوع الدراسة .1.1

 تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية باعتبارها أنسب أنواع الدراسات للدراسة الحالية. 
 

 :منهج الدراسة .2.1

تعتمد هذه الدراسلة المنهج المسلحي االجتماعي، بالحصللر الشلامل لجميع المشللرفين واإلداريين العاملين ببرامج التأهيل 

 النساء بالرياض.واألخصائيات االجتماعيات العامالت بسجن 

 

 أدوات الدراسة: .1.1

اعتمدت الباحثة على االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم تصميمها في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها ومن خالل 

 ما توافرت لها من معلومات مختلفة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة عالوة على االعتماد على كثير من األطر

 النظرية الواردة حول الموضوع، وقد تألفت االستبانة في صورتها النهائية من جزئين:

: ويشللمل البيانات الشللخصللية عن عينة الدراسللة )النوع، المؤهل العلمي، التخصللص، السللن، مدة الجزء األول -

 المؤسسة(.العمل في مجال السجون، الدورات التدريبية واالستفادة منها، المهام التي تقوم بها داخل 

معوقات برامج التأهيل االجتماعي لنزيالت : ويشللللللتملل على ثالثلة أبعلاد تحتوي عبلارات تمثلل الجزء الثراني -

 ، لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وهي على النحو التالي: السجون في مجال الرعاية الالحقة

 ( عبارة.    2,ويحتوي على ) المعوقات الخاصة بالسجن كمؤسسة البعد األول:

 ( عبارة. 5,ويحتوي على ) المعوقات الخاصة بالمشرفين واألخصائيات االجتماعيات العامالت بالسجن البعد الثاني:

 ( عبارة.  ,,ويحتوي على ) ببرامج التأهيل ومدى مالءمتها المعوقات الخاصة البعد الثالث:

 ( عبارة.00) وبذلك يكون إجمالي عدد عبارات األبعاد الثالثة بالجزء الثاني لالستبانة
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 صدق وثبات أداة الدراسة

 الصدق الظاهر  ألداة الدراسة 

من  (2)اعتمدت الباحثة على الصدق الظاهري الذي يعتمد رأي المحكمين حيث ُعروضت أداة االستبانة على عدد 

فيها من حيث: مدى ، حيث طلب منهم تحكيم أداة الدراسة وإبداء أرائهم (,)المتخصصين وموضحة أسماؤهم في الملحق رقم 

مناسبة العبارات ومالءمتها، ومدى انتماء العبارات لألبعاد االستبانة، وسالمة الصياغة اللغوية. ولتحكيم مدى صالحية األداة 

بشكل عام وصالحية كل عبارة لقياس األهداف التي وضعت من أجلها وفي ضوء نتائج التحكيم ُعدلت بعخ العبارات، وأُلغي 

 (، ووضعت األداة في صورتها النهائية.%05فاق ال تقل عن )البعخ بنسبة ات

 صدق االتساق الدانلي ألداة االستبانة 

استخدمت الباحثة التحليل اإلحصائي لتأكيد صدق االستبانة في صورتها الفعلية من خالل صدق االتساق الداخلي أي "  

عالقة العبارات بمجموع أبعادها ككل "، وبقصد التعرف على مدى التجانس الداخلي لألداة الدراسة، وذلك من خالل حساب 

 ودرجة إجمالي البعد، وجاءت نتائج ذلك وفق الجدول التالي: معامالت ارتباط )بيرسون( بين درجة كل عبارة 

معوقات برامج التأهيل االجتماعي لنزيالت ( العبارات بأبعاد استبانة Personنتائج معامالت ارتباط )بيرسون  (:2جدول )

 السجون في مجال الرعاية الالحقة

المعوقات الخاصة  البعد األول:

 بالسجن كمؤسسة

المعوقات الخاصة  البعد الثاني:

بالمشرفين واألخصائيات 

 االجتماعيات العامالت بالسجن

 المعوقات الخاصة البعد الثالث:

 ببرامج التأهيل ومدى مالءمتها

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

, 5.200** , 5.025** , 5.222** 

, 5.225** , 5.00,** , 5.2,5** 

, 5.02,** , 5.220** , 5.052** 

2 5.00,** 2 5.202** 2 5.200** 

0 5.00,** 0 5.2,0** 0 5.020** 

2 5.002** 2 5.202** 2 5.02,** 

0 5.02,** 0 5.22,** 0 5.202** 

0 5.222** 0 5.20,** 0 5.000** 

2 5.2,0** 2 5.022** 2 5.5.,02** 

,5 5.0,0** ,5 5.0,2** ,5 5.205** 

,, 5.20,** ,, 5.22,** ,, 5.020** 

,, 5.02,** ,, 5.25,** ,, 5.0,5** 

,, 5.00,** ,, 5.050** ,, 5.222** 
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,2 5.0,2** ,2 5.2,2** ,2 5.20,** 

 **20,.5 0, **5.000 0, **,,5.2 بعد أول

  ,2 5.0,2** ,2 5.20,** 

  ,0 5.05,** ,0 5.222** 

  ,0 5.,00** ,0 5.0,0** 

  ,2 5.2,0** ,2 5.202** 

  ,5 5.02,** ,5 5.,2,** 

 *22,.5 ,, **,5.22 بعد ثاني  

 **5.220 بعد ثالث    

 (01.0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) **

 (05.0*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

إحصللائية عالية بين إجمالي البعد األول وعباراته، إجمالي البعد الثاني  يوضللح الجدول وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة

وعباراته، إجمالي البعد الثالث وعباراته، وإجمالي االسللللللتبانة ككل وأبعادها الثالثة، مما يدل على صللللللدق االسللللللتبانة واألبعاد 

 والعبارات.

 

 ثبات أداة االستبانة 

للتأكد من ثبات أداة االسللللتبانة، ولقياس مدى دقة نتائج  (Cronbach Alphaاسللللتخدمت الباحثة معامل )ألفا كرونباا  

 الدراسة، والجدول التالي يوضح ذلك. 

 

 :نتائج تحليل االستبانة ككل 

 النتائج المتعلقة بالتساؤل األول:

التأهيل ما المعوقات الخاصة بالسجن وتؤثر على عملية لإلجابة عن تساؤل الدراسة األول وال   ينص على: 

 ؟االجتماعّي لنزيالت السجون

ر وذلك من وجهة نظ المعوقات الخاصة بالسجن وتؤثر على عملية التأهيل االجتماعّي لنزيالت السجونللتعرف على 

مجتمع الدراسة من األخصائيات والمشرفات، فقد تم حساب التكرارات والنسب، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

( يعرض تلك 2,"، والجدول رقم )المعوقات الخاصة بالسجنوالترتيب ودرجة الموافقة لكل عبارة من عبارات البعد األول "

 النتائج.
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 المقاييس الوصفية والترتيب ومستويات الموافقة لعبارات البعد األول: (:11جدول )

 "المعوقات الخاصة بالسجن كمؤسسة "  

 العبارة م

ب 
س
لن
وا
ت 
را
را
تك
ال

ية
و
مئ
ال

 

 درجات الموافقة

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
و
مت
ال

  
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

قة
اف
و
لم
 ا
ى
و
ست
م

 

ق
اف
و
أ

 

ا 
 م
حد
ى 
إل

 

ق
اف
و
 أ
ال

 

1 

برامج واعدة  عدم طرح

ترمي إلى تأهيل النزيالت 

 اجتماعيا

# ,2 ,0 ,0 

 متوسطة 2, 5.052 2,5.,
% ,0.5 ,2.5 ,2.5 

2 

قلة المساعدات ذات الطابع 

-صحي-اإلصالحي )أخالقي

اجتماعي( المقدمة -رياضي

 للنزيالت

# ,2 ,5 ,2 

 متوسطة ,, ,5.00 525.,
% ,,.5 25.5 ,0.5 

1 

األنشطة ضيق نطاق 

-كتابة  –التعليمية )قراءة 

 حساب(.

# ,, ,, ,2 

 متوسطة ,, 5.020 225.,
% ,2.5 2,.5 ,,.5 

1 

أشراك أعداد محدودة في 

أنشطة تعزيز فرص العمل 

 بعد االفراج

# ,2 ,2 ,5 

 ةمتوسط 0 5.0,0 5,,.,
% ,,.5 20.5 ,5.5 

5 

قلة البرامج التعليمية الشاملة 

الى تنمية القدرات الرامية 

 الكاملة لكل نزيل

# ,0 ,, ,5 

 متوسطة 2 5.0,0 25,.,
% ,2.5 22.5 ,5.5 

6 

عدم مالئمة الظروف المهنية 

 الطبيعية داخل السجن

# ,0 ,0 0 

 ةمتوسط 0 ,5.22 05,.,
% ,2.5 05.5 ,2.5 

2 

قلة مستوى الموارد المتاحة 

لالستثمار في إعادة تأهيل 

النزيالت وادماجهم 

 بالمجتمع.

# ,5 ,2 2 

 ةمتوسط , ,5.20 05,.,
% 25.5 20.5 ,,.5 
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2 

اعداد الموظفين والمشرفين 

 على األنشطة غير كافي

# ,, ,, 0 

 متوسطة م , ,5.05 05,.,
% 2,.5 22.5 ,2.5 

9 

األنشطة القائمة منظمة على 

نحو ال يتماشى مع المعايير 

 الدوليةوالقواعد 

# ,, ,2 ,5 

 متوسطة ,, 5.202 5,5.,
% ,,.5 00.5 ,5.5 

10 

البنية التحتية للسجن ال 

تتمشى مع خدمات إعادة 

 التأهيل

# ,2 ,2 0 

 عالية , 5.022 25,.,
% 0,.5 ,,.5 ,2.5 

11 

عدم التنسيق بين المؤسسات 

العقابية والمنظمات االهلية 

المختصة لتأهيل من سيفرج 

 عنهم

# ,0 ,0 ,5 

 ةمتوسط 0 5.050 55,.,
% ,5.5 05.5 ,5.5 

12 

ضع  اإلمكانيات المادية 

بالسجن الخاصة ببرامج 

 التأهيل والرعاية الالحقة

# ,2 ,5 2 

 عالية , 5.222 225.,

% 0,.5 25.5 0.5 

11 

عدم إدراك اإلداريون 

بالمؤسسات العقابية لدور 

 الخدمة االجتماعية

# ,0 ,0 ,5 

 متوسطة م 0 5.050 55,.,

% ,5.5 05.5 ,5.5 

11 

برامج األنشطة التأهيلية ال 

تتالءم مع احتياجات 

 النزيالت

# ,, ,0 2 

 متوسطة 5, 5.220 505.,

% ,2.5 02.5 ,0.5 

 متوسطة 0.121 2.111 المتوسط العام للبعد األول

والترتيب ومستويات الموافقة لعبارات البعد األول: " المعوقات الخاصة ( نتائج المقاييس الوصفية 2,يوضح جدول )

(، ومستوى موافقة ,5.20( وانحراف معياري بلغ )22,.,بالسجن كمؤسسة "، حيث جاء المتوسط العام للبعد األول بمقدار )

 .متوسطة

نزيالت السجون ل قات برامج التأهيل االجتماعيّ معوّ تفسر الباحثة تلك النتائج بأنه هناك تباين بين موافقة مجتمع الدراسة نحو 

 لبعد المعوقات الخاصة بالسجن كمؤسسة، دراسة مطبقة على سجن النساء بمدينة الرياض في مجال الرعاية الالحقة
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 ( حيث تقع معظم العبارات في الفئة الثانية من فئات المقياس الثالثي والتي تشللير,2.,، 22.,حيث تراوحت موافقتهن بين ) 

إلى الموافقة إلى حد ما على أداة الدراسللللللة، وأن من ابرز المعوقات برامج التأهيل االجتماعي لنزيالت السللللللجون الخاصللللللة 

لى ان باإلضافة ا ،بالسلجن كمؤسلسلة ترجع الى ضلع  اإلمكانيات المادية بالسجن الخاصة ببرامج التأهيل و الرعاية الالحقة

وكذلك قلة الموارد المتاحة لالسللللللتثمار في إعادة تأهيل  ،خدمات التأهيل االجتماعيالبنيلة التحتيلة للسللللللجن ال تتماشللللللى مع 

 .باإلضافة الى اعداد الموظفين والمشرفين على األنشطة غير كافي ،النزيالت وادماجهم بالمجتمع

 

o :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني 

المعوقات الخاصة بالمشرفين واالنصائيين العاملين بالسجن ما لإلجابة عن تساؤل الدراسة الثاني وال   ينص على: 

 ؟وتؤثر على عملية التأهيل االجتماعّي لنزيالت السجون

المعوقات الخاصة بالمشرفين واالخصائيين العاملين بالسجن وتؤثر على عملية التأهيل االجتماعّي لنزيالت للتعرف على 

وذلك من وجهة نظر مجتمع الدراسة من األخصائيات والمشرفات، فقد تم استخراج التكرارات والنسب، والمتوسطات  السجون

"، المعوقات الخاصة بالسجنالحسابية، واالنحرافات المعيارية، والترتيب ودرجة الموافقة لكل عبارة من عبارات البعد األول "

 ( يعرض تلك النتائج.0,والجدول رقم )

 المقاييس الوصفية والترتيب ومستويات الموافقة لعبارات البعد الثاني:  (:15)جدول 

 "  بالمشرفين واالنصائيين العاملين بالسجن" المعوقات الخاصة 

 العبارة م

ب 
س
لن
وا
ت 
را
را
تك
ال

ية
و
مئ
ال

 

 درجات الموافقة

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
و
مت
ال

 

ف 
را
ح
الن
ا

 
ار
عي
لم
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

قة
اف
و
لم
 ا
ى
و
ست
م

 

ق
اف
و
أ

 

ا 
 م
حد
ى 
إل

 

ق
اف
و
 أ
ال

 

 عملي بالسجن جاء عن رغبة ذاتية 1
# ,5 ,2 ,, 

 متوسطة 2 5.002 05,.,
% 25.5 ,0.5 ,,.5 

2 
تلقيت عدد وافر من الدورات التدريبية في 

 مجال السجون

# 2 ,, ,2 
 متوسطة 0, 5.0,0 055.,

% ,0.5 22.5 ,0.5 

1 
ة الدولية الخاصلدي المعرفة الكافية بالمعايير 

 بمعاملة النزالء

# ,, ,2 ,0 
 متوسطة ,, 5.0,2 2,5.,

% ,,.5 20.5 ,5.5 

1 
اتمتع بالمهارات الالزمة لتنفيذ البرامج 

 التأهيلية الخاصة بالنزالء

# ,0 ,0 0 
 ةمتوسط 2 5.2,0 25,.,

% ,2.5 02.5 ,5.5 

5 
لدي المعرفة الكافية بأخر التطورات العملية 

 في القضايا المتعلقة بالسجون

# ,, ,2 ,2 
 متوسطة 2, ,5.00 025.,

% ,2.5 ,0.5 ,0.5 

6 
 ,, 2, ,, # أقوم بإعداد خطة تأهيلية لنزيالت محددات

 ةمتوسط 2 5.222 525.,
% ,2.5 0,.5 ,,.5 
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2 
األنشطة المقدمة تطبق على كل النزيالت دون 

 استثناء.

# ,2 ,, 2 
 ةمتوسط 0 5.0,0 55,.,

% ,0.5 22.5 ,0.5 

2 
 ,, 0, 5, # أركز على األنشطة اليدوية لكل النزيالت

 متوسطة ,, ,5.20 225.,
% ,5.5 02.5 ,2.5 

9 
 0, 5, ,, # أقوم بتنفيذ غالبية البرامج التأهيلية بمفردي

 متوسطة 0, ,5.00 005.,
% ,2.5 25.5 ,2.5 

10 
برامج مهنية تخص النزيالت أقدم مقترح 

 إلدارة السجن

# ,0 ,2 2 
 عالية 0 5.202 5,,.,

% ,5.5 0,.5 ,0.5 

 أشارك في الخطة السنوية للسجن 11
# ,, ,0 ,5 

 ةمتوسط 0, ,5.02 025.,
% ,2.5 ,2.5 25.5 

 البرامج التأهيلية للنزيالت ثابتة ومحددة 12
# ,, ,2 ,, 

 متوسطة 5, 5.055 555.,
% ,2.5 0,.5 ,2.5 

11 
أطبق معايير البرامج التأهيلية للنزيالت وفق 

 المواثيق الدولية

# ,, ,2 ,, 
 متوسطة ,, 5.222 225.,

% ,,.5 0,.5 ,2.5 

 أقوم بزيارات للسجون األخرى في المحافظات 11
# , ,0 ,, 

 منخفضة 5, 5.252 2,5.,
% 2.5 ,5.5 22.5 

15 
أشرك إدارة السجن في تنفيذ البرامج التأهيلية 

 للنزيالت

# ,2 ,, ,, 
 متوسطة 0 ,5.00 505.,

% ,,.5 22.5 ,2.5 

16 
أقوم بإلزام كل النزيالت باالشتراك في اعمال 

 الحياكة

# ,5 ,, ,0 
 منخفضة 2, ,5.05 225.,

% ,5.5 ,2.5 02.5 

12 
التي الخاصة ابادر بالمشاركة في المؤتمرات 

 بنزالء السجون

# ,, ,5 ,0 
 متوسطة م ,, 5.000 2,5.,

% ,2.5 25.5 ,2.5 

12 
تنتهي عالقتي بالنزيالت فور خروجهم من 

 السجن

# ,0 ,0 0 
 عالية , 5.202 225.,

% 02.5 ,2.5 ,5.5 

19 
أشجع النزيالت على المشاركة في البرامج 

 التأهيلية

# ,, ,0 , 
 عالية , 5.252 005.,

% 22.5 ,5.5 2.5 

20 
استعين بآراء بعخ النزيالت في مقترح 

 األنشطة التأهيلية

# ,2 ,0 0 
 عالية , 5.0,0 05,.,

% 0,.5 ,2.5 ,2.5 

 متوسطة 0.102 2.021 المتوسط العام للبعد الثاني
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 ( نتائج المقاييس الوصفية والترتيب ومستويات الموافقة لعبارات البعد الثاني: 0,يوضح جدول )

( وانحراف ,,5.,"، حيث جاء المتوسط العام للبعد الثاني بمقدار )بالمشرفين واالخصائيين العاملين بالسجن"المعوقات الخاصة 

 (، ومستوى موافقة متوسطة.5.250) معياري بلغ

نزيالت ل معّوقات برامج التأهيل االجتماعيّ ة تلك النتائج بأنه هناك تباين بين موافقة مجتمع الدراسة نحو تفسر الباحث

صائيين بالمشرفين واالخالمعوقات الخاصة لبعد  دراسة مطبقة على سجن النساء بمدينة الرياض السجون في مجال الرعاية الالحقة

( حيث تقع معظم العبارات في الفئة الثانية من فئات المقياس الثالثي ,2.,، 00.,)، حيث تراوحت موافقتهن بين العاملين بالسجن

والتي تشير إلى الموافقة إلى حد ما على أداة الدراسة، وأن من ابرز معوقات برامج التأهيل  االجتماعي لنزيالت السجون الخاصة 

ى انتهاء الت على المشاركة في البرامج التأهيلية باإلضافة البالمشرفين واالخصائيين العاملين بالسجن ترجع الى عدم تشجيع النزي

 العالقة بالنزيالت فور خروجهم من السجن وكذلك عدم االستعانة بآراء النزيالت في وضع البرامج التأهيلية.

 

o :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث 

الخاصة ببرامج التأهيل االجتماعّي وما مدى ما المعوقات لإلجابة عن تساؤل الدراسة الثالث وال   ينص على: 

 ؟مالءمتها لنزيالت السجون

وذلك من وجهة نظر  المعوقات الخاصة ببرامج التأهيل االجتماعّي وما مدى مالءمتها لنزيالت السجونللتعرف على 

، واالنحرافات بيةوالمتوسطات الحسا ،مجتمع الدراسة من األخصائيات والمشرفات، فقد تم استخراج التكرارات والنسب

( 2,"، والجدول رقم )المعوقات الخاصة بالسجنالمعيارية، والترتيب ودرجة الموافقة لكل عبارة من عبارات البعد األول "

 يعرض تلك النتائج.

 المقاييس الوصفية والترتيب ومستويات الموافقة لعبارات البعد الثالث:  (:16جدول )

 " االجتماعّي وما مدى مالءمتها لنزيالت السجونببرامج التأهيل "المعوقات الخاصة 
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1 

توجه للنزيالت برامج تأهيلية 

على بعخ الحرف المحددة 

 للجميع

# ,, ,0 2 

 عالية ,, 5.2,2 25,.,
% 2,.5 05.5 0.5 

2 
الغرض من األنشطة الحرفية 

 شغل أوقات الفراغ

# ,0 ,, , 
 عالية 2 ,,5.2 225.,

% 05.5 22.5 2.5 

1 
يتم الحاق النزيالت بأي مهنة فنية 

 متوفرة في ورش التدريب المهني

# ,0 ,, , 
 عالية م 2 ,,5.2 225.,

% 05.5 22.5 2.5 

# ,0 ,, , 
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1 
يراعي ميول النزيالت في اختيار 

 المهن التي تناسبهم
 عالية 2 5.005 055., 2.5 5.,2 02.5 %

5 
تتوفر فصول محو االمية 

 للنزيالت

# ,, ,2 0 
 عالية , 5.200 0,5.,

% 2,.5 ,0.5 ,5.5 

6 
توجد معامل حاسوب للتدرب 

 عليها

# ,, ,2 ,5 
 ةمتوسط 0, 5.022 5,,.,

% 2,.5 ,0.5 ,5.5 

2 
الشروط الصحية ملزمة للنزيالت 

 قبل القيام باألعمال المهنية.

# ,0 ,0 0 
 عالية 0 5.202 225.,

% 02.5 ,2.5 ,5.5 

2 
يسمح للنزيالت بتغيير المهنة في 

 حال ال تتناسب مع قدراتهم

# ,0 ,, , 
 عالية م 2 ,,5.2 225.,

% 05.5 22.5 2.5 

9 
تنفذ البرامج التأهيلية للنزيالت 

 بالجهود الذاتية للنزيلة

# ,0 ,0 0 
 متوسطة م 0, 5.202 5,,.,

% ,2.5 05.5 ,2.5 

 توجد مرافق تعليمية داخل السجن 10
# ,0 ,, , 

 عالية م , 5.022 0,5.,
% 02.5 22.5 ,.5 

11 
برامج اإلصالح والتأهيل تنفذ 

 األسبوعطول أيام 

# ,5 ,0 , 
 عالية , ,,5.2 025.,

% 25.5 ,2.5 2.5 

12 
تقدم خدمات االستشارات 

 للحاجات الشخصية للنزيالت

# ,0 ,0 2 
 عالية 2 5.220 205.,

% 02.5 ,2.5 0.5 

11 

البرامج التي تقدم للنزيالت 

توصلهن في إيجاد فرص عمل 

 بعد الخروج

# ,0 ,, 2 

 عالية ,, ,5.22 2,5.,
% 05.5 2,.5 0.5 

11 
البرامج التأهيلية للنزيالت لديها 

 ميزانية خاصة بها

# ,2 ,, 0 
 متوسطة م 0, 5.050 5,,.,

% ,0.5 22.5 ,2.5 

15 
البرامج التأهيلية للنزيالت يشكل 

 عبء مادي إلدارة السجن

# ,, ,, ,0 
 متوسطة 0, 5.022 005.,

% ,,.5 22.5 ,2.5 

16 

توجد شراكة بين إدارة السجن 

وبعخ المؤسسات في استيعاب 

 المهنيين بعد االفراج عنهم

# ,, ,, 0 

 عالية م ,, 5.200 25,.,
% ,,.5 22.5 ,5.5 

12 
البرامج التأهيلية النفسية تسهم في 

 طمأنينة النزيالت

# ,0 ,2 , 
 عالية م 2 5.2,2 055.,

% 02.5 ,0.5 2.5 

 عالية م 0 ,,5.2 225., , ,, 2, # 12
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برامج اإلصالح والتوجيه تهيئ 

 النزيالت للعودة للطريق السوي
% 0,.5 2,.5 2.5 

19 
البرامج التأهيلية تشمل اعمار 

 محددة من النزيالت

# ,5 ,0 ,0 
 متوسطة 2, ,5.00 025.,

% ,5.5 ,2.5 02.5 

20 
ال يسمح لكبيرات السن بممارسة 

 نشاط تأهيليأي 

# ,, ,, ,0 
 متوسطة ,, 5.0,2 205.,

% ,,.5 ,2.5 02.5 

21 
توجد منافسات رياضية داخل 

 السجن للنزيالت

# ,, ,2 ,, 
 متوسطة م 2, 5.020 025.,

% ,,.5 ,,.5 22.5 

 عالية 0.122 2.292 المتوسط العام للبعد الثالث

 ( نتائج المقاييس الوصفية والترتيب ومستويات الموافقة لعبارات البعد الثالث: 2,يوضح جدول )

"، حيث جاء المتوسط العام للبعد الثالث قدره  ببرامج التأهيل االجتماعّي وما مدى مالءمتها لنزيالت السجون" المعوقات الخاصة 

 .عالية (، ومستوى موافقة,0,.5( وانحراف معياري بلغ ),2,.,)

يالت السجون في لنز معّوقات برامج التأهيل االجتماعيّ تفسر الباحثة تلك النتائج بأنه هناك تباين بين موافقة مجتمع الدراسة نحو 

 ببرامج التأهيل االجتماعّي وما مدىالمعوقات الخاصة لبعد  دراسة مطبقة على سجن النساء بمدينة الرياض مجال الرعاية الالحقة

( حيث تقع معظم العبارات في الفئة الثالثة من فئات 20.,، 02.,، حيث تراوحت موافقتهن بين )لنزيالت السجونمالءمتها 

المقياس الثالثي والتي تشير إلى الموافقة إلى أوافق على أداة الدراسة، وأن من ابرز معوقات برامج التأهيل االجتماعي الخاصة 

لى عدم تنفيذ برامج اإلصالح والتأهيل طول أيام األسبوع باإلضافة الى عدم توفير ببرامج التأهيل وما مدى مالءمتها ترجع ا

فصول محو امية للنزيالت وكذلك عدم وجود مرافق تعليمية داخل السجن باإلضافة الى عدم مراعاة ميول النزيالت في اختيار 

يالت كذلك عدم تقديم خدمات استشارات للحاجات المهن التي تناسبهم وعدم وجود برامج تأهيلية نفسية تسهم في طمأنينة النز

 .الشخصية للنزيالت

 

 نتائج الدراسة:. 5

جاء بالترتيب األول معوقات برامج التأهيل االجتماعي لنزيالت السجون في مجال الرعاية الالحقة الخاصة ببرامج  -

( ومستوى الموافقة 52,0معياري )( وانحراف 2,2,التأهيل االجتماعي وما مدى مالءمتها جاءت بمتوسط حسابي )

 متوسطة.

( ومستوى 5220( وانحراف معياري )2,2,) وفي الترتيب الثاني المعوقات الخاصة بالسجن كمؤسسة بمتوسط حسابي -

 الموافقة متوسطة.

 ف معياري( وانحرا,25,وجاء في الترتيب األخير المعوقات الخاصة بالمشرفين واالخصائيين العاملين بالسجن بمتوسط حسابي )

 ( ومستوى الموافقة متوسطة.5225)
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 توصيات الدراسة:. 6

 طرح برامج تناسب تأهيل النزيالت اجتماعياً على ان تكون متنوعة وتلبى حاجاتهم وميولهم. -

 توسيع نطاق األنشطة البرامجية الخاصة بالتأهيل االجتماعي للنزيالت بالسجن. -

 المتخصصة لتأهيل من سيفرج عنهم وإيجاد فرض عمل لهم بعد االفراج.االستفادة من جهود المنظمات االهلية  -

للمشرفين واالخصائيين االجتماعيين القائمين  الالحقةوضع دورات متخصصة بمجال التأهيل االجتماعي والرعاية  -

 على البرامج.

 

 المراجع:. 2

في تقويم سلوك النزيالت دراسة حالة دار التائبات (.  فعالية مؤسسات اإلصالح االجتماعي 5,0,حمد )أإبراهيم، ذكرى محمد  -

 ام درمان، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات الُعليا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني.

(. تقييم البرامج التأهيلية من وجهة نظر نزالء سجن الملز دراسة ميدانية، المجلة العربية 5,0,ابن شري، مناحي بن خنثل ) -

 (، الرياض.٢٧، العدد ٣٣األمنية، )المجلد للدراسات 

 الفجر. القاهرة، دار(. فن ممارسة الخدمة االجتماعية، 552,أبو النصر، مدحت محمد ) -

(. دور الخدمة االجتماعية في حل المشكالت االجتماعية واالقتصادية لنزالء السجون: 5,5,أبو بكر، إدريس محمود محمد) -

 ن أم درمان رجال، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الُعليا، جامعة النيلين.دراسة ميدانية على نزالء سج

 (. تطور مفهوم السجون ومتطلبات الهدف اإلصالحي للجزاء الجنائي، المكتبة الوطنية السودانية.552,الحاج، عصام صديق) -

المشكالت االجتماعية لنزالء المؤسسات (. تقييم دور األخصائي االجتماعي في التعامل مع 5,2,الصالح، محمد عثمان محمد)-

 ، يناير.,، ج,2، علألخصائيين االجتماعييناإلصالحية في منطقة الرياض، مجلة الخدمة االجتماعية، الجمعية المصرية 

(. أخالقيات ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية في فلسطين ومدى تطبيقها في بعخ مؤسسات ,,5,العسولى، عاط  حسنى ) -

مجلة العلوم اإلنسانية واالقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  ،الجتماعية" بالتطبيق على مدينة غزةالخدمة ا

 ، يوليو.,ع

(.  المشكالت التي يواجها نزالء مراكز االصالح والتأهيل واحتياجاتهم في األردن، 5,0,العليمات، حمود سالم وآخرون ) -

 مارس. ،2,مجلة دراسات وأبحاث، العدد 

 ( مجمع اللغة العربية القاهرة، وزارة التربية والتعليم.555,المعجم الوجيز ) -

 (. إسهامات الخدمة االجتماعية في مجال الجريمة واالنحراف، دار المعرفة الجامعية.,55,رمضان، السيد) -

 بيروت. ،الجامعية(. الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية، المؤسسة 550,حسين وآخرون) ،سليمان -

 (. اإلطار النظري والقانوني لنظام الرعاية الالحقة، العراق، جامعة السليمانية.,,5,صالح، عائدة عبد الكريم ) -

 االسكندرية. ،(. االنحراف من منظور الخدمة االجتماعية,55,عبد الخالق، جالل الدين) -

 المصرية.مكتبة االنجلو  ،االجتماعية(، المقدمة في الخدمة ,55,عثمان، عبد الفتاح وآخرون) -

(.  المشكالت النفسية واالجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى نزالء مراكز اإلصالح 5,2,علي، عرين موسى شيخ ) -

 والتأهيل في محافظات الضفة الغربية، رسالة ماجستير، جامعة القدس المفتوحة.
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 ة المجتمعات الجديدة، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.( تقويم برامج تنمي222,فهمي، محمد سيد :) -

 محروس، مصطفي محمد )د.س( إعادة تأهيل المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا اإلرهاب اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية. -

ة حالة لسجن أردمتا دراس للجريمة:(. مساهمة اإلصالح والتأهيل االجتماعي في الحد من العود 5,0,محمد، آدم موسى) -

 بوالية غرب دارفور، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الُعليا، جامعة النيلين.

 (. التأهيل االجتماعي ألسر المسجونين، عمان، مركز الكتاب األكاديمي.5,2,موسى، موسى نجيب ) -

 اهر.(. الرعاية الالحقة للمفرج عنهم، الجزائر، جامعة موالي الط5,2,ميلود، جباري ) -

(. حفظ كرامة المحكوم عليه في النظام السعودي: دراسة تأصيلية مقارنة، الرياض، جامعة ناي  5,5,الرشود، سعد محمد ) -

 العربية للعلوم األمنية.

(. الرعاية الالحقة للمفرج عنهم من المؤسسات العقابية، الرياض، جامعة ناي  العربية للعلوم 250,مليجي، احمد عصام ) -

 ة.األمني

 

Herrera, Mari Lily and, McGiffen, Matthew Erik (2015). Community attitudes towards early 

release offenders under AB109 electronic these projects and dissertation paper 157 

california state university, sanbernardino 
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 )صحيفة المدينة أنموذجاً( حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية

Human Rights in Islamic Law (Al-Median Model Newspaper) 
 

 الباحثة/ عائشة عبد هللا الزهراني :إعداد

 ماجستير القانون التنفيذي، قسم القانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية

Email: a6678809@gmail.com 

 الدكتور/ محمد فتحي شحته إبراهيم دياب

 أستاذ مشارك في القانون العام، قسم القانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية

Email: Medo889@gmail.com  

 

 الملخص

يهدف هذا البحث إلى كشف اللبس الحاصل عند كثير من الباحثين والقانونيين في مالئمة الشريعة اإلسالمية لحقوق اإلنسان       

 وظنهم أن بعض شرائع اإلسالم عفا عليها الزمن، وكانت صالحة لزمان دون زمان، وأنها لم تشتمل على حقوق اإلنسان

 بصورتها المعروفة اليوم، كما أن الحاجة ملحة إلبراز هذه الوثيقة التي تعد مفخرة الحضارة اإلسالمية.

واعتمد في هذه الدراسة على المنهج التأصيلي وذلك بتتبع األجزاء للوصول إلى قاعدة كلية، من خالل إرجاع كل رأي أو       

من تعريف حقوق اإلنسان لغة واصطالحاً والتعريف بوثيقة المدينة، وجاء واحتوت الدراسة على تمهيد تض مسألة إلى أصولها.

في المبحث األول من هذه الدراسة بيان حقوق اإلنسان الواردة في صحيفة المدينة، كما بينت في المبحث الثاني تحديد واجبات 

 أفراد المجتمع في صحيفة المدينة.

أن رسالة اإلسالم رسالة عالمية، ال تعترف بالعرقيات، واأللوان، وإنما  ها:وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهم      

معيارها التقوى )إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(،جنى على اإلسالم من زعمه دين إرهاب واستئصال لكل مخالف، والحق أنَّ أًحدا 

منه، مثل دين اإلسالم، أيضا ًحرية االعتقاد تعني عدم من أهل األديان المخالفة لم يجد في األديان دينًا يحفظ له نفسه، وماله، وأ

إكراه المخالف على الدخول في اإلسالم بشرط التزامه بالعهد والذمة، وعدم إظهاره شيء من شعائر دينه، أن وثيقة المدينة 

 نها ما دام الشرع يقرهاجاءت لترسخ عند أتباع األديان المخالفة أن اإلسالم هو الدين الذي يحترم الحقوق لكل األطياف، ويؤم

وتوصي الباحثة بإبراز وثيقة المدينة من جهة القانونيين، وبيان ما  وكما أنَّ ألهل الوثيقة حقوق، فعليهم واجبات، والغرم بالغنم.

 تضمنته من مبادئ تعتبر أصل في حقوق اإلنسان.

 .تالشريعة اإلسالمية، صحيفة المدينة، الحقوق والواجبا الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

This research aims to reveal the confusion that many researchers and jurists have in the suitability of 

Islamic Law to human rights and their assumption that some of the laws of Islam are outdated and 

were valid for a specific time only, and that they did not include the human rights in their form as 

known today. There is an urgent need to highlight this document which is considered the pride of 

Islamic civilization. In this study, we have relied on the fundamentalist approach by tracing the parts 

to reach a holistic rule, and such by returning each opinion or issue to its origins.  

The study contained an introduction that included the definition of human rights linguistically and 

terminologically and the definition of Al-Medina document. The first section of this study includes a 

statement of the human rights set forth in Al-Medina Newspaper. The second section thereof sets the 

duties of the community members in Al-Medina Newspaper. The study concluded to several results, 

the most important thereof are: the message of Islam is a universal message that does not recognize 

ethnicities and colors, but its criterion is piety (Surely, the noblest of you before Allah is the most 

righteous of you). They have hurt the Islam those who claim that it is the religion of terrorism and 

the eradication of every dissenter. Certainly, no body of the dissenting religions may find a true 

religion that preserves himself, his money and his security like the religion of Islam. Further, 

freedom of belief also means that the dissenter is not coerced to convert to Islam on the condition 

that he adheres to the covenant and liability, and that he does not show any of the rituals of his 

religion. Al-Medina document came to establish among the followers of the dissenting religions that 

Islam is the religion that respects the rights of all sects and secures them as long as they are declared 

by the legislation. Just as the people of the document have rights, they also have duties and fines to 

be fulfilled by them. The researcher recommends to highlight Al-Medina document from the point of 

view of the jurists and clarify its contents of principles that are considered an origin in the human 

rights. 

Keywords: Islamic Law, Al-Medina Newspaper, Rights and Duties 

http://www.ajrsp.com/
mailto:a6678809@gmail.com
mailto:Medo889@gmail.com


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        364  

 ISSN: 2706-6495 

 
ةالمقدم. 1  

 آلىةوعلىى  والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الحمد هلل ربِّ العالمين،

 أما بعد: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصحبه الُغر الميامين،

 

مىىن نقيصىىةم وذم  إال ألصىقه األعىىداء باإلسىىالم  تنفيىًرا مىىن الىىدخول فيىىه،  فىإنَّ الحملىىةل اليىىوم شىعواء علىىى اإلسىىالم وأهلىه، ومىىا

 وتشكيًكا ألهله للخروج منه.

ومىن ذلىك زعمهىىم أنَّ اإلسىالم ال يحتىىرم حقىوق اإلنسىىان، وال محىل فيىىه إال ل سىالم أو القتىىل والتطىرف وأنىىه ديىن اإلرهىىاب 

 واإلرغام.

إلسالم، فلهؤالء وأولئك جاء هذا البحث المتواضع  ليبرز صورة وضاءة حتى أن هذا اإلفك المبين انطلى على بعض أهل ا

من صور سبق اإلسالم لكل الداعين إلى حقوق اإلنسان، وأنه الدين الشىامل الكامىل  الىذي مىا تىرك خيىًرا ونفًعىا لامىة جمعىاء إال 

 دلها عليه.

ا اشىىتملت عليىىه مىىن تفصىىيل وبيىىانم للحقىىوق وممىىا ال شىىك فيىىه وال ريىىق أن وثيقىىة المدينىىة دليىىل واضىىم بىىين علىىى هىىذا  لمىى

والواجبات التي سبق بها اإلسالم كل العهود والمواثيق الدولية  التي هي في الحقيقة نتىاج اإلسىالم، أخىذوه فتغنىوا بىه ن ىًرا، وأمىا 

 تطبيقًا فهم بعيدين كل البعد عنه، وأشُد عنصريةً وطغيانًا.

والسىىالم، ونبىىذ العنصىىرية والطبقيىىة والشىىواهد علىىى ذلىىك  والتسىىامم عتىىدالديىىن الوسىىطية واال وغنىىي عىىن البيىىان أن اإلسىىالم

علىى أن ال تعىدلوا  وال يجىرمنكم شىن ن قىوم )يا أيهىا الىذين آمنىوا كونىوا قىوامين هلل شىهداء بالقسى  وتعالى:فقد قال سبحانه  كثيرة،

 متفقين أم مخالفين أصدقاء أم أعداء.أن ديننا يأمرنا بالعدل مع الجميع بال استثناء  أي:اعدلوا هو أقرب للتقوى( 

، وقىال صىلى هللا عليىه وسىلم: يىا أيهىا النىان، أال إن ربكىم واحىد، وإن أبىاكم (1)وقال سبحانه وتعالى: )ولقد كرمنىا بنىي آدم( 

. (2)وال لعجمي على عربي، وال أحمىر علىى أسىود، وال أسىود علىى أحمىر، إال بىالتقوى   عجمي،واحد، أال ال فضل لعربي على 

 بعد هذه الشواهد التي تجسد أع م صور حقوق اإلنسان في ديننا الحنيف مزيد تأكيد أو بيان.  فليس

وسيأتي في هذا البحث إبراز حقوق اإلنسان الواردة في صحيفة المدينة مع بيان تحديد واجبات أفىراد المجتمىع الىواردة بهىا. 

 أسأل هللا عزَّ وجلَّ العون والسداد.

 

 وضوع:أهمية الم. 2.1 

 تنبثق أهمية الموضوع من اآلتي:

 تعلّقه بهدي النبي صلى هللا عليه وسلم مع المتفق والمخالف.  -

 الضرورة إلى بيان سماحة اإلسالم، وشموله، وأنَّه الدين الصالم لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. -

هرت اإلسالم دين قتل ودموية، ففي بيان وجود طائفة من أهل اإلسالم دنسوا نقاء اإلسالم بأفعالهم الشنيعة التي أظ -

 وسماحته.هدي النبي صلى هللا عليه وسلم مع المخالفين إبراز لعدل اإلسالم 
                                                           

 .07( سورة اإلسراء: 1)

م، حديث رقم  1771، 1عادل مرشد، وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط -: شعيق األرنؤوط ( مسند أحمد، عبد هللا أحمد بن حنبل، تحقيق2)

(18432.) 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        365  

 ISSN: 2706-6495 

أهمية وثيقة المدينة على وجه الخصوص، وبيان ما اشتملت عليه من معانم وبنودم ع يمة نافعة صالحة لكل زمان  - 

 ومكان.

 

 أسباب اختيار البحث:. 1.1

 ة، وأيًضا:ما سبق في األهمي

 أنَّ وثيقة المدينة لم تُنْل بالفحص والتفصيل الذي تستأهله  مع أنها نواة القانون اإلسالمي في التعامل مع المخالف. -

 التعصق،رغبة الباحثة في الوقوف على الهدي النبوي الصحيم مع المخالفين من أهل األديان  بعيًدا عن أهل  -

 واالستضعاف.وأهل التساهل،  واالعتساف،

الرد على المرجف الخارجي الذي ال يرى إال السيف مع المخالف، والمستضعف المتساهل الذي يرى أن دين اإلسالم  -

 دين إرهاب ودموية.

 

 مشكلة البحث:. 1.1

كشف الخل  الموجود عند كثير مىن البىاحثين والقىانونيين فىي مالئمىة الشىريعة اإلسىالمية لحقىوق اإلنسىان وظىنهم أن بعىض 

م عفا عليها الزمن، وكانىت صىالحة لزمىان دون زمىان، وأنهىا لىم تشىتمل علىى حقىوق اإلنسىان بصىورتها المعروفىة شرائع اإلسال

 كما أن الحاجة ملحة إلبراز هذه الوثيقة التي تعد مفخرة الحضارة اإلسالمية. اليوم،

 

 تساؤالت البحث:. 5.1

 ما المقصود بوثيقة المدينة؟

 وثيقة المدينة؟ما هي حقوق اإلنسان التي تضمنتها 

 ما هي الواجبات االجتماعية التي تضمنتها وثيقة المدينة؟ 

 

 الدراسات السابقة:. 1.1

هناك الكثير والكثير من الدراسات المتعلقة بحقوق اإلنسان في اإلسالم، فال أطيل بذكرها، فعّدها متعذر، وأما ما يخص بحثنا 

 ت عليه اآلتي:وهو: حقوق اإلنسان في وثيقة المدينة، فالذي اطلع

حق المواطنة  قراءة معاصرة في دستور المدينة  تأليف محمد كمال الدين إمام، وهو بحث نشر في مجلة المسلم  -

. وهو بحث مختزل قصير، بين فيه المؤلف أن عنصر المواطنة: االنتماء 2-5، ص 11، المجلد 34المعاصر، العدد 

 يخص هذا من وثيقة المدينة. إلى مكان ما، والوفاء بالتزاماته، وعرج على ما

حقوق اإلنسان في وثيقة المدينة  تأليف عاصم كنعان، حسين عمير، وهو بحث منشور بمجلة جامعة األنبار، العدد  -

صفحة، وعرجا فيه على تعريف الحقوق لغة واصطالًحا، وبيان ما تضمنته الوثيقة  15م، ويقع في 1711الثاني/ 

 وحق المواطنة، والمساواة، .... منها، كحق االعتقاد، وحق األمن،

أسس التعايش السلمي في وثيقة المدينة  تأليف علي عدالوي، وهو بحث منشور في مجلة أنسنة للبحوث والدراسات،  -

صفحة، وقد تكلم عن نص الوثيقة، وفرع عليه الكالم عن بعض ما تضمنته من حرية  11م، في 1717العدد األول، 

 االعتقاد، والمواطنة.
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 نطاق البحث:. 1.1

 المدينة أنموذجاً  اإلسالمية  صحيفةحقوق اإلنسان في الشريعة 

 النطاق المرجعي:

 وثيقة المدينة التي هي محور الدراسة. -

 الدراسة.تتعلق بموضوع هذه  الموثوقة التيالكتق الشرعية والمصادر العلمية األخرى  -

 

 منهج الدراسة: . 1.1

ثي بـاألسلوب التأصيلي: وذلك بتتبع األجزاء للوصول إلى قاعدة كلية، من خالل إرجىاع : ألتزم في بحأوالً: أساليب البحث

 كل رأي أو مسألة إلى أصولها.

 في إعداد البحث سأتبع الخطوات اآلتية:  ثانياً: إجراءات البحث:

 وصياغة البحث بأسلوب علمي دقيق وواضم. جمع المادة العلمية من مصادرها األصلية، -1

 عريف باأللفاظ والمصطلحات العلمية الواردة في البحث.العناية بالت -2

 توثيق النصوص والمنقوالت من مصادرها، وتوثيق اآلراء واألفكار ونسبتها إلى أصحابها. -3

 عزو اآليات القرآنية الكريمة، وتخريج األحاديث واآلثار من مصادرها، مع الحكم عليها إن وجدت. -4

 يها.االلتزام بعالمات الترقيم المتعارف عل -5

 ذكر التطبيقات القضائية التي تتطلبها الدراسة متى ما وجدت، ووضعها في حاشية البحث. -6

 وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات التي أراها مفيدة. -7

وضع عالمة التنصيص ) ( عنىد النقىل الحرفىي، وعنىد عىدم النقىل الحرفىي ال يىتم التنصىيص، وال ذكىر أي عبىارة  -8

 أخرى.

االلتزام بذكر معلومات الكتاب كاملة عند ذكره للمرة األولى، وفقًا لما هو مىدون علىى الكتىاب، وعنىد نقىص بعىض  -9

 المعلومات كتاريخ النشر، أو مكانه يتم اإلشارة إلى ذلك عند التوثيق في حاشية البحث. 

 .االلتزام بمنهج البحث العلمي، ومتطلبات جامعة حائل  -11

 

 خطة البحث: . 1.1

لف البحث من مقدمة تضمنت أهمية الموضوع، وأسباب اختيار البحث، ومشكلة البحث، وتساؤالت البحث، والدراسىات يتأ

 السابقة، ونطاق التطبيق، ومنهج البحث، ثم ما يلي:

 التمهيد: وتضمن التعريف بمصطلحات البحث:

 المطلق األول: تعريف حقوق اإلنسان لغةً واصطالًحا.

 يف بوثيقة المدينة.المطلق الثاني: التعر

 المبحث األول: حقوق اإلنسان الواردة في صحيفة المدينة، وتحته خمسة مطالق:

 المطلق األول: حق المواطنة.

 المطلق الثاني: حق االعتقاد.
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 المطلق الثالث: حق األمن.

 المطلق الرابع: حق المساواة.

 .المطلق الخامس: حق التملك

 د المجتمع في صحيفة المدينة، وتضمن خمسة مطالق:المبحث الثاني: تحديد واجبات أفرا

 المطلق األول: احترام سيادة األن مة.

 المطلق الثاني: التكافل االجتماعي.

 المطلق الثالث: التناصم والتواصي بالخير.

 المطلق الرابع: التعاون في منع ال لم.

 المطلق الخامس: وجوب مشاركة الجميع في حماية أمن المجتمع.

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة

 الفهارن.

 

 التمهيد: 

 ويتضمن التعريف بمصطلحات البحث

 تعريف حقوق اإلنسان لغةً واصطالًحا :المطلب األول

ف  مما جرت به عادة الباحثين فىي حىدِّ المصىطلحات المركبىة أن تعىرف أجىزاء المركىق كىّل كلمىة منىه علىى حىدة، ثىم يعىرَّ

 لمصطلم المركق.باعتباره لقبًا على هذا ا

،  الحاء والقاف أصىل واحىد، وهىو يىدل علىى إحكىام الشىيء وصىحته  فىالحق نقىيض الباطىل، وحىق  ق  الحقوق لغة: جمع حل

 .(3) حقوقهاوثبت، وأحقَّه: أوجبه وأثبته، ولهذا يقال لمرافق الدار:  الشيء: وجق 

، وهو:    (4) .تهالموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيومن أسماء هللا الحقُّ

 وعليه فالحقُّ في باب األخبار هو الثابت المحكم الصحيم، وفي باب اإلنشاء: الواجق.

 والذي يناسب بحثنا من هذه المفردات أنَّ الحقوق هي: الواجبات الصحيحة المحكمة.

 وحقوق اإلنسان اصطالًحا: 

زاميىة التىي تىن م حيىاة الىدول بشىكل تبعىد معهىا عرفت بأنها:  مقدار الحرية المعطاة للفىرد ، وقيىل: مجموعىة القىوانين اإلل

 .(5) ويالت الحروب، واألزمات السياسية 

                                                           
، 4بيروت، ط  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين  (3)

د بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، المحقق: مجموعة من (، تاج العرون من جواهر القامون، محمّ 4/1447م ) 1230

   (.15/142المحققين، دار الهداية، د. ت. )

 -( النهاية في غريق الحديث واألثر، ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد، المكتبة العلمية 4)

 (.1/418محمود محمد الطناحي ) -الزاوي م، تحقيق: طاهر أحمد 1202بيروت،

 (.102، )ص:1711( حقوق اإلنسان في وثيقة المدينة، عاصم إسماعيل كنعان وآخرين، نشر مجلة جامعة األنبار العدد الثاني 5)
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فهىو حىق مىالزم  أو لىون، ،أو أصل ،أو معتقد لجنسية،وأرى بأنها: حق اإلنسان في العيش بكرامة وأمن وسالم دون تمييز 

 منها بغير وجه حق. االنتقاصيجوز تقييدها أو  له كإنسان وال

 

 التعريف بوثيقة المدينة: نيالمطلب الثا

، والمفعىول: موثىوق، ووثيىق، والوثيىق: المحكىم، تقىول: أوثقتىه مفعولهالوثيقة لغة: فعيلة بمعنى  ، مىن وثلىق يلثُىُق، فهىو واثىقل

 (.6) عاهدة إيثاقًا ووثاقًا، والوثاق: الحبل، والوثيقة في األمر: إحكامه واألخذ بالثقة، والجميع وثائق، والميثاق: من المواثقة والم

 فهي إذن: المعاهدة المحكمة األكيدة، التي ال يجوز نقضها ومخالفة مقتضاها. 

والمدينة: مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والمراد بوثيقة المدينة: الوثيقةُ الموقعة في المدينة بين رسول هللا صلى هللا 

 (7)عليه وسلم ومن سكن المدينة من اليهود. 

 دينة اصطالًحا:ووثيقة الم

هم علىى ديىنهم  عل فيىه يهىودل وعاهىدهم، وأقىرَّ هي وثيقة كتبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين المهىاجرين واألنصىار، وادل

 .(8)وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم 

 ونص هذه الوثيقة كما قال ابن إسحاق:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

عليىه وسىلم، بىين المىؤمنين والمسىلمين مىن قىريش ويثىرب، ومىن تىبعهم، فلحىق بهىم،  هذا كتاب مىن محمىد النبىي صىلى هللا 

وجاهىىد معهىىم  إنهىىم أمىىة واحىىدة مىىن دون النىىان، المهىىاجرون مىىن قىىريشم علىىى ربعىىتهم  يتعىىاقلون بيىىنهم، وهىىم يْفىىُدون عىىانيلهم  

كل طائفة تفدي عانيلهىا بىالمعروف والقسى  بالمعروف والقس  بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم  األولى، 

بىىين المىىؤمنين، وبنىىو سىىاعدة علىىى ربعىىتهم يتعىىاقلون معىىاقلهم األولىىى، وكىىل طائفىىة مىىنهم تفىىدي عانيهىىا بىىالمعروف والقسىى  بىىين 

وبنىو المؤمنين، وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي عانيها بىالمعروف والقسى  بىين المىؤمنين، 

جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة منهم تفىدي عانيهىا بىالمعروف والقسى  بىين المىؤمنين، وبنىو النجىار علىى 

 ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقس  بين المؤمنين، 

ولىى، وكىل طائفىة تفىدي عانيهىا بىالمعروف والقسى  بىين المىؤمنين، وبنىو وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معىاقلهم األ

النبيىىت علىىى ربعىىتهم يتعىىاقلون معىىاقلهم األولىىى، وكىىل طائفىىة تفىىدي عانيهىىا بىىالمعروف والقسىى  بىىين المىىؤمنين، وبنىىو األون علىىى 

وإن المىىؤمنين ال يتركىىون  نين،ربعىىتهم يتعىىاقلون معىىاقلهم األولىىى، وكىىل طائفىىة مىىنهم تفىىدي عانيهىىا بىىالمعروف والقسىى  بىىين المىىؤم

 بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. مفرًحا

وأن ال يحىىالف مىىؤمن مىىولى مىىؤمن دونىىه، وإن المىىؤمنين المتقىىين علىىى مىىن بغىىى مىىنهم، أو ابتغىىى دسىىيعة  ظلىىم، أو إثىىم، أو 

 تل مؤمن مؤمنًا في كافر، عدوان، أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميًعا ولو كان ولد أحدهم، وال يق

                                                           
 (.5/171ت )دار ومكتبة الهالل، د.  ( العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي،6)

 (.104، )ص: 1711حقوق اإلنسان في وثيقة المدينة، عاصم إسماعيل كنعان وآخرين، مجلة جامعة األنبار العدد الثاني (7)

تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مكتبة ومطبعة  السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، (8)

 (.1/571م، ) 1255، 1الحلبي، طي مصطفى الباب
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وال ينصر كافًرا على مؤمن، وإن ذمة هللا واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم مىوالي بعىض دون النىان، وإنىه مىن 

تبعنا من يهىود فىإن لىه النصىر واألسىوة، غيىر م لىومين وال متناصىرين علىيهم، وإن سىلم المىؤمنين واحىدة، ال يسىالم مىؤمن دون 

تال في سبيل هللا، إال علىى سىواء وعىدل بيىنهم، وإن كىل غازيىة غىزت معنىا يعقىق بعضىها بعًضىا، وإن المىؤمنين يبى  مؤمن في ق

بعضهم على بعض بمىا نىال دمىاءهم فىي سىبيل هللا، وإن المىؤمنين المتقىين علىى أحسىن هىدى وأقومىه، وإنىه ال يجيىر مشىرك مىاال 

اعتب  مؤمنًا قتاًل عن بينىة فإنىه قىود بىه إال أن يرضىى ولىي المقتىول، وإن لقريش وال نفسا، وال يحول دونه على مؤمن، وإنه من 

المؤمنين عليه كافة، وال يحل لهم إال قيام عليه، وإنه ال يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن باهلل واليوم اآلخر، أن ينصر 

وم القيامىة، وال يؤخىذ منىه صىرف وال عىدل، وإنكىم مهمىا محدثًا وال يؤويه، وأنه من نصره أو آواه، فإن عليه لعنة هللا وغضىبه يى

اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى هللا عز وجل، وإلى محمىد صىلى هللا عليىه وسىلم، وإن اليهىود ينفقىون مىع المىؤمنين مىا دامىوا 

ال مىن ظلىم وأثىم، فإنىه ال محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المىؤمنين، لليهىود ديىنهم، وللمسىلمين ديىنهم، مىواليهم وأنفسىهم، إ

يوتغ  إال نفسه، وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهىود بنىي عىوف، وإن ليهىود بنىي الحىارث مثىل مىا ليهىود بنىي عىوف، 

وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهىود بنىي جشىم مثىل مىا ليهىود بنىي عىوف، وإن ليهىود بنىي األون مثىل مىا 

عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عىوف، إال مىن ظلىم وأثىم، فإنىه ال يوتىغ إال نفسىه وأهىل بيتىه، وإن جفنىة ليهود بني 

بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن البر دون اإلثىم، وإن مىوالي ثعلبىة كأنفسىهم، وإن بطانىة 

د إال بإذن محمد صلى هللا عليه وسلم، وإنه ال ينحجز على ثأر جرح، وإنىه مىن فتىك فبنفسىه يهود كأنفسهم، وإنه ال يخرج منهم أح

فتك، وأهل بيته، إال من ظلم، وإن هللا على أبر هذا  ، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصىر علىى مىن 

ون اإلثم، وإنىه لىم يىأثم امىرؤ بحليفىه، وإن النصىر للم لىوم، وإن حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصم والنصيحة، والبر د

اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها ألهل هىذه الصىحيفة، وإن الجىار كىالنفس غيىر مضىار وال 

ار يخاف فسىاده، فىإن مىرده إلىى هللا آثم، وإنه ال تجار حرمة إال بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتج

عز وجل، وإلى محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن هللا على أتقى ما في هذه الصىحيفة وأبىره  ، وإنىه ال تجىار قىريش وال 

هىم من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلم يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصىالحونه ويلبسىونه، وإن

إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إال من حارب في الدين، على كل أنان حصتهم من جانبهم الذي قىبلهم، وإن يهىود 

األون، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما ألهل هذه الصحيفة. مع البر المحض من أهىل هىذه الصىحيفة. قىال ابىن هشىام: ويقىال: مىع 

يفة. قال ابن إسحاق: وإن البر دون اإلثم، ال يكسق كاسق إال على نفسه، وإن هللا على أصدق ما البر المحسن من أهل هذه الصح

في هذه الصحيفة وأبره، وإنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنىه مىن خىرج آمىن، ومىن قعىد آمىن بالمدينىة، إال مىن ظلىم أو 

  عليه وسلم.أثم، وإن هللا جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول هللا صلى هللا

 وتاريخ هذه الوثيقة هو السنة األولى من الهجرة، وأطرافها من جهة اليهود: بنو النضير، وبنو قينقاع، وبنو قري ة.

 وهي وإن كان في سندها كالم، إال أن مضمونها متفق عليه وفي حكم المتواتر، كما قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة.
(9)

 
  

 ة قبل األون والخزرج،   ويقول السهيلي في ذلك:  وكان اليهود في المدين

                                                           
الدمام،  –شاكر بن توفيق العاروري، رمادي للنشر  -تحقيق: يوسف بن أحمد البكري  أيوب،( أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر بن 9)

 (.8/1474، )1220، 1ط 
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مع أن اليهود أصلهم من أرض كنعىان أن بنىي إسىرائيل كانىت  -وهي وس  أرض العرب-والسبق في كون اليهود بالمدينة 

إلىى يثىربل والجحفىة إلىى مكىة، فشىكت بنىو إسىرائيل ذلىك  -أي العمىالق-تُغير عليهم العماليُق مىن أرض الحجىاز، وكانىت منىازلهم

موسى، فوجه إليهم جيًشا، وأمرهم أن يقتلوهم وال يبقوا منهم أحًدا، ففعلوا وتركوا منهم ابن ملك لهم كىان غالًمىا حسىنًا، فرقىوا لىه 

، ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد مىات فقالىت بنىو إسىرائيل لهىم: قىد عصىيتم -فيما ذكر الزبير-ويقال للملك: األرقم بن أبي األرقم 

ؤويكم. فقالوا: نرجع إلى البالد التي غلبنا عليها فنكىون بهىا، فرجعىوا إلىى يثىرب، فاسىتوطنوها وتناسىلوا بهىا إلىى أن وخالفتم فال ن

نزلىىت علىىيهم األون والخىىزرج بعىىد سىىيل العىىرم. هىىذا معنىىى مىىا ذكىىره أبىىو الفىىرج األصىىبهاني فىىي كتابىىه الكبيىىر المعىىروف بكتىىاب 

خبار المدينة، وال أحسق هذا صىحيًحا  لبعىد عمىر موسىى عليىه السىالم، والىذي قىال األغاني، وإن كان الزبير قد ذكره أيًضا في أ

غيره: إن طائفة من بني إسرائيل لحقت بأرض الحجاز حين دّوخ بخت نّصر البىابلُي فىي بالدهىم، وجىان خىالل ديىارهم، فحينئىذ 

 .(10)ا ذكر الطبري. وهللا أعلم لحق من لحق منهم بالحجاز  كقري ة والنضير، وسكنوا خيبر والمدينة، وهذا معنى م

  

 حقوق اإلنسان الواردة في صحيفة المدينة: المبحث األول 

 حق المواطنة: المطلب األول

 المواطنة لغة:

 .(11) المواطنة من الوطلن، وهو محل اإلنسان، وتوطَّن المكان، واستوطنه: اتخذه وطنًا

 والمواطنة اصطالًحا:

، حالىة المواطنىةوتعىد  (.12)فىي المكىان الىذي نشىأ فيىه، وتربطىه بىه عالقىة المكىان واإلنسىان الحقُّ الثابت بأن يبقىى اإلنسىان 

   انتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام راب  اجتماعي، وسياسي، وثقافي موحد في دولة معينة.

لىوًدا فيهىا، أو حاصىاًل والمواطن: شخص منتم إلى بلد يتمتع بالحقوق السياسية كافة، وحق تولي الوظائف العامة  لكونىه مو

 .(13) جنسيتهاعلى 

 

أو  ،أو العنصىر اللغة،أو  الدين،وقيل: المواطنة: عدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد وسكانه الذين ينتمون إليه على أسان 

 (14) الجنس.

ر اإلسىالم فقىد ضىلَّ سىواء شك فيه أنَّ اإلسالم دين جاء إلصالح البشر، ومن ابتغى الصالح في الدين أو الىدنيا بغيى ومما ال

 السبيل.

                                                           
عبد السالم السالمي، دار إحياء التراث عبد الرحمن بن عبد هللا السهيلي، المحقق: عمر  ( الروض األنف في شرح السيرة النبوية،10)

 (.4/101) م،1777، 1العربي، بيروت، ط

 (.4/1114( الصحاح، مصدر سابق )11)

 (.1/1741الدعوة، د. ت ) وآخرون، دار ( المعجم الوسي ، إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات،12)

 (.1441/ 8م ) 1773، 1، ط( معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتق13)

  (.1441/ 8( معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سابق، )14)
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والمواطنة في وثيقة المدينة قائمة على عنصرين  انتماء إلى إقليم، ووفاء بالتزام  
(15)

. 

فقد  نقلت المتساكنين من ن ام األسىرة والقبيلىة والعشىيرة والطائفىة إلىى ن ىام األمىة الواحىدة، كمىا عملىت علىى تن ىيم حكىم 

ير األمىىن الىىداخلي لجميىىع المتعاقىىدين، وكفالىىة الحقىىوق، والحريىىة، واألخىىذ بمبىىدأ التكافىىل الىىدفاع ضىىد  أي عىىدوان خىىارجي، وتىىوف

االجتماعي، وتحقيق مبدأ التسامم الديني المفضي إلى التعايش السلمي، والتعاون بين األفراد، والقضاء على الطبقية والعنصىرية 

بات العامة أمام القانون، وغيرها مىن المبىادئ والقىيم اإلنسىانية والطائفية، وعملت على سيادة العدل والمساواة في الحقوق والواج

 .(16)النبيلة  التي لم يعرفها العالم إال منذ قرنين تقريبًا  

وقد أجحف بعض الباحثين المعاصىرين  ف ىنَّ أنَّ حىق المواطنىة يتعىارض مىع مىا نصىت عليىه هىذه الوثيقىة مىن عقىد الذمىة 

، وإعىىالُن لليهىىود، وزعىىم أنَّ هىىذا مصىىطلم )الذمىىة ، والجزيىىة(  مصىىطلم تىىاريخي تراكمىىت عليىىه طبقىىات نفسىىية، مىىن سىىوُء ال ىىنِّ

 .(17)التفرقة بين أهل األديان  

يجعىل هللا للكىافرين علىى  )ولىنوليس هذا بصوابم  نعم الوالية على المسلمين، واالست هار عليهم، ال تجوز  لقوله تعالى: 

 .(18)المؤمنين سبياًل( 

نكىرة فىي سىياق النفىي تفيىد العمىوم، وقىىد أخطىأ مىن خصىها بالحجىة، والصىواب: أنىه عىام، فىال سىىبيل   وكلمىة  سىبيل  هنىا 

 .(19)للكافرين على المؤمنين مطلقًا  

ىبُياًلأ وأي سىبيل أع ىم مىن أن يلزمىه، ويحكىم للىى اْلُمىْؤُمنُينل سل افُُرينل عل ُ لُْلكل لل هللاَّ للْن يلْجعل عليىه بغيىر   وقد قال هللا سبحانه: }ول

 .(20)ختياره  ا

فحق المواطنة إذن بالنسبة للمسلمين هي المساواة في الحقوق والواجبات، إال ما خصه الشىرع، وأمىا بىين المسىلمين ويهىود 

بيىنهم  و)إنالمدينة فالمواطنىة بمعنىى )أنىه مىن تبعنىا مىن يهىود فىإن لىه النصىر واألسىوة، غيىر م لىومين وال متناصىرين علىيهم(، 

 هذه الصحيفة، وإن بينهم النصم والنصيحة(.النصر على من حارب أهل 

 فال ظلم وال إجحاف، ولهم النصرة والحماية، وعليهم ما على أهل المدينة من النصم، والنصرة والحماية.

 لكن ليس لهم العلو ال بقضاء وال والية وال غيرها، فاإلسالم يعلو وال يعلى عليه.

 حق االعتقاد: المطلب الثاني

  لمصلحة الخلق أجمعين، ونفعهم في الدارين، ال مصادرة حرياتهم، كما يزعم األفّاكون.لم يأت اإلسالم إال

 (.21)إكراه في الدين(  )اللذلك قال تعالى: 

 

                                                           
  (.3صم، )1220، 34 ، ع11محمد كمال الدين إمام، المسلم المعاصر، مج  حق المواطنة: قراءة معاصرة في دستور المدينة، (15)

 (.01)ص: م،1714، 8عراسات التاريخية مجلة أسطور للد عمرو عثمان، قراءة في تاريخ نص، دستور المدينة (16)

 (.2، 3حق المواطنة، مصدر سابق )ص:  (17)

 .141سورة النساء:  (18)

 (.5/802م، ) 1227تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (19)

 (.0/184م، ) 1228، 1( شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد هللا الزركشي، دار العبيكان، ط 20)

 .154( سورة البقرة: 21)
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قال المفسرون: }ال إكراه في الدينأ على الدخول فيه }قد تبين الرشد من الغيأ أي ظهر باآليات البينات أن اإليمان رشىد 

 لىىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىىن األنصىىىىىىىىىىىىىىار أوالد أراد أن يكىىىىىىىىىىىىىىرههم علىىىىىىىىىىىىىىى  والكفىىىىىىىىىىىىىىر غىىىىىىىىىىىىىىي نزلىىىىىىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىىىىىىيمن كىىىىىىىىىىىىىىان

 .(22)اإلسالم  

فاليهود الموجودون فىي المدينىة لىم يمىارن علىيهم الرسىول صىلى هللا عليىه وسىلم أي ضىغوط وإكىراه ليسىلموا، بىل عىرض 

 عليهم اإلسالم فلما أبوه عقد معهم الذمة، بجزية يدفعونها معلومة مفصلة في كتق الفقه.

يقة بىالنص علىى )وإن يهىود بنىي عىوف أمىة مىع المىؤمنين، لليهىود ديىنهم، وللمسىلمين ديىنهم، مىواليهم وهذا ما وضحته الوث

نفسه، وأهىل بيتىه، وإن ليهىود بنىي النجىار مثىل مىا ليهىود بنىي عىوف، وإن ليهىود بنىي  يوتغ إالوأنفسهم، إال من ظلم وأثم، فإنه ال 

ل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بنىي عىوف، الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مث

 وإن ليهود بني األون مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إال من ظلم وأثم(.

قىاء علىى دينىه بىين فاإلسالم حفظ ألهل األديان األخرى بقاءهم على ما هم عليه، ولم يكرههم على اإلسالم، بىل مىن أراد الب

 ظهراني المسلمين، فعليه الجزية، وله من الحماية والنصرة ما للمؤمنين.

 ويدل على هذا هدي رسول هللا مع اليهود، فإنه وادعهم ولم يحاربهم إال لما نقضوا العهد.

أال يسىتحدثوا كنيسىة إال أنه اشترط عليهم شروطًا، وأّكدها الفاروق عمر فيما بعد، تىنص علىى عىدم إظهىارهم شىعائرهم، و 

وال صومعة، وال ي هروا صليبًا في أسواق المسلمين، وال يجاوروهم ببيع خنزير، أو خمر، وال ي هروا شرًكا، وإال ُعدَّ عهىدهم 

منقوًضا 
(23)

. 

فلىيس معنىى حريىىة االعتقىاد أن يصىنع الكىىافر مىا شىاء، وي هىىر مىن شىىعائر دينىه وكفىره مىىا شىاء، بىل المىىراد أالَّ يكىره علىىى 

 خروج من دينه ما دام ملتزًما بالعهد والذمة، غير مخل بها، فأما إذا أخلَّ فال عهد وال ذمة.ال

 

 حق األمن: المطلب الثالث

من دخل من أهىل األديىان المخالفىة فىي العهىد والذمىة، فىإن اإلسىالم يحفىظ لىه حىق العيشىة الكريمىة، وأن يىأمن علىى نفسىه، 

بشر، فقال: من قتل معاهًدا له ذمىة هللا  -ومثله الذمي-عليه وسلم على من يتعرض للمعاهدوأهله، وماله، وقد شدد النبي صلى هللا 

 وذمىىىىىىىىىىىىىة رسىىىىىىىىىىىىىوله، فىىىىىىىىىىىىىال يىىىىىىىىىىىىىرح رائحىىىىىىىىىىىىىة الجنىىىىىىىىىىىىىة، وإن ريحهىىىىىىىىىىىىىا لتوجىىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىىن مسىىىىىىىىىىىىىيرة سىىىىىىىىىىىىىبعين 

 وهذا األسلوب يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. .(24)عاًما  

ولىو كىان -عليهم أدناهم(، ويعني هذا أن من أجىاره أحىد مىن المسىلمينوقد جاء في وثيقة المدينة )وإن ذمة هللا واحدة  يُجير 

 فيجق على المسلمين جميًعا عدم التعرض له بأي أذًى، وفي الحديث  ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، -امرأة

                                                           
 (.54، د. ت )ص:1القاهرة، ط  –دار الحديث  بكر،وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي  أحمد،( تفسير الجاللين، جالل الدين محمد بن 22)

 (.8/1152( أحكام أهل الذمة، مصدر سابق )23)

د كامل قره بللي  -ادل مرشد ع -( سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيق األرنؤوط 24) عبداللطيف حرز هللا، دار  –محمَّ

 (.1430م، حديث رقم ) 1772، 1ط  العالمية،الرسالة 
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 .(25)فًا، وال عداًل  فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة هللا، والمالئكة، والنان أجمعين، ال يقبل هللا منه يوم القيامة صر 

( فهىذا ملعىون مطىرود مىن رحمىة هللا تعىالى، فكيىف إذا بضرر)أخفرهفمتى أجار أحد من المسلمين أحًدا، فتعرض له غيره 

 كلها؟كان المجير الدولة 

دعىوا وفي وثيقة المدينة أيًضا )وإن الجار كالنفس غير مضار وال آثم(، وفيها )وإن بينهم النصر على من دهم يثىرب، وإذا 

إلى صلم يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثىل ذلىك فإنىه لهىم علىى المىؤمنين إال مىن حىارب 

في الدين(، )وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إال من ظلم أو أثم، وإن هللا جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول هللا صىلى 

 هللا عليه وسلم(.

 فتضمنت هذه النصوص:

 أنهم في الحماية كأنفس المؤمنين، إال من باشر ضرًرا، أو إثًما، فإنه يعاقق بما يستحقُّه.

 وأنَّ أحًدا منهم ال ينال بضرر ما دام مسالًما باقيًا على العهد، لم يأُت منه ما يخالفه ويناقضه.

حكمىت فىاحكم بيىنهم  )وإنه، وهللا عىزَّ وجىلَّ يقىول لنبيىه ولم يعرف في عهود اإلسالم المشىرقة أن ذميًىا ظلىم فلىم ينتصىف لى

،   وإذا تحىىاكم إلينىىا مسىىلم وذمىىي )أجنبىىي( مقىىيم فىىي دولىىة (27)، ويقىىول )وال يجىىرمنكم شىىنئان قىىوم علىىى أال تعىىدلوا( (26)بالقسىى ( 

 اإلسالم، وجق الحكم بينهما بالعدل، ألن علينا حمى كل واحد منهم من ظلم اآلخر.

ليًّا رضي هللا عنه تحاكم مع يهودي، فحكم القاضي لليهىودي علىى علىي لعىدم البينىة مىع علىي، فقبىل أميىر وفي المحلى أن ع

 المؤمنين الحكم، والحال أنه في الخالفة آنذاك، وقد ذكرت قصته من قبل.

خيبىر عنىد مجيئىه  قال الشافعي في األم:  ال أعلم أحًدا مىن العلمىاء مخالفًىا علىى أن النبىي صىلى هللا عليىه وسىلم هىادن يهىود

 .(28)للمدينة، فشملهم ما شمل المسلمين من التمتع بجميع الحقوق حتى نقضوا عهدهم   

 

 حق المساواة: المطلب الرابع

والنىان فىي اإلسىىالم  ال شىك أن هىذا الحىق مىىن أهىم الحقىوق اإلنسىانية التىىي جعلىت كثيىراً مىىن الشىعوب يىدخل إلىى اإلسىىالم،

 دون تفرقة. سواسية لهم العيش بكرامة وحرية

وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم مىن الطيبىات وفضىلناهم علىى كثيىر ممىن  فقد قال سبحانه وتعالى: )ولقد كرمنا بني آدم

 جعلناهم جميعاً برهم وفاجرهم ذوي كرم .  أي: محمد طنطاوي في تفسيره الوسي  تفضيال(. قالخلقنا 

 

 

 

                                                           
 مـ،1771، 1محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط ( صحيم البخاري، البخاري،25)

 (.1307حديث رقم )كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، 

 .41( سورة المائدة: 26)

 .3( سورة المائدة: 27)

 (.18/114( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمن مة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر عن من مة المؤتمر االسالمي بجدة، )28)
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ي كانىت فىي المدينىة آنلىذاك بالمعاملىة الحسىنة التىي يقىف الجميىع لهىا تع يمىاً لقد تعامل رسولنا الكريم مع جميع الفصائل التى

أي :جميىىع النىىان بمىىا فىىيهم المىىؤمنين 29يىىرحم النىان( يىىرحم هللا مىىن ال كيىىف ال وهىىو القائىىل عليىىه الصىالة والسىىالم: )ال وإكبىاراً،

 وإن علىى اليهىود نفقىتهم، وعلىى المسىلمين  لىى:ونصىت وثيقىة المدينىة ع -ألنهم معتىدون باستثناء الكفار الحربيون -والمعاهدين 

فلىىيس معنىىى أن الحكىىم والقيىىادة بأيىىدي  وهىىذا دليىىل علىىى معاملىىة جميىىع الفصىىائل فىىي المدينىىة النبويىىة علىىى قىىدم المسىىاواة، نفقىىتهم 

قائمىة محفوظىة  فجميىع حقىوقهم المسلمين وأنهم معاهدين أن يستبيحون لهم حقاً ،بل أن لكل طائفة ذمة مالية مستقلة عن األخرى،

 داموا ملتزمين بما عاهدوا عليه.   ما

والمعيار للتفاضل بىدالً عىن  والوطنية. والقومية، والقبلية، فالمساوة هي نهج شريعتنا السمحاء وإسقاط االعتبارات الطبقية،

 ليس إال للتقوى.   تاالعتباراهذه 

وال لعجمي على عربي، وال أحمر على أسود، وال أسود  ،عجميكما أخبرنا عليه الصالة والسالم:  بأن ال فضل لعربي على 

)على أحمر، إال بالتقوى 
30
). 

 

 حق التملك: المطلب الخامس

ه  التملّك: مصدر الفعل تملكل  إذا ملك شيئًا، فصار ملكل
(31)

. 

ذلىك، ولىم  وقد أقّر اإلسالم اليهود على أمالكهىم  مىن أرضم، وآبىارم، ومسىاكن، وغيىر ذلىك، وحىّرم التعىدي علىى شىيء مىن

يجعل كفرهم سببًا لالستيالء على ممتلكاتهم، بل حفظ لهم ذمَّتهم، ووجدوا فيه من حفظ الحقوق، واألمن من ال لىم والحيىف مىا لىم 

 يجدوه في بالد اليهود أنفسهم حيث كانوا.

زة اإلسىالم وأنىه وسبق ذلك أن اإلسالم دين رحمة، وما فيه مما يفسر على أنه شىدة فهىي لحكمىة ع يمىة، أولهىا: إظهىار عى

يعلو وال يعلى عليه، ثانيها: لعل الذمي يراجع نفسه فين ىر إلىى أنىه لىيس بينىه وبىين عىز الىدنيا واآلخىرة إال الىدخول فىي اإلسىالم، 

فأهل اإلسالم حريصون على دنيا النان وآخرتهم، مشفقون عليهم من عذاب هللا، فإذا رافق ذلك نوع شدة، فهي من بىاب الرحمىة 

 إلى ما فيه نجاتهم. وسوق النان

فبئر رومة كانت ليهىودي، وخيبىر لهىم  أرضىه ومسىاكنه، وإنمىا أخرجىوا منهىا لمىا كىذبوا هللا ورسىوله، ونقضىوا عهىودهم، 

 فأنزلهم هللا من صياصيهم، وأورث المؤمنين أموالهم وديارهم  جزاًء وفاقًا.

أسىواق اليهىود وتجىاراتهم كانىت رائجىة آنىذاك قبىل أن يُجلىوا  بل إنَّ من أدلَّ األدلىة المبينىة لسىماحة الشىريعة اإلسىالمية، أنَّ 

بنقضهم العهد، وحسبك أن تعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير ألهله 
(32)

. 

                                                           
 مـ، كتاب1771، 1ط النجاة،محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق  ( صحيم البخاري،29

مسلم  وصحيم مسلم، (،0804) رقم الحديث تدعوا فله األسماء الحسنى(، باب قوله تعالى: )قل ادعوا هللا أو ادعو الرحمن أيا ما التوحيد،

 .(1812) رقم الحديث بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت،

 (4تخريجه )ص: ( سبق30

 (.4/1472( الصحاح، مصدر سابق، )31)

( صحيم البخاري، مصدر سابق، كتاب الجهاد، باب ما قيل في درع النبي صلى هللا عليه وسلم، والقميص في الحرب، حديث رقم 32)

(1214.) 
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ا أردت أن وهذا علي بن أبي طالق يستعد لزواجه بفاطمة بنت محمد صلى هللا عليه وسلم ورضي عىن فاطمىة، فيقىول: فلمى

أبتني بفاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم، واعىدت رجىاًل صىواًغا مىن بنىي قينقىاع يرتحىل معىي، فنىأتي بىإذخر أردت أن 

 .(33)أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي  
 

ا محمىد إن لىي علىى هىذا وفي حديث ابن أبي حدرد األسلمي، أنه كان ليهودي عليىه أربعىة دراهىم فاسىتعدى عليىه، فقىال: يى 

أربعة دراهم، وقد غلبني عليها، فقال:   أعطه حقه   قال: والذي بعثك بىالحق مىا أقىدر عليهىا، قىال:   أعطىه حقىه   قىال: والىذي 

ن نفسي بيده ما أقدر عليها، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر، فأرجو أن تغنمنا شيئا، فأرجع فأقضيه، قال:   أعطه حقَّه   قال: وكىا

 .(34)النبي صلى هللا عليه وسلم إذا قال ثالثًا لم يراجع  

 فاألمن من كل تعد  عليهم وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم كانت السمة البارزة التي ال تعرف إال ألهل اإلسالم. 

 

 تحديد واجبات أفراد المجتمع في صحيفة المدينة: المبحث الثاني

غيىىره، وهنىىا سىىنذكر الواجبىىات  التىىي تُطلىىق مىىن الشىىخص ذي الحقىىوق،  سىىبق معنىىا ذكىىر الحقىىوق التىىي يسىىألها المىىرء مىىن

 فللشخص حقوق يطلبها، وعليه واجبات يطالق بها.

 .(35)والواجق لغة: الساق ، والالزم، يقال: وجبت الشمس: غابت وسقطت للغروب، ووجق الشيء: ثبت ولزم 

 (36)والواجق اصطالًحا: ما أمر به الشارع على وجه اإللزام. 
 

 احترام سيادة األنظمة: طلب األولالم

 الن ام هو القانون الذي تجعله الدول لتسيير شئون الحياة، والحيلولة دون حدوث الفوضى واالختالف، وتعاقق من يخالفه.

وقىانون أهىل اإلسىالم هىو الشىريعة التىي جىاء بهىا النبىىي صىلى هللا عليىه وسىلم، فيجىق علىى أهىل المدينىة أن ينصىاعوا لهىىذه 

 ت  كّل بحسبه، وأن يحذروا من اإلخالل بها  لما لذلك من أثر على السكينة واألمن العام.التشريعا

ولهذا جاء في وثيقة المدينة )وأنه ال يجير مشرك مااًل لقريش، وال يعينها على مؤمن، وأنه ال يحل لمؤمن أقر بمىا فىي هىذه 

، فمن نصىره أو آواه فىإن عليىه لعنىة هللا وغضىبه يىوم القيامىة  ال الصحيفة، أو آمن باهلل واليوم اآلخر، أن ينصر محدثًا وال يؤويه

 يقبل منه صرف وال عدل(.

وقد اعتبر اإلسالم مخالفة الشروط التي بينها اإلسالم نقًضىا للعهىد، فىذكر ابىن القىيم فىي أحكىام أهىل الذمىة أمىوًرا كثيىرة بهىا 

 امهىا، وفىي أحكىام أهىل الذمىة البىن القىيم بيىان شىافم فىي ذكىر ينتقض العهد، وتعبر مخالفة صريحة لسىيادة الدولىة اإلسىالمية ون

الشروط العمرية التي اشترطها على اليهود لتبقى لهم ذمة هللا ورسوله، ومن هذا الشروط: ضرب المسلمين بغير حىق، والفجىور 

 .(37)بنسائهم. 

                                                           
 (.1202( صحيم مسلم، مصدر سابق، كتاب األشربة، باب تحريم الخمر، حديث رقم )33)

 (.15432ند اإلمام أحمد، مصدر سابق، حديث رقم )( مس34)

 (.1/181( الصحاح، مصدر سابق، )35)

 (.11م، )ص: 1772، 4دار ابن الجوزي، ط عثيمين، ( األصول من علم األصول، محمد بن صالم ابن 36)

 (.8/1842( أحكام أهل الذمة، مصدر سابق )37)
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منكىر، وخىالف إجمىاعهم، وأتىى بىأمر  ومن زعم أن هذه الشروط العمرية مخالفة ل سالم، فقد اتهم صحابة رسول هللا بأمر

 ع يم.

ولما نقضت بنو قري ة من اليهود العهد  فماألت األحزاب من قريش وغيرها يىوم األحىزاب، غىزاهم رسىول هللا صىلى هللا 

 عليه وسلم  ألنَّ النقض جاء من جهتهم، فأنزلهم على حكم الصحابي الجليل سعد بن معاذ.

اريخ اإلسىالمي، لىم يقىع عنصىرية لعربيىة، وال شىعبوية، وال مناطقيىة، بىل لىنقض عهىدم وهكذا كل إجالء لليهود وقىع فىي التى

 كتبته أيديهم فخالفوه.

 فال مخالفة بين رفق اإلسالم وشمولية رسالته، وبين إلزامهم بهذه الشروط.

 

 التكافل االجتماعي: المطلب الثاني

 د على الجميع بالنفع في حياتهم.ويعنى بالتكافل االجتماعي: اجتماع النان وتعاونهم فيما يعو

فإنَّ الوثيقىة المدنيىة نصىت  -والذمة شيء والمواّدة واألخوة شيء آخر -وإذا كان اإلسالم قد قطع األخوة بين المسلم والكافر

 على قضية تكافل أهل المدينة فيما بينهم مسلمهم وكافرهم، كما يتضم من اآلتي:

بين .  وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دا  موا محارل

  وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال من ظلىم وأثىم، فإنىه ال يوتىغ  

إال نفسه، وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف  واألمىة هىي الجماعىة الكثيىرة المجتمعىة علىى شىيء وهىدف 

، وذلك أن  هم في كلِّ ما يخص المدينة أرًضا وإنسانًا يعتبرون جسًدا واحًدا، يحمونها ويسعون في دفع الضرر عنها.واحدم

فليس من العدل في شيء أن تكون المدينة وأهلهىا محىاربين مىن عىدو خىارجي، واليهىود آمنىون، لىذا أوجبىت علىيهم الوثيقىة 

 نه انحياًزا للعدو، وتنصاًل من بنود هذه الوثيقة. اإلنفاق مع المؤمنين عند نزول المدلهمات، وعّدت التخلف ع

 وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى هللا عز وجل، وإلى محمىد رسىول هللا 

عليىه وسىلم،  فقد جعلىت الوثيقىة مرجىع أهىل المدينىة عنىد الحىدث الىذي يخشىى تطىوره رسىولل هللا صىلى هللا صلى هللا عليه وسلم 

 فالجميع يعود إلى مرجع واحد، يلئُُد كلَّ خالف يخشى فساده.

  واليهود لم يلزموا بالرجوع إلى القضاء اإلسالمي دائًما، بل فق  عندما يكون الحدث أو االشىتجار بيىنهم وبىين المسىلمين، 

أحبىىارهم، ولكىىن إذا شىىاءوا فبوسىىعهم  أمىىا فىىي قضىىاياهم الخاصىىة وأحىىوالهم الشخصىىية فهىىم يحتكمىىون إلىىى التىىوراة ويقضىىي بيىىنهم

إلىى الشىريعة اإلسىالمية وهىذا دليىل علىى مبىدأ الحريىة فلىم يلىزمهم نبينىا باالحتكىام  .(38)االحتكام إلى النبي صلى هللا عليىه وسىلم  

 القائم.

وإنهىم إذا   وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صىلم يصىالحونه ويلبسىونه، فىإنهم يصىالحونه ويلبسىونه، 

 دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إال من حارب في الدين 

فحماية المدينة واجق عل كل من سكنها مؤمنًا كان أو ذميًّا، والمصىالحة حىال نشىوب الخىالف بىين أهىل المدينىة كىذلك، إال 

 مع خالف في الدين وحارب على ذلك.

                                                           
أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم،  النبوية،حدثين في نقد روايات السيرة السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد الم (38)

 (.1/121م، د. ت، ) 1224، 4المدينة المنورة، ط 
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تعين أفرادها، ومن ذلك إذا قتىل فىرد منهىا أحىًدا خطىأ، فإنهىا تىدفع ديىة القتىل    إن التكافل االجتماعي يحتم على العشيرة أن

 علىى ربعىتهم يتعىاقلون بيىنهم  بالتضامن بين أفرادها، وقد كان ذلك متعارفًا عليه في الجاهلية فأقرته الوثيقة لمىا فيىه مىن التعىاون

 وهىم  ن العشىيرة األسىرى مىن أفرادهىا بمفىاداتهم بالمىال:معاقلهم األولى  أي على شأنهم وعادتهم من أحكام الديات، وكىذلك تعىي

بالمعروف   -أي األسير  -يفدون عانيهم 
(39)

 

 

 التناصح والتواصي بالخير: المطلب الثالث

االجتمىىاعي(، فىىال يمكىىن أن يحصىىل تكافىىل وال تعىىاون وإال  )التكافىىلهىىذا المطلىىق والىىذي يليىىه تفريىىع عىىن المطلىىق السىىابق 

 ه، والنصم: إرادة الخير للمنصوح، فهي كلمة جامعة تضاّد أي نوع من أنواع الغدر والخيانة.والنصم والتواصي أساس

ولما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمسلمون فىي المدينىة قليلىين إبىان وصىولهم، واليهىود كثيىرون، والعىرب رمىتهم 

ة اإلسالم الناشئة، سواء كان ذلك ممن ي هر اإلسالم، إلى تضرر دول مقضيةعن قون واحدة، فإنَّ أي مخالفة للتناصم والصدق 

 أو اليهود.

 ّصة على هذا، ففيها:اال شك جاءت الوثيقة ن

  وإن بينهم النصم والنصيحة، والبر دون اإلثم ، وإنما كرر )النصم والنصيحة( زيادة في التوكيىد، وأن المىراد بىذل ذلىك 

 في القليل والكثير.

نود  بعد بدر،  وعزمىوا علىى الغىدر، وأرسىلوا إلىى النبىي أن يخىرج إلىيهم فىي ثالثىين رجىاًل مىن ولما خالفت اليهود هذه الب

اقتربىوا اقتىرح  أصحابه، ووعدوا أن يخرجوا بمثلهم من أحبارهم، إلى موضع وس  ليستمعوا منه، فإن صدقوه آمنت يهىود، فلمىا

فإن أقنعهم آمنت بنو النضير، وقد حمل الثالثة خناجرهم، لكن اليهود أن يجتمع النبي ومعه ثالثة من أصحابه بثالثة من أحبارهم 

امرأة منهم أفشت خبرهم ألخ لها مسلم، فأخبر النبي فرجع ولم يقابلهم، ثم حاصرهم بالكتائق وقاتلهم فنزلوا على الجىالء، وعلىى 

 عليىه وسىلم ذهىق إلىى بنىي النضىير أن لهم ما حملت اإلبىل إال السىالح فىاحتملوا حتىى أبىواب بيىوتهم ، وقيىل: إنَّ النبىي صىلى هللا

ليستعين بهم على دفع دية رجلين معاهدين قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمري فىي أعقىاب حادثىة بئىر معونىة، فجلىس النبىي إلىى 

جدارم لبني النضير، فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله، فأخبره الوحي بذلك فانصىرف عىنهم مسىرًعا إلىى المدينىة، ثىم أمىر بحصىارهم 

 .(40)فنزلوا على الصلم بعد حصار ست ليال  

وفي همهم بقتل رأن الدولة اإلسالمية ونبي األمة، دليل على تجذر المكر والخديعىة فىي قلىوبهم، وأن معاهىدتهم إنمىا كانىت 

 ألجل الضعف، فهم ينت رون أقرب فرصة لهدم هذه الدولة الناشئة الفتية. 

 

 التعاون في منع الظلم: المطلب الرابع

ق أن هىىذا مىىن أفىىراد التكافىىل االجتمىىاعي، فاألمىىة الواحىىدة ينصىىر بعضىىها بعًضىىا، ويمنىىع بعضىىها مىىن وقىىوع ال لىىم علىىى سىىب

 اآلخرين، وال تناصر إال بمنع ال لم.

 وفي وثيقة المدينة   وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة، غير م لومين وال متناصرين عليهم 

                                                           
 (.1/124( المصدر السابق )ص39)

 (.1/874) ( المصدر السابق40)
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 وإن الجار كالنفس غير مضار وال آثم . وفيها  وإن النصر للم لوم،

 وفيها  وإنه ال يكسق كاسق إال على نفسه 

 فال لم ممنوع، ومن أساء فعلى نفسه، وال تزر وازرة وزر أخرى.

أنهىا رسىالة هللا الخالىدة، التىي جىاءت  -بمىا ال شىكَّ فيىه-هكذا جرت وثيقة المدينة على هذه األصىول العالميىة الشىاملة، الدالىة

 البشرية من كلِّ ضررم إذا هم أطاعوا هللا واتقوه، وسوقهم إلى ما فيه خير الدنيا واآلخرة.لحماية 

 ،والتىوازن الشىمولية،وأنها رسالة العدل واإلنصاف، رسالة ال تفرق بين النان بأجناسىهم وألىوانهم وعرقيىاتهم، بىل رسىالة 

 واالستقرار. ،والثبوت

يومنىا هىذا، وإلىى أن تقىام السىاعة، الرحمىة بىالخلق، مىع السىعي لتحقيىق الشىرع ولم يزل هذا خلق اإلسالم مىع مخالفيىه إلىى 

 بالكلمة الطيبة، والفعل الحسن، بال خيانة، وال غدر، وال نكث للعهود والمواثيق.

اعتزاز بالدين، ورفض ألي م هر من م اهر االستذالل، وبالمقابل الوفاء بالعهود، وتحريم اإلخالل بها، وسلوك مسلك 

 رج الذين جروا على اإلسالم ونقائه شروًرا ع يمة.الخوا

 

 وجوب مشاركة الجميع في حماية أمن المجتمع: المطلب الخامس

فحىين تىنعم بنعمىة  مىن قُبىل جميىع فصىائله، شك فيه والريق أن حق المواطنىة يسىتلزم وجىوب حمايىة أمىن المجتمىع، مما ال

ويجق التصدي له بالمىال  هذا المجتمع)الوطن(من أي اعتداء قد يقع عليه، فالبد من المشاركة في حماية األمن والحرية والتملك.

وهىذا بمقتضىى المواطنىة  وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محىاربين(المدينة )جاء في صحيفة  ويشير إلى هذا ما والنفس.

 كما سبق وأشرنا.

 لعداوتهم ال اهرة ل سالم. المجتمع  وذلك حفاظاً على أمن )وأنه التجار قريش وال من ناصرها( يضاً أ

 ونهايىىة الحىىديث لقىىد بلغىىت هىىذه الصىىحيفة ومىىا تضىىمنته مىىن حقوقىىاً وواجبىىات مبلغىىاً ع يمىىاً فىىي العدالىىة االجتماعيىىة،      

ة ويرجع هذا لحكمىة القائىد وحنكتىه عليىه الصىال وأرست المبادئ اإلسالمية، واسقطت االعتبارات الطبقية والجاهلية، والمساواة،

 خير من سان أمة ون م حكماً وإدارة. والسالم،

 

 الخاتمة

رسخت المبادئ اإلنسانية والقيم  نخلص إلى أن وثيقة المدينة تعتبر أول وثيقة دستورية في تاريخ الدولة اإلسالمية،

 الُرقي مبلغاً ع يماً..لما اشتملت عليه من حقوق وواجبات بلغت من العدالة و فهي ُملهمة للعالم إلى وقتنا الحاضر  الحضارية،

كما أنها الزمت جميع أطراف  وحق التملك دون تمييز، وحرية المعتقد، فلجميع الفصائل في المدينة آنذاك حق المواطنة،

إال أن  حفاظاً على أمنها واستقرارها.. يقع، والتعاون والتصدي ألي عدوان قد المعاهدة باإلذعان لهذا الن ام وعدم مخالفته،

 كث العهد وخان الميثاق. هناك من ن

 الختام، وطي بساط الكالم، وهذه النتائج: وهذا أوان

 رسالة اإلسالم رسالة عالمية، ال تعترف بالعرقيات، واأللوان، وإنما معيارها التقوى )إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(. -

ي يحترم الحقوق لكىل األطيىاف، ويؤمنهىا مىا وثيقة المدينة جاءت لترسخ عند أتباع األديان المخالفة أن اإلسالم هو الدين الذ -

 دام الشرع يقرها.
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حرية االعتقاد تعني عدم إكراه المخالف على الىدخول فىي اإلسىالم بشىرط التزامىه بالعهىد والذمىة، وعىدم إظهىاره شىيء مىن  -

 شعائر دينه.

يىان المخالفىة لىم يجىد فىي جنى على اإلسالم من زعمىه ديىن إرهىاب واستئصىال لكىل مخىالف، والحىق أنَّ أًحىدا مىن أهىل األد -

 األديان دينًا يحفظ له نفسه، وماله، وأمنه، مثل دين اإلسالم.

 كما أنَّ ألهل الوثيقة حقوق، فعليهم واجبات، والغرم بالغنم. -

 وثيقة المدينة هي رسالة اإلسالم إلى جميع األديان إلى قيام الساعة، ال ظلم وال قهر إال من ظلم ونقض، فعلى نفسه جنى. -

 صيات:التو

 .تعتبر أصل في حقوق اإلنسان تضمنته من مبادئ وبيان ما ،إبراز وثيقة المدينة من جهة القانونيين

 

 فهرس المراجع

 القرآن الكريم.

  ،شاكر بن  -، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أحكام أهل الذمة(. 1220. )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدابن القيم

 .1ط دمام، توفيق العاروري، رمادي، ال

 ،1ط  المكتق اإلسالمي، بيروت، .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلم(. 1235) األلباني، محمد ناصر الدين. 

 السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبويةم(. 1224. )العمري، أكرم ضياء. 

 .4، ط ة المنورةمكتبة العلوم والحكم، المدين

 4، ط دار ابن الجوزي .األصول من علم األصولم(. 1772. )ابن عثيمين، محمد بن صالم. 

  المحقق:  .تاج العرون من جواهر القامون. )د.ت(. الفيضالزبيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية

 دار الحديث  .تفسير الجاللين. )د.ت(. محلي، وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيجالل الدين محمد بن أحمد ال

 .1القاهرة، ط  –

 الهيئة المصرية العامة للكتاب .تفسير المنارم(. 1227. )رضا، محمد رشيد بن علي. 

  ،34، ع 11م المعاصر، مج المسل .حق المواطنة: قراءة معاصرة في دستور المدينة(. م1220)إمام، محمد كمال الدين. 

 نشر مجلة جامعة األنبار العدد الثاني. .حقوق اإلنسان في وثيقة المدينةم(. 1711. )كنعان، عاصم إسماعيل وآخرين 
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في بداية  دوافع ازدياد العمل بالتجارة اإللكترونية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب الفلسطيني

 العقد الثالث من القرن الحادي والعشرون

Motives for the increase in electronic commerce in the Palestinian society from the point of 

view of the Palestinian youth at the beginning of the third decade of the twenty-first 

century 

 عبد المجيد نايف أحمد عالونة /الدكتور إعداد

 فلسطين، رام هللا ،وباحث في مجال العلوم االجتماعية أستاذ علم االجتماع

Email: a_dr.abed@yahoo.com  

 

:الملخص  

لقد هدف هذا البحث الى معرفة الدوافع التي تقف وراء ازدياد العمل بالتجارة اإللكترونية في المجتمع الفلسطيني تحديداً         

اما مجتمع البحث فتمثل  .واداة االستبانةالباحث المنهج الوصفي التحليلي،  ، وقد استخدممن وجهة نظر الشباب الفلسطيني

عنصر من فئة  023حيث تكونت من  ،من مدينة بيت لحم من هذه الفئةعشوائية  ةبالشباب العربي الفلسطيني، وقد تم اخذ عين

وازن في فئة الشباب العربي الفلسطيني مع يوجد ت :ى مجموعة من النتائج وهيالشباب في تلك المدينة، وقد توصل هذا البحث ال

المتزوجين ومن ذوي الدخل الجامعات والطلبة وغير  غالبية فئة الشباب من خريجيأن زيادة بسيطة لنسبة الذكور على اإلناث و

فرص العمل، قد جاءت متدرجة بالشكل التالي: دوافع تتعلق بقلة  دياد العمل بالتجارة االلكترونيةدوافع از ان تبينالقليل، و

دوافع تتعلق بالسهولة في جلب هذه السلع، ودوافع تتعلق بالسهولة في توزيع هذه السلع، ودوافع تتعلق بزيادة الدخل الفردي، و

دوافع دوافع تتعلق بوجود معارف في الخارج، وودوافع تتعلق بالعمل اإلضافي، ودوافع تتعلق بالمنافسة لبعض السلع المحلية، و

الرسوم المفروضة على إدخال هذه السلع بشكل متفرق وقليل، ودوافع تتعلق بالعمل السري دون العمل على فتح تتعلق بقلة 

ى شبكة االنترنت محال تجارية وما يلحقها من رسوم وتراخيص وضرائب وغيرها، ودوافع متعلقة ببراعة العمل االلكتروني عل

: مالبس مع الفلسطيني هياللكترونية التي تتم المتاجرة بها في داخل المجتأنواع السلع اايضاً ان  تبين. كما لدى بعض االفراد

تبين أن طبيعة . كما أخرى... أدوية متنوعةأدوات زينة ومكياج وعطور، ووأحذية، وأجهزة الكترونية، وأجهزة للسيارات، و

ت قد جاءت قوية وذا نية التي تتم المتاجرة بهالكترووبين أنواع السلع اال دياد العمل بالتجارة االلكترونيةالعالقة بين دوافع از

ضرورة ث عدد من التوصيات كان من أهمها: اما فيما يتعلق بالتوصيات فقد وضع الباحداللة إحصائية وذا طبيعة طردية. 

 ية على المصلحة الذاتية الربحية. نالتوازن في تجارة السلع االلكترونية وتقديم المصلحة الوط

    دوافع، التجارة اإللكترونية، الشباب الفلسطيني، القرن الحادي والعشرون. المفتاحية:الكلمات 
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Motives for the increase in electronic commerce in the Palestinian society from the point of 

view of the Palestinian youth at the beginning of the third decade of the twenty-first 

century 

Abstract 

           The aim of this research is to know the motives behind the increase in electronic 

commerce in the Palestinian society, specifically from the point of view of the Palestinian youth. 

The researcher used the descriptive analytical method, and the questionnaire tool. As for the 

research community, it is represented by the Palestinian Arab youth, and a random sample of this 

group was taken from the city of Bethlehem, which consisted of 320 elements of the youth group 

in that city. With a slight increase in the ratio of males to females and that the majority of the 

youth group are university graduates, students, unmarried people and those with low incomes, it 

was found that the motives for the increase in electronic commerce work came gradually as 

follows: motives related to the lack of job opportunities, motives related to the ease in bringing 

these goods, and motives It relates to the ease in distributing these goods, motives related to 

increasing individual income, motives related to overtime, motives related to competition for 

some local goods, motives related to the presence of acquaintances abroad, motives related to the 

low fees imposed on the entry of these goods scattered and few, and motives related to 

clandestine work without Working on opening commercial stores and the related fees, licenses, 

taxes, etc., and motives related to the ingenuity of electronic work on the Internet for some 

individuals. It was also found that the types of electronic goods that are traded within the 

Palestinian society are clothes, shoes, electronic devices, and devices for cars, cosmetics, 

makeup, perfumes, and various other medicines. The types of electronic goods that are traded are 

strong, statistically significant and of a positive nature. As for the recommendations, the 

researcher made a number of recommendations, the most important of which were: the need for 

balance in the trade of electronic goods and the priority of the national interest over self-interest 

and profitability. 

Keywords: Motives, e-commerce, Palestinian youth, the twenty-first century. 
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المقدمة: - 1  

، وذلك لما لهذا النوع من التجارة ت الحاضرقون المواضيع العصرية المهمة في اليُعتبر موضوع التجارة االلكترونية م          

يمكن تعريف التجارة من نوعه لم يوجد مثله مسبقاً، وبناء على ذلك ف شكل جواً تجارياً حديثاً من تأثيرات قوية ومؤثرة باتت تُ 

 "يـة النشـاط التجـاري للمشـروعاتبأنها "االستعمال األمثل لكـل أنواع تكنولوجيا االتصال المتاحة من أجـل تنم االلكترونية

 .(2، ص م2322القوقا وآخرون، دانا)

والمنتجات والخدمات  المتعلقة بالمعدات التجاريةتشمل بذلك تبادل المعلومات والمعامالت  اإللكترونيةلتجارة كما أن ا        

زم التحول من التجارة ليبذلك فو، (9ص  ،م2322لمولى،طه اوالخدمات القانونية ) المالية مثل خدمات المعلومات والخدمات

يمثل  ألنه ه،االتصاالت، وتطوير هذا القطاع واالهتمام ب، مواكبة التطور التكنولوجي في عالم اإللكترونيةإلى التجارة  التقليدية

وذلك حتى تعمل بكفاءة  ،هنفي إطار قانوني تعمل ضملكترونية اإلحماية الالتجارة أيضاً وسائل هذه ب تتطلو ،التحتية لها البنية

، واختراق المواقع، أو للحساباتالسرية  األرقام، وسرقة االحتيالثل: م قد يتعرض لها القائمون عليها لمنع أي مخاطرو عالية

 .(2، ص م2322سعيد جبريل، ) وغيرها.... الفيروساتعن طريق  تدميرها

الدول المتقدمة )رنين في حتى جميع دول العالم أصبحت التجارة االلكترونية واقع كبير وملموس في اقتصاديات لقد        

عمل في قطاع ن من أهم التحديات واإلشكاليات التي تواجه الشركات التي تولذلك فقد ظهر أ ،(2ص م، 2329القواسمي، 

 م الصفقات من خالل شبكة اإلنترنتالعقود وإبرا ردد في الموافقة علىزال يت الذي ما تكنولوجيا المعلومات هو إقناع المستهلك

وال شك أن تحقيق هذا الهدف والمطلـب لـيس باألمر الهين أو السهل، ألن التجارب السابقة أثبتت  ،بأن الشبكة آمنةوذلك بإقناعه 

عكس ذلـك بـالرغم مـن وجـود التكنولوجيات المختلفة التي يمكنها ضمان سرية المراسالت والحمايـة مـن الجـرائم المعلوماتية 

ولذلك فال بد إال أن يكون على الحكومات ، (2، ص م2332)ماس(، لسطيني منشورات معهد أبحاث السياسات االقتصادية الف)

جتماعية لرربي آسيا، التعاون في التكيف مع هذا الواقع الجديد )منشورات اللجنة االقتصادية واالأيضاً  والقطاع الخاص

 .(2، ص م2330

دية لها من دوافع مادية وغيرها، كما تناول إن البحث الحالي قد تناول موضوع التجارة االلكترونية بحسب الدوافع المؤ       

ايضاً أنواع السلع التي يتم المتاجرة بها حسب هذا النوع من التجارة، باإلضافة الى أنه أظهر طبيعة العالقة بين تلك الدوافع التي 

يس خطوات هذا البحث التالية تعمل على تنشيطها دورياً، وقد تم تكرالتي تقف وراء ازدياد أشكال التجارة االلكترونية المختلفة و

 من اجل اظهار ما تم ذكره من هذه المواضيع المتعلقة بمجملها بموضوع التجارة االلكترونية. 

شكلة وتساؤالت البحث: م - 2  

 هذا البحث بالسؤال التالي:ليتمثل السؤال الرئيسي 

دوافع وراء ازدياد العمل بالتجارة اإللكترونية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب الفلسطيني في الما هي  -

 بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرون؟   

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله وتشرحه بشكل أكبر وهي:

 ؟ داخل المجتمع الفلسطيني التي تعمل على زيادة العمل بالتجارة االلكترونيةما هي طبيعة الدوافع  .2
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 ؟ داخل المجتمع الفلسطيني ما هي الدوافع األكثر تأثيراً من غيرها والتي تعمل على ازدياد العمل بالتجارة اإللكترونية .2

 ي سلباً أو إيجاباً؟ ما مدى التأثير على ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية في المجتمع الفلسطين .0

 ما هي أنواع السلع التي تتم التجارة االلكترونية بها واألكثر طلباً في المجتمع الفلسطيني؟  .2

الدوافع المؤدية الى ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية وبين نوعية هذه السلع التي تتم التجارة  طبيعة العالقة بينما هي  .5

 بها في المجتمع الفلسطيني. 

هي طبيعة التوصيات الواجب وضعها والتي تحد من طبيعة األثر الناتج )إيجابي أو سلبي( عن ازدياد العمل  ما .2

  بالتجارة االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطيني؟

 أهداف البحث: - 3

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

 في داخل المجتمع الفلسطيني.  العمل بالتجارة االلكترونية طبيعة الدوافع التي تعمل على زيادةدراسة  .2

  في المجتمع الفلسطيني. الدوافع األكثر تأثيراً من غيرها والتي تعمل على ازدياد العمل بالتجارة اإللكترونيةمعرفة  .2

 . باً مدى التأثير على ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية في المجتمع الفلسطيني سلباً أو إيجاتحديد  .0

 . أنواع السلع التي تتم التجارة االلكترونية بها واألكثر طلباً في المجتمع الفلسطينيتوضيح  .2

الدوافع المؤدية الى ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية وبين نوعية هذه السلع التي تتم التجارة  معرفة طبيعة العالقة بين .5

 بها.

طبيعة األثر الناتج )إيجابي أو سلبي( عن ازدياد العمل بالتجارة  والتي تحد منوضع عدد من التوصيات المناسبة  .2

 .االلكترونية في داخل المجتمع الفلسطيني

 أهمية البحث: - 4

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاً العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

طبيعة الدوافع التي تعمل على زيادة العمل بالتجارة االلكترونية في داخل المجتمع  وضع صورة واضحة عن .2

 الفلسطيني. 

دوافع األكثر تأثيراً من غيرها والتي تعمل على ازدياد العمل لل وضع تصنيف واضح وحسب التدرجات األولوية .2

 بالتجارة اإللكترونية في المجتمع الفلسطيني. 

 على ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية في المجتمع الفلسطيني سلباً أو إيجاباً.  اتالتأثيرتعريف المواطنين بطبيعة  .0

األكثر طلباً في نواع باإلضافة الى إظهار لبعض األ ،العمل على إظهار جميع السلع التي تتم التجارة االلكترونية بها .2

 المجتمع الفلسطيني. 

المؤدية الى ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية وبين المتنوعة والدوافع وضع تصور نظري وعملي لطبيعة العالقة بين  .5

 في المجتمع الفلسطيني.  نوعية هذه السلع التي تتم التجارة بها

وضع عدد من التوصيات المناسبة والتي تحد من طبيعة األثر الناتج )إيجابي أو سلبي( عن ازدياد العمل العمل على  .2

 داخل المجتمع الفلسطيني. بالتجارة االلكترونية في
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 حدود البحث:  - 5

 مدينة بيت لحم الفلسطينية.الحدود المكانية: 

 م.2322العام الحدود الزمانية: 

 فئة الشاب الفلسطيني.  الحدود البشرية:

 

 النظري للبحث: المنطلق - 6

 التي تقف وراء ازدياد العمل بالتجارة االلكترونيةيتمثل المنطلق الفكر والنظري لهذا البحث بأنه يوجد العديد من الدوافع          

فليس العامل المادي )االقتصادي( مثلما يرى الجميع بأنه هو فقط الدافع الوحيد وراء ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية بل أنه 

دوافع تتعلق بقلة فرص العمل، ودوافع تتعلق بالسهولة في  :هذه االعمال ومن أهمها هي العديد من الدوافع التي تقف وراء يوجد

جلب هذه السلع، ودوافع تتعلق بالسهولة في توزيع هذه السلع، ودوافع تتعلق بزيادة الدخل الفردي، ودوافع تتعلق بالعمل 

افع تتعلق بقلة الرسوم اإلضافي، ودوافع تتعلق بالمنافسة لبعض السلع المحلية، ودوافع تتعلق بوجود معارف في الخارج، ودو

المفروضة على إدخال هذه السلع بشكل متفرق وقليل، ودوافع تتعلق بالعمل السري دون العمل على فتح محال تجارية وما 

يلحقها من رسوم وتراخيص وضرائب وغيرها، ودوافع متعلقة ببراعة العمل االلكتروني على شبكة االنترنت لدى بعض 

أنه بالفعل لها تأثيرات كبيرة فع جميعها خالل هذا البحث وتبين هذه الدوا اختبارذلك فلقد تم العمل على ، ولوالتسلية بذلك االفراد

 .  الفلسطيني العربيالعمل بالتجارة االلكترونية في داخل المجتمع  ازديادومهمة على 

سيما في المجال االقتصادي  خداماتها المجاالت عدة الستاإلنسان هذا االنتشار الواسع في استعمال اإلنترنت عرف إن         

وغيرها  هذه التجارة أضفت صبرة جديدة وطابعا مميزا للبيئة التسويقية للبنوك التّجاريةوللتجارة اإللكترونية،  الذي شهد ظهوراً 

هذا النمط الجديد ، مما يتطلب منها التأقلم سريعا مع هذا الوضع الجديد، حتى تستطيع تقديم خدماتها وفق من المؤسسات االخرى

 . (20، ص م2332االلكترونية )العـاني إيمان،  للتجارة

ن التريرات الكبيرة التي حققتها التكنولوجيا والتي شهدها العالم في مختلف مجاالت الحياة والتي غيرت طبيعة كما أ        

قد غيرت و شكلت دافعاً لتطور التجارة االلكترونية وزيادة العمل بها، النشاطات االقتصادية واالدارية واالجتماعية بشكل جذري

 أحدن صبحت اآلسس النمو االقتصادي فبعد ان كانت التكنولوجيا تعتبر عامل خارجي في تأثيره على النمو االقتصادي اأيضاً أ

 (. 55، ص س، دون تاريخا)محسن عب المحلي والعالمي العوامل الداخلية واالساسية في معادلة النمو االقتصادي

األهمية البالرة لهذه  لقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة عن موضوع التجارة اإللكترونية والتي تتم عبر شبكة االنترنت        

وضحت يل الهياكل االقتصادية التقليدية، وقد أالثورة المعلوماتية وتطورها السريع، وآثارها المستقبلية المحتملة على إعادة تشك

العديد من المعوقات والتحديات أمام هذه الدول والتي ينبري العمل على تذليلها في سبيل اإلفادة من تطبيقات  تلك الدراسات

، ص م2322ف، التجارة اإللكترونية لما لها من اآلثار اإليجابية على مختلف قطاعاتها االقتصادية )نعيمة يحياوي ومريم يوس

 .(2م، ص 2325حابت آمال، االلكترونية اليوم عصب االقتصاد المعاصر والمستقبلي )حيث أصبحت التجارة ، (229
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ن التسويق اإللكتروني يسمح باتخاذ القرارات بناء على معطيات ومعلومات حول كيفية اجتذاب الزبائن إلى موقعك إ       

مساهمة هذه التكنولوجيا في االقتصاد الحديث تتمثل و، ضمن تكنولوجيا العصر (22، ص م2322روني )محمود مجاهد، اإللكت

اإلنتـاج، االستهالك، التسويق، "ذكر، فكل النشاطات االقتصادية إذ أن فروق الزمان والمكان لم تعد تُ ، في عولمة االقتصاد

 كترونيةاإللالتساع نطاق التجارة  نتيجةوذلك  ،(25، ص م2335)بن وارث حكيمة،  طرى عليها طابع العالمية "االستثمار

وما نتج عن ذلك من  هو العقد االلكتروني،وبإطار قانوني و "االنترنت" العالميةع والشراء المتداولة على الشبكة ومعامالت البي

القانوني  التنظيمعن  داً بعيالتي تحدث في فضاء مفتوح  التجاريةالمعامالت  هذةعبراإليرادات المتحققة تنوع وتوسع في 

وفي نهاية هذا اإلطار النظري لهذا البحث الخاص بموضوع  .(235، ص م2323)قبس عواد،  الضريبيوخاصة التحاسب 

التجارة االلكترونية فقد ظهر أنه وباإلضافة الى العديد من الدوافع التي تم ذكرها من أجل القيام بممارسة هذا النوع من التجارة 

يعمل من خاللها وهذا هو ما حققته له  ةهو بحث اإلنسان عن سبل سهل ومحاولة االستعاضة به عن التجارة التقليدية العادية

شبكة اإلنترنت في مواضيع مختلفة مثل االتصاالت وسهولة التواصل والرؤية للجميع بما في ذلك التجارة االلكترونية عبر هذه 

كما بات يتم إطالق هذا االسم عليها عالمياً، وبهذا فقد تم تسخير هذا االطار النظري وأدوات ومنهج هذا  ،الشبكة العنكبوتية

البحث للخوض في هذا الموضوع والتوصل الى عدد من النتائج المهمة التي وجدت وتم وضعها في نهايته، باإلضافة الى عدد 

 من التوصيات المالئمة له.  

 منهج البحث: - 7

أثناء إعداد هذا البحث لذي تم من خالله ويتمثل المنهج األساسي المستخدم في هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليلي وا         

زدياد الاعربي الفلسطيني من حيث مدى ة هذا البحث والمتمثلة بفئة الشباب الألخذ رؤية عين الميدانيةأدوات البحث  استخدام

افتتاح بشكل إلكتروني أي عن بُعد بدون  وتوزيعهوهذا النوع من التجارة هو الذي يتم شراءه  ،االلكترونيةى التجارة واالقبال عل

، ولذلك فكان هذا المنهج هو ات ومدن العالمدية المعروفة في داخل دول ومجتمعفي األسواق التقلي ومعروضات ةمحالت تجاري

إحصائية  ودالالتوجودها بنسب مئوية  أسبابمدروسة ومعرفة الذي تمكن الباحث من خالله من وصف هذه الظاهرة ال

ما يريد دراسته عن الظاهرة  الستكشافواضحة على اعتبار ان هذا المنهج يُعطي الحرية للباحث الذي يستخدمه من العمل 

  المدروسة. 

  البحث: مجتمع -  8

سكان ُخمس الشباب في داخل المجتمع الفلسطيني حسب إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني شكل عدد يُ           

من اجمالي عدد السكان الكلي وبعملية حسابية لهذه النسبة ألحدى المدن الفلسطينية وهي  % 22بحوالي المجتمع الفلسطيني 

بلغ نسبة الشباب في هذه المدينة بحسب نسبة نسمة تف لأ 29.329مدينة بيت لحم الواقعة في جنوب فلسطين والبالغ عدد سكانها 

فعند وبذلك من فئة الشباب في مدينة بيت لحم لوحدها،  2055بما قيمته  % 22الشباب لإلجمالي الكلي في المجتمع الفلسطيني 

من فئة الشباب في داخل  023ة فقط من فئة الشباب الفلسطيني في مدينة بيت لحم فإن هذه النسبة تساوي قيم % 5اختيار نسبة 

)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام هللا،  لهذا البحث ةشكله عينالمدينة المذكورة من المجتمع الفلسطيني وهي ما تُ 

 .فلسطين(
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 البحث:  عينة -  9

من بطريقة عشوائية ومقصودة  فقط % 5نسبة  اختياروقد تم  ،فئة الشباب في المجتمع الفلسطينيعينة هذا البحث بتتمثل          

 منهم شاملةً  023وبلرت بذلك بقيمة  ،وهي مدينة بيت لحمالمذكورة سابقاً في مجتمع البحث  الفلسطينيةالمدن  إحدىهذه الفئة من 

نسبة وقد تبين أن نسبة الذكور في هذا المجتمع تكاد تكون متساوية تقريباً مع  ،سنة ( 29 – 25 ) بعمر منللذكور واإلناث 

اء )الجهاز المركزي لإلحصنسبة متقاربة بشكل كبير نوعاً ما بذلك وهي  ،من اإلناث 233 ر/من الذكو 235اإلناث بواقع 

وقد تم استخدام العينة المقصودة لفئة الشباب في المدينة المذكورة وبطريقة عشوائية بسيطة في  فلسطيني، رام هللا، فلسطين(،ال

 اختيار عناصر تلك الفئة. 

 

 أداة البحث: - 10

وقد تم تقسيم هذه االستبانة الى ثالثة اقسام رئيسية  ،استخدام أداة االستبانة كأداة رئيسية وأساسية في هذا البحث لقد تم            

احتوى على أسئلة  الفلسطيني والقسم الثانيالعربي احتوى القسم األول على أسئلة تتعلق بسمات عينة هذا البحث من فئة الشباب 

العمل بالتجارة االلكترونية والقسم الثالث احتوى على أسئلة عن أنواع السلع التي يتم المتاجرة بها في هذه  عن دوافع ازدياد

  . داخل المجتمع العربي الفلسطيني التجارة

 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  -  11

لبحث بعددها الكامل والذي هذا ا استباناتمن هذا البحث فقد قام بتعبئة  لميدانيللجانب ا االستعدادبعد أن أتم الباحث          

وبعد ذلك عمل الباحث ، ة المختارة والتي تم ذكرها سابقاً من فئة الشباب الفلسطيني ذكور وإناث بطريقة العين 023ن تكون م

تحليل هذه البيانات وتحويلها ذلك تم العمل على  وبعد  SPSSقام بتعبئتها على برنامج التحليل على فرز االستبانات الصالحة و

 الى معلومات مهمة عن هذا الموضوع وقد تم استخدام التقنيات اإلحصائية التالية:  

 تقنية استخراج النسب المئوية لسمات العينة الخاصة بهذا البحث. – 2

 تقنية استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس العوامل المستقلة والتابعة في هذا البحث. – 2

 تقنية االنحدار واالرتباط لمعرفة طبيعة العالقة بين المتريرين المذكورين )المستقل والتابع(.  – 0

 عينة البحث:  خصائص –  12

 خصائص العينة المأخوذة، نسب مئوية:بيانات الدراسة حسب  (1الجدول رقم ) 

 البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة: قيمة اإلجابة:

 الجنس: التكرار النسبة المئوية %

2  .52 %  ذكر 225 

 أنثى 255  % 25.  2
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100 %  المجموع: 320 

 طبيعة العمل: التكرار النسبة المئوية %

5 .25 %  طالب 23 

5  .02 %  وغيرة.... جامعي، ثانويخريج:  223 

 عامل 53  % 25.  2

5  .22 %  موظف )حكومي، خاص وغيرة...( 23 

2  .25 %  ...(غير ذلك )عمل حر، تاجر وغيرة 53 

100 %  المجموع: 320 

 الحالة االجتماعية: التكرار النسبة المئوية %

0  .59 %  392  أعزب 

0  .02 %  متزوج 233 

 مطلق 03  % 9.  2

100 %  المجموع: 320 

 الدخل الشهري: التكرار النسبة المئوية %

2  .59 %  قليل  293 

 متوسط 53  % 25

2  .25 %  مرتفع 53 

100 %  المجموع: 320 

 ". ة الشباب الفلسطينيالمأخوذة من عين االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

العربي الفلسطيني مع زيادة  الشبابيوجد توازن في فئة  ه( أن2الواردة في الجدول رقم ) البياناتتبين من خالل              

الجامعات والطلبة وغير  من خريجيالعربي الفلسطيني هم  الشبابغالبية فئة ظهر أن بسيطة لنسبة الذكور على اإلناث و

  المتزوجين ومن ذوي الدخل القليل.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو لثالثاالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        390  

 ISSN: 2706-6495 

 
 تحليل البيانات ونتائج البحث: –  13

من وجهة نظر الشباب في داخل المجتمع بدوافع ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية  والمؤثرات المتعلقةطبيعة الرؤية  -أ 

 الفلسطيني:

 مندوافع ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية باصة بالمتغير المستقل والمتمثلة القيم الكمية )اإلحصائية( الخ (2الجدول رقم )

 :في داخل المجتمع الفلسطينيالشباب  وجهة نظر

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

والمتمثلة  المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير المستقل

من وجهة نظر الشباب في بدوافع ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية 

 الفلسطيني:داخل المجتمع 

معنى قيمة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية للخيار 

 .( 1)األعلى% 

 دوافع تتعلق بقلة فرص العمل:  – 2 75.9% 2.63 705. مرتفعة

 دوافع تتعلق بالسهولة في جلب هذه السلع: – 2 72.8% 2.60 710. مرتفعة

 تتعلق بالسهولة في توزيع هذه السلع: دوافع – 2 71.3% 2.58 712. مرتفعة

 دوافع تتعلق بزيادة الدخل الفردي: – 2 69.7% 2.57 714. مرتفعة

 دوافع تتعلق بالعمل اإلضافي:  – 5 68.1% 2.55 715. مرتفعة

 دوافع تتعلق بالمنافسة لبعض السلع المحلية:  – 2 66.6% 2.53 716. مرتفعة

 دوافع تتعلق بوجود معارف في الخارج:  – 2 64.7% 2.52 717. مرتفعة

 متوسطة

.717 2.50 %63.4 

دوافععععع تتعلععععق بقلععععة الرسععععوم المفروضععععة علععععى إدخععععال هععععذه  – 5

 السلع بشكل متفرق وقليل:

 متوسطة

.717 2.49 %61.9 

دوافعععع تتعلعععق بالعمعععل السعععري دون العمعععل علعععى فعععتح محعععال  – 9

 تجارية وما يلحقها من رسوم وتراخيص وضرائب وغيرها. 

 متوسطة
.716 2.47 %60.3 

دوافع متعلقة ببراعة العمل االلكتروني على شبكة االنترنت  – 23

 لدى بعض االفراد والتسلية بالتجارة االلكترونية.

%  2.54 696. مرتفعة  المجموع:  67.5

 ". الشباب الفلسطيني ليل االستبانات المأخوذة من عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تح

                                                           
الخاصة بالتجارة االلكترونية في داخل كثيراً( والذي يعني مدى التأثير على القيم  مؤثر ومؤثرتتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   1)

 المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر.
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القيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمترير المستقل  ( وفيما يتعلق2ات الواردة في الجدول رقم )تبين من خالل البيان          

ما بين  نها قد جاءتأمن وجهة نظر الشباب في داخل المجتمع الفلسطيني بوالمتمثلة بدوافع ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية 

دوافع تتعلق العمل، و دوافع تتعلق بقلة فرص متدرجة بالشكل التالي: وقد جاءت ،متوسطة في معظمهالالدرجات المرتفعة وا

بالسهولة في جلب هذه السلع، ودوافع تتعلق بالسهولة في توزيع هذه السلع، ودوافع تتعلق بزيادة الدخل الفردي، ودوافع تتعلق 

دوافع تتعلق بقلة دوافع تتعلق بوجود معارف في الخارج، وبالعمل اإلضافي، ودوافع تتعلق بالمنافسة لبعض السلع المحلية، و

المفروضة على إدخال هذه السلع بشكل متفرق وقليل، ودوافع تتعلق بالعمل السري دون العمل على فتح محال تجارية  الرسوم

وما يلحقها من رسوم وتراخيص وضرائب وغيرها، ودوافع متعلقة ببراعة العمل االلكتروني على شبكة االنترنت لدى بعض 

 .والتسلية بذلك االفراد

 لسلع االلكترونية التي تتم المتاجرة بها في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب:نواع االوجود ألمدى  -ب 

بأنواع السلع االلكترونية التي تتم المتاجرة بها  تمثلةوالم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال (3الجدول رقم )

 :في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب

 قيم اإلجابة: اإلجابة:قيمة 

ي( لقيم المتغير التابع المقدار والحجم الكمي )اإلحصائ

والمتمثلة بأنواع السلع االلكترونية التي تتم المتاجرة بها في 

 داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب:

معنىىى قيمىىة 

 اإلجابة

االنحىىىىىىىىراف 

 المعياري

المتوسىىىىىىىىىط 

 الحسابي

النسبة المئوية للخيار 

 .(  2) األعلى%

اً جد مرتفعة  مالبس وأحذية:  – 2 %85.6 2.73 681. 

اً مرتفعة جد  أجهزة الكترونية: – 2 %80.6 2.68 695. 

اً مرتفعة جد  أجهزة للسيارات:  – 0 %78.8 2.66 700. 

اً مرتفعة جد  أدوات زينة ومكياج وعطور:  – 2 %77.5 2.64 702. 

اً مرتفعة جد  أدوية متنوعة: – 5 %75.9 2.63 705. 

 أجهزة وأدوات طبية: – 2 74.4% 2.61 708. مرتفعة

 ألعاب أطفال: – 2 72.8% 2.60 710. مرتفعة

 أدوات منزلية وأثاث:  – 5 71.3% 2.58 712. مرتفعة

                                                           
 مدى الوجود ألنواع السلع التي يتم المتاجرة بها الكترونياً ( والذي يعني موجود وموجود كثيراً تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   2)

 ت الحاضر.في الوقمن وجهة نظر الشباب في داخل المجتمع الفلسطيني 
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 أدوات كهربائية:  – 9 69.4% 2.56 714. مرتفعة

 مرتفعة
.715 2.55 %67.8 

والسيارات وقطع أغراض متنوعة من دهان لألبواب  – 23

 .......... إلخ. و غيار لألجهزة المتنوعة ومكمالت غذائية

 المجموع:  75.4% 2.62 685. مرتفعة

 ". الشباب الفلسطيني عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات المأخوذة من 

القيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمترير التابع ب( وفيما يتعلق 0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

في  نها قد جاءتبأوالمتمثلة بأنواع السلع االلكترونية التي تتم المتاجرة بها في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب 

متدرجة بالشكل التالي: مالبس وأحذية، وأجهزة الكترونية، وأجهزة  معظمها ما بين المرتفعة جداً والمرتفعة، وقد جاءت

أدوات منزلية وأثاث، أجهزة وأدوات طبية، وألعاب أطفال، وأدوية متنوعة، وأدوات زينة ومكياج وعطور، وللسيارات، و

.......... و الت غذائيةوأدوات كهربائية، وأغراض متنوعة من دهان لألبواب والسيارات وقطع غيار لألجهزة المتنوعة ومكم

 إلخ. 

أنواع السلع االلكترونية التي تتم المتاجرة بها في داخل وبين دوافع ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية  طبيعة العالقة بين -ج 

 :المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب

أنواع السلع االلكترونية التي تتم المتاجرة بها في وبين  دوافع ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية بينالعالقة  (4الجدول رقم )

 :                داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب

معنى الداللة 

 اإلحصائية:

قيمة الداللة 

 اإلحصائية:

Sig 

قيمة معامل 

 االرتباط:

R 

 نتيجة الفحص:

 

 

 دالة إحصائياً 

 

 

2 3  .3 

 

 

5  .3 + 

 المستقل""قيم المترير 

من وجهة نظر دوافع ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية "

 "الشباب في داخل المجتمع الفلسطيني

 "قيم المترير التابع"

"أنواع السلع االلكترونية التي تتم المتاجرة بها في داخل 

 "المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب
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"دوافع ازدياد العمل بالتجارة ( والذي تم وضعه لفحص طبيعة العالقة بين 2الواردة في الجدول رقم )تبين من خالل البيانات 

قد أنها االلكترونية" وبين "أنواع السلع االلكترونية التي تتم المتاجرة بها" في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب 

تجارة تلك الدوافع يزداد العمل والتوجه بال تأثير ازدادبمعنى أنه كلما جاءت قوية وذات داللة إحصائية وذا طبيعة طردية 

وقيمة الداللة  2بة من الرقم الكبيرة والقري االرتباطااللكترونية بمختلف السلع المذكورة، وهذا ظهر من خالل قيمة معامل 

  .% 5حصائية األقل من اإل

   للبحث: واالستنتاجية  النتائج النهائية -14

أن غالبية فئة الشباب أنه يوجد توازن في فئة الشباب العربي الفلسطيني مع زيادة بسيطة لنسبة الذكور على اإلناث وتبين  .2

 القليل. الشهري الجامعات والطلبة وغير المتزوجين ومن ذوي الدخل  العربي الفلسطيني هم من خريجي

القيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمترير المستقل والمتمثلة بدوافع ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية ب وفيما يتعلقتبين  .2

متدرجة بالشكل التالي: دوافع تتعلق بقلة مرتفعة ونها قد جاءت من وجهة نظر الشباب في داخل المجتمع الفلسطيني با

ودوافع تتعلق بالسهولة في توزيع هذه السلع، ودوافع تتعلق  دوافع تتعلق بالسهولة في جلب هذه السلع،فرص العمل، و

دوافع تتعلق بزيادة الدخل الفردي، ودوافع تتعلق بالعمل اإلضافي، ودوافع تتعلق بالمنافسة لبعض السلع المحلية، و

ودوافع  دوافع تتعلق بقلة الرسوم المفروضة على إدخال هذه السلع بشكل متفرق وقليل،بوجود معارف في الخارج، و

تتعلق بالعمل السري دون العمل على فتح محال تجارية وما يلحقها من رسوم وتراخيص وضرائب وغيرها، ودوافع 

 .والتسلية بذلك متعلقة ببراعة العمل االلكتروني على شبكة االنترنت لدى بعض االفراد

القيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمترير التابع والمتمثلة بأنواع السلع االلكترونية التي تتم المتاجرة وفيما يتعلق بتبين  .0

متدرجة بالشكل التالي: مالبس مرتفعة جداً ونها قد جاءت بأبها في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب 

أجهزة وأدوات طبية، أدوية متنوعة، وينة ومكياج وعطور، وأدوات زوأحذية، وأجهزة الكترونية، وأجهزة للسيارات، و

أدوات منزلية وأثاث، وأدوات كهربائية، وأغراض متنوعة من دهان لألبواب والسيارات وقطع غيار وألعاب أطفال، و

 .......... إلخ. و لألجهزة المتنوعة ومكمالت غذائية

طبيعة العالقة بين "دوافع ازدياد العمل بالتجارة االلكترونية" وبين "أنواع السلع االلكترونية التي تتم المتاجرة تبين أن  .2

قد جاءت قوية وذات داللة إحصائية وذا طبيعة طردية أنها بها" في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الشباب 

العمل والتوجه للتجارة االلكترونية بمختلف السلع المذكورة، وهذا ظهر من ازداد تأثير تلك الدوافع يزداد  بمعنى أنه كلما

 . % 5وقيمة الداللة اإلحصائية األقل من  2خالل قيمة معامل االرتباط الكبيرة والقريبة من الرقم 

 لتوصيات: ا - 15

يشاء ويقدر" )القرآن الكريم، سورة هللا يبسط الرزق لمن من عند هللا وذلك لقوله تعالى: "اإليمان بأن الكسب والرزق هو  .2

 (.22الرعد، آية 

 ضرورة التوازن في تجارة السلع االلكترونية وتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية الربحية. .2

 التعاون ما بين نوعي التجارة االلكترونية والتقليدية وعدم اقصاء أي منهما بطريقة عنيفة.  .0
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ية عبر مواقع التواصل االجتماعي والمواقع الخاصة بهذا النوع من التجارة وااللتزام ُحسن الترويج للسلع االلكترون .2

بتوصيل السلع في األوقات المناسبة وعدم زيادة تكاليف إضافية عليها قد تكون مرتفعة وغير ضرورية بعد تحديد قيمة 

 الربح. 

ود التي وصلت اليها هذه التجارة ومدى الحدأخرى عن هذا الموضوع بشكل دوري لمعرفة كمية ونوعية إجراء أبحاث  .5

 الفائدة منها مقارنةً بالتجارة التقليدية.

 

 المراجعقائمة المصادر و. 16

 القرآن الكريم.

  .رام هللا، فلسطين (.م2322. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيمنشورات 

-تسهيل التجارة والتجارة اإللكترونية في منطقة اإلسكوا  ،م(2330منشورات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لرربي آسيا، )

حاالت مصر واألردن ولبنان واإلمارات العربية المتحدة، ألمم  المشاركة الفعالة في التجارة اإللكترونية: تعزيز

 المتحدة، نيويورك، أميركا. 

م(، الصعوبات التي تواجه التجارة االلكترونية في فلسطين وأثرها على طريقة االستخدام 2322دانا القوقا وآخرون، )

 وتطبيقاتها، منشورات جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. 

ماجستير، جامعة بابل، سالة رم(، تطويع قواعد االسناد في عقود التجارة اإللكترونية )دراسة تحليلية(،  2322طه المولى، )

 بابل، العراق.

م(، واقع التجارة االلكترونية في فلسطين والتحديات المستقبلية، رسالة ماجستير، جامعة االزهر، 2322سعيد جبريل، )

 غزة، فلسطين. 

ر، يستماج، رسالة المعوقات وسبل التطوير –م(، التجارة اإللكترونية كنموذج للتسويق في فلسطين 2329رنين القواسمي، )

 جامعة الخليل، الخليل، فلسطين.

م(، مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادالت 2332منشورات معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، )

 والتجارة اإللكترونية وتنظيم التوقيعات اإللكترونية، رام هللا، فلسطين.

وتحديات التجارة اإللكترونية، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، م(، البنوك التجارية 2332العـاني إيمان، )

 الجزائر.

(، تحليل أثر التجارة االلكترونية على التنمية في بيئة البلدان العربية، منشورات كلية اإلدارة واالقتصاد د.ت) ،محسن عباس

 ، واسط، العراق. 22جامعة واسط، مجلة دنانير العدد  –
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م(، التجارة اإللكترونية وآثارها على اقتصاديات األعمال العربية، المجلة الجزائرية 2322ومريم يوسف، )نعيمة يحياوي 

 ، الجزائر.2عدد  –للتنمية االقتصادية 

 م(، التجارة االلكترونية في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، الجزائر.2325حابت آمال، )

مستقبل قطاع البيع بالتجزئة في ظل التوجه نحو التسوق اإللكتروني: حالة قطاع األحذية، رسالة  ،م(2322محمود مجاهد، )

 ماجستير، جامعة الخليل، فلسطين.

مع اإلشارة للعالم العربي، رسالة  –م(، دور واهمية التجارة االلكترونية في اقتصاد المعرفة 2335بن وارث حكيمة، )

دائرة ما بعد  –علوم التسيير معهد العلوم االقتصادية و  -أم البواقي  -ي بن مهيدي ماجستير، المركز الجامعي العرب

 التدرج، الجزائر.

م(، مشكالت فرض وتحصيل الضرائب في عقود التجارة االلكترونية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 2323قبس عواد، )

 (، العراق. ٣٤(، العدد )٢١)
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