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 جتمع األردنيالمُ  األسري في عولمة للبناءالُمهِددات القيمية والسلوكية المُ 

 (0212-0222العام )ما بين  من وجهة نظر الزوجين

 

 لحظه كريم الجعافرة ة/الدكتور عدادإ

 الهاشمية األردنية المملكة مؤتة، جامعة الجريمة، علم تخصص دكتوراه

 

 ُملخص باللغة العربية

عولمة للبناء األسري في الُمجتمع األردني من وجهةة نرةر هدفت الدراسة التعرف على الُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  

دراسة على عينة قصدية ُمتعددة األغةرا  ، وقد طُبّقت الستبانة خاصة بالدراسةإالزوجين، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم 

 ( مبحوثاً.0011تمثل األزواج في المملكة األردنية الهاشمية، حيث بلغت )

حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسة  إجابةات أفةراد عينةة الدراسةة نحةو الُمهةِددات 

ومكةةا   لألسةةرة،والةةدخل الرةةهري  العمةةل،والمؤهةةل العلمةةي وطبيعةةة  العمةةر()لُمتغيةةر عولمةةة والتةةي تعةةود القيميةةة والسةةلوكية المُ 

 اإلقامة.

 رقابية على بعض المواقةع اإلباحيةةقيام الجهات الُمختصة بوضع أنرمة ضرورة  :صلت الدراسة الى توصيات عدة منهاوقد تو 

، مةن قبةل أفةراد األسةرة الهةات  أو اإلنترنةتضرورة تخصةيص سةاعات ُمحةددة إلسةتخدام إلى و، الموجودة على شبكة اإلنترنت

 واإلبتعاد عن إستخدام الهات  المحمول في غرف النوم.

 الزوجين، المجتمع األردني، المهددات القيمية. البناء االسري، وجهة نرر المفتاحية:الكلمات 
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Globalized value and behavioral threats to family building in Jordanian society from the 

viewpoint of both spouses between the year (2000-2016) 

 

Abstract  

   The study aimed to identify the global value and behavioral threats of family building in 

Jordanian society from the point of view of the couple, and to achieve the objectives of the study, 

a questionnaire was designed for the study, and the study was applied to a multi-purpose 

intended sample representing couples in the Hashemite Kingdom of Jordan, where it reached 

(1600) researched. The results of the study showed statistically significant differences between 

the average responses of the sample of the study towards the globalized value and behavioral 

threats that belong  to the variable (age), scientific qualification, nature of work, monthly income 

of the family, and place of residence. The study reached several recommendations, including: the 

need for the competent authorities to put regulations on some pornographic websites on the 

Internet. And the need to allocate specific hours for the use of the phone or the Internet and stay 

away from using mobile phone in the bedrooms. 

Key words: the family construction, the couple's point of view, the Jordanian society, the value 

threats. 

 

 

 :والخلفية النظريةالُمقدمة 

باعتبارهةا مؤسسةة أولةى لعمليةة ذات أهميةة كبيةرة، سةلمة برةكل عةام األردنيةة برةكل خةاا والعربيةة المُ عتبر األسةرة تُ 

للعديد من التغيرات، بنيوية ووظائفية من حيث تغير المرجعيات القيمية التةي  ، والتي تّعرضتجتماعية وطنياً وعولمياً التنرئة اإل

جتمع األرحب، وكيفية إكسابهم المسموح فيه والمنهةي عنةه مةن السةلوكيات القيميةة، سلوكيات أبنائها قبيل نيلهم لعضوية المُ  توجه

 ( 4102)محادين، . خصوصاً بعد أ  تسيّدت العولمة ومصاحباتها السلوكية والتكنولوجية العالم

جيةا الةاراا األكثةر تةمثيراً وأثةراً فةي إحةداي التغييةر، فقد بسةتت العولمةة نفوذهةا علةى العةالم بمسةره مةن خةول التكنولو

بفضةةل سةةرعة اختةةراق الحةةواجز الزمانيةةة والمكانيةةة والوصةةول إلةةى الرةةرائف االجتماعيةةة المختلفةةة، رغةةم اخةةتوف الحضةةارات 

، فقد جاءت هةاه رعايةواللغات بين األمم، وتحديداً األسرة محور هاه الدراسة، وألّ  األسرة األردنية تستحق منا كل االهتمام وال

 عاصرة.ستجدات المُ الدراسة كمحاولة لمعرفة حال هاه األسرة في ظل المُ 
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 هموأنرمةت انيةاتهم وأمك هموعيونهم وقلوب البرر  على عقول تسارعة االنترار والتمثيرمُ ال ستحوذت العولمة وقيمهاوقد إ

جتمةع أساسي فةي بنةاء شخصةية األفةراد الةاين تةدفع بهةم نحةو المُ كتنريم تنرئي وسلوكي  االسرةعموماً، ال سيما  اليومية هموحيات

ّسةوق نفسةه كفاعةل لكةاً لمةن يعةرف كية  يُ ها ببساطة ال تستمذ  أحداً، فلم يُعد العالم ملكاً ألحد دو  غيره، بةل أصةبف مِ ، ألنّ األكبر

ل شةةعارات عةةابرة للجغرافيةةا حضةةاري وعلمةةي وتكنولةةوجي يةةؤثر بحقةةوق اإلنسةةا  ومبادراتةةه الفرديةةة أيضةةاً، فالعولمةةة تحمةة

تمكين المرأة، جعلها ذلك وجتمع المدني حقوق اإلنسا  التكنولوجيا، والحضارات: كالسوق الحرة، الخصخصة، الديمقراطية، المُ 

رةةكلة تكمةةن فةةي عةةدم القةةدرة علةةى المُ  إال أ ّ رةةرقة، المُ قةةادرة علةةى جةةاي اإخةةرين إليهةةا، فهةةي وإ  بةةدت بهةةاه الصةةورة الجميلةةة 

 بررات دينية أو أخوقية للواقع الجديد.ستحدثات الجديدة، من دو  إيجاد مُ جة بين القيم القديمة والمُ المزاو

يتةةمل  مةةن الصةةور واإلشةةارات والنصةةوا المرئيةةة والمقةةروءة علةةى تفةةاعلي فتراضةةي إفةةنحن نعةةين اإ  فةةي عةةالم 

رةةكل تهديةةداً لمنرومةةة القةةيم وتغييةةراً   الماضةةي بةةات يُ الراشةةات اإللكترونيةةة دائمةةة البةةث، هةةاا العةةالم الجديةةد منةةا تسةةعينيات القةةر

، حيةث وجةدت المجتمعةات واألسةر نفسةةها عاريةة تمامةاً أمةام تةدفق الرسةةائل السةائدة منةا ذلةةك الحةين لمرجعيةات وأنمةاط المعيرةة

ونجوم الكةرة وصةوالً  خيلة المراهد بدًء بعارضات األزياءوالمعلومات التي تجوي العالم على مدار الساعة، والتي أخات تمأل مُ 

 (4110فردات اللغوية.)أبو حووة، إلى رموز الفن والسينما واأللبسة واألطعمة وأنماط السلوك والمُ 

يُعتبر األمن اإلنساني ضرورة ُملحة للتغلب على الُمهِددات التي تواجه اإلنسا  وبرةكل عةام فة ّ  عةدم إمةتوك مةا يكفةي و    

سية كالغااء والمموى والرعاية الصحية والتعليم، وعدم الرعور بالتممنينةة والسةوم، لعةدم قةدرة من النقود إلشباا الحاجات األسا

الدولةةة علةةى حمايةةة الُممتلكةةات واألعةةرا  هةةي الُمحةةددات األساسةةية لألمةةن اإلنسةةاني، وتبةةرز العولمةةة كُمهةةِدد  جديةةد، باإلضةةافة 

أهةم ن ومة(.4102مسةاعد، اي والنمةو السةكاني الُمتسةارا )اعه واإلرهةللُمهِددات التقليدية المتمثلة في الحروي والعن  برتى أنو

 (4104الُمهِددات التي تواجه اإلنسا  والُمجتمع هي االتي:)الكيوني، 

 غياي األمن اإلجتماعي: وذلك بسبب اإلختول في توزيع الثروات، وإنترار األوبئة والحروي. -0

 غياي األمن الوظيفي: ويتمثل بعدم إستقرار الدخل. -4

 غياي األمن الصحي: الناتج عن إنترار األوبئة الفتّاكة وعدم القدرة على توفير الرعاية الصحية ألفراد المجتمع. -3

غياي األمن الُمجتمعي: الُمتمثل بسهولة إنتقال األسةلحة والعنة  والتتةرف والقتةل الجمةاعي، الةاي يصةل لحةد اإلبةادة  -2

 الجماعية.

 اإلنحباس الحراري.غياي األمن البيئي: ب نترار التلوي و -2

 غياي األمن الثقافي: وذلك ب نعدام التكافؤ في نرر الثقافة وسيادة الثقافة الغالبة. -0

       إنترار الجرائم والغن والتزوير والُمخدرات والجريمة المنرمة.عن غياي األمن الرخصي: الناتج  -7

د مةةن خةةول تفاعلةةه مةةع المواقةة  والخبةةرات الفرديةةة مجموعةةة مةةن المعةةايير واألحكةةام التةةي تتكةةو  لةةدى الفةةرالقةةيم هةةي و       

هةي فمفهةوم العةام للقةيم: ، أّمةا بالنسةبة لل(60: 4102ختيار أهدافةه وتوجهاتةه فةي الحياة)الحسةين، إنه من جتماعية، بحيث تمكّ واإل

ى عةدد مةن القةيم وإ  كةا  تلق على الرواهر االجتماعية المختلفة، ويتفق الجميةع علةبف وتُ سن أو بالقُ أحكام أخوقية توص  بالحُ 

هةةا: وتُعةةّرف بمنّ ، (016: 4110هنالةةك اختوفةةاً بسةةيتاً، هةةاا االخةةتوف يحةةدد هويةةة الثقافةةة ومةةا يميزهةةا عةةن غيرهةةا. )أبةةو المجةةد، 

مثل المقومات األساسية التي يتوجه من خولها األشخاا نحو غايات ووسائل لتحقيقهةا، أو أنماطةاً مجموعة من المعتقدات التي تُ 

 (02: 4110وكية يتم اختيارها وتفضيلها عن غيرها. )سعيدة، سل
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هاه األدوار تُبرز مقدار أهميتها في حياتنا، كدورها في توجيةه األفةراد و ،جتمعهمة ورئيسة في المُ تلعب القيم أدواراً مُ و

ب شةاعة قةيم االنتمةاء والةوالء  نحو أنماط محددة من السلوكيات، وتعريم المحبة بين الناس والتعاط ، وتدعيم المواطنة الصةالحة

، حيةث والمحافرة عليهللوطن، وحفظ الهوية التي تميز المجتمعات عن بعضها بعضا، كما تلعب دوراً في تحديد مومف المجتمع 

ك ، وهاا التواز  ناتج عن االتفاق الاي تحدثه القيم فهي التي تحفظ تماسوالتماسك االجتماعيتعمل على إحداي التواز  والثبات 

 (00: 4112لسيد، جتمع من خول دورها في منع حدوي الجريمة والحد منها)االمُ 

إختلةة  العلمةةاء فةةي تحديةةد مصةةدر القةةيم، فةةالبعض ربةة  القةةيم باإلنسةةا  ونسةةب أصةةلها للتبيعةةة البرةةرية، وبالةةاات وقددد 

والةدوافع والميةول، فةالفرد هةو الةاي  عتبةرت القةيم محكومةة بةالغرائزإالتكوين البرري للفرد ومنها مدرسة التحليل النفسي، التةي 

( فةي حةين 4102)الحسةين، . عتي القيمة لألشياء واألفعال، أي أّ  فلسفة القيم تعتمد على االختيار الحر والرغبة الااتية لألفراديُ 

 ( 4101الحربي،)الُمجتمع. نجد البعض اإخر يرى بمّ  مصدر القيم هو 

 (4100برزها:)األشقر، ويجمع العلماء على مجموعة من المصادر أ 

حقةق لننسةا  السةعادة، وتةنرم حياتةه فةي كةل زمةا  ومكةا ، فةالقيم األديا : وهةي ترةمل علةى المبةادل والتنريمةات التةي تُ  .أ

 (4100آل عبود، )  .الدينية هي في الغالب التي يستند عليها الناس في تقييم سلوكهم في الرفض أو القبول

 كل ما آلفه اإلنسا  في حياته، حتى أصبف غالباً بالتتابع، وقد يكو  إيجابياً أو سلبياً.الُعرف: وهي العادات والتقاليد و  .ي

حافرة على حقةوق النةاس، وهةي القوانين الوضعية: وهي األوامر والنواهي التي وضعها البرر ألنفسهم لتنريم الحياة والمُ  .ت

 لعادات والتقاليد. أيضاً تمخا في عين االعتبار القيم الدينية والقيم التي تممر بها ا

القيم من الُمحددات الُمهمة الموجهةة لسةلوك األفةراد، فةالقيم ذات مسةتويين فهنالةك القةيم المثاليةة المتصةورة فةي  وتُعتبر     

الاهن والقيم الواقعية المتمثلة في السلوك، فاألولى ترةير إلةى مةا يجةب أ  يكةو ، والثانيةة ترةير إلةى مةا هةو كةائن بالفعةل. 

يم أكثةر تجريةداً مةن السةلوك، فهةي ليسةت مجةرد سةلوك انتقةائي، بةل تتضةمن المعةايير التةي يحةدي التفضةيل علةى عد القةتُ و

فيمةا بعةد علةى شةكل  تةرجمأساسها، ويتحدد السةلوك بةالقيم واألهةداف، فمةن خةول القةيم تنبثةق العواطة  والرغبةات التةي تُ 

 . (77: 4102)بكوش،  .سلوكيات

رةير إلةى أنّهةا: بتقبةل يُ حيةث لمةات الجديةدة صةيغة دالليةة لوهتمةام المعاصةر بالعولمةة وقد تّضمن قةاموس أكسةفورد للك

ثقافات الغير في كثير من األحيا  وتفهمها، كجزء  من تقدير القضايا االجتماعية واالقتصةادية وااليكولوجيةة العالميةةب)البرغثي، 

ا: صةةيرورة رأسةةمالية تاريخيةةة يتحةةول فيهةةا خةة  اإلنتةةاج هةةمةةن وجهةةة نرةةر اقتصةةادية بمنّ (  Boll )ويُعّرفهةةا بةةول ( 74: 4117

)عبةد .الرأسمالي من دائرة التبادل والتوزيع والتسويق إلى عولمة اإلنتاج الرأسمالي ورأس المال وقوى اإلنتاج وعوقات اإلنتةاج

 ( 02و 02: 4100العزيز وآخرو ، 

 

 وأسئلتها: شكلة الدراسةمُ 

األسري في العالم تغيرات غير مسةبوقة أدت إلةى تغيةر فةي أدوار ومةدلوالت ومعةاني يرهد التفاعل بين اإلنسا  والبناء 

الاي يحتوي ما بداخلةه، ويحفرةه مةن أي تهديةد أو ختةر قةد  فاألسرة كالوعاءصتلف )البناء األسري( القديم قِدم اإلنسا ، هاا المُ 

 واضةحاً فاألسةرة األردنيةة كغيرهةا مةن األسةر العربيةة يتعر  له، إال أّ  هاا الدور الاي تضتلع به األسرة عموماً يرهد تحةوالً 

 التكنولوجيا، انترارتقع تحت تمثير العولمة جراء 
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رةير اإلحصةائيات إلةى أّ  جتمعات ُعرضة للتغير والتبدل بنيةة وسةلوكيات، حيةث تُ فهي وإ  كانت بحكم التتور الاي تمر به المُ  

جتمةع األردنةي بالنسةبة ستخدمي اإلنترنت فةي المُ نترار مُ إستخدماً، وأّ  نسبة مُ  مويين 7بلغ في االرد   ُمستخدمي اإلنترنتعدد 

                                                                                     (4102وثائق دائرة اإلحصاءات العامة، )طوق. حالة  440111 4102عدد حاالت التوق لعام ، وبلغت 73 بلغتلعدد السكا  

  اإتية:وتسعى هاه الدراسة لنجابة عن األسئلة 

قتصةادي مةن جتمةع األردنةي فةي الجانةب اإلما الُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمة التي تواجه البنةاء األسةري فةي المُ  -0

 وجهة نرر الزوجين؟

جتمع األردني في الجانب الثقةافي مةن وجهةة عولمة التي تواجه البناء األسري في المُ ما الُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  -4

 نرر الزوجين؟

جتمةاعي مةن جتمةع األردنةي فةي الجانةب اإلعولمة التي تواجه البنةاء األسةري فةي المُ ما الُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  -3

 وجهة نرر الزوجين؟

تمةع األردنةي فةي الجانةب التكنولةوجي مةن جعولمة التي تواجه البناء األسري فةي المُ ما الُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  -2

 وجهة نرر الزوجين؟

 :أهمية الدراسة

 جتمةعتسعى هاه الدراسة إلى إزالة الغمو  المعرفي عن الُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمةة للبنةاء األسةري فةي المُ 

المعةارف والسةلوكيات، التةي تُمثّةل المسةموح جتمع الاي يكتسب األفراد من خوله القةيم وتُمثّل األسرة المرجع األهم في المُ  حيث

سةتجدة جتمع األردني على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي وتمثيراته واتجاهةه، فةي طبيعةة األدوار المُ فيه والمنهي عنه في المُ 

ارمة فةي المجةاالت صاحباتها بثورة ععلى األسرة األردنية المعاصرة، فقد جاءت العولمة منا بداية تسعينيات القر  الماضي ومُ 

 .جتمع وأساسه ف نّه من األهمية بمكا  السعي لدراسة تمثير هاه الراهرة على األسرةختلفة، وألّ  األسرة َعصب المُ الحياتية المُ 

 النظرية.أوالً: األهمية 

سةةاعدة العةةاملين فةةي موضةةوا التختةةي  األسةةري والرةةرعي وأصةةحاي القةةرار فةةي إعةةداد بةةرامج تتناسةةب مةةع طبيعةةة مُ  .0

 وحريةة يةةرتبتةة بةالتحول نحةو الخصخصةة وثقافةة التكنولوجيةا والرقمجتماعية والثقافية والمُ تسارعة اإلالتحوالت المُ 

 .السوق

صةةاحباتها، تخصصةةة فةةي مجةةال الُمهةةِددات القيميةةة والسةةلوكية الناتجةةة عةةن العولمةةة ومُ تقةةديم مةةادة علميةةة وميدانيةةة مُ  .4

 .األردني جتمعوتمثيرها على البناء األسري في المُ 

يمكن لكةل  مةن: وزارة التنميةة االجتماعيةة والمحةاكم الرةرعية والمقبلةين علةى الةزواج والمعنيةين فةي العلةوم اإلنسةانية  .3

 ستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة.رتبتة باألسرة، اإلالمُ 

 ثانياً: األهمية التطبيقية.

القةةرار فةةي إعةةداد بةةرامج تتناسةةب مةةع طبيعةةة  ُمسةةاعدة العةةاملين فةةي موضةةوا التختةةي  األسةةري والرةةرعي وأصةةحاي .0

 .الُمتسارعة اإلجتماعية والثقافيةالتحوالت 

تخصصةةة فةةي مجةةال الُمهةةِددات القيميةةة والسةةلوكية الناتجةةة عةةن العولمةةة وُمصةةاحباتها، تقةةديم مةةادة علميةةة وميدانيةةة مُ  .4

 .األردنيالُمجتمع ناء األسري في وتمثيرها على الب
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 أهداف الدراسة:  

 التعرف على الُمهِددات القيمية والسلوكية التي تؤثر في البناء األسري األردني من وجهة نرر الزوجين أنفسهم. -0

تغيةةرات الديموغرافيةةة والتةةمثيرات معرفةةة تةةمثيرات العولمةةة علةةى العوقةةات الحياتيةةة فةةي البنةةاء األسةةري األردنةةي تِبعةةاً للمُ  -4

صةاحبات العولمةة الثقافيةة طبيعة واتجاه التفاعوت اليومية لسلوكيات أفرادها المتمثرة بمُ االقتصادية والتكنولوجية والثقافية، على 

 جتمع األردني.ستجدة على المنرومة القيمية التاريخية للمُ مثلة في األدوار المُ جتماعية، مُ واإل

ألدوار المستجدة داخةل األسةرة ولصةالف مثلة في اعولمة، مُ التعرف على مدى وعي الزوجين بالُمهِددات القيمية والسلوكية المُ  -3

 جتمع األردني، في ظل تفكك الكثير من القيم الجماعية والعوقات األسرية المادية.سيادة القيم الفردية التي تؤثر في المُ 

 :المفاهيم االجرائية

ولةة( أو محاولةة شةخص أو )فةرد، جماعةة، مؤسسةة، د حاولة إلحاق الضرر أو إحداي تغيير قيمي بفاعةل معةينمُ هي الُمهدِدات: 

حتمل الوقوا، وإمكانيةة التنبةؤ بمةدى جماعة أو تيار فكري ما اإلضرار بحياة اإخرين، كما تُعرف بمنّها: كل فعل يُرّكل ختراً مُ 

 (4107)عادل، .الزيادة أو النقصا 

تكةةو  نتيجةةة للتفاعةةل بةةين أفةةراد : ُسةةلم مةةن مبةةادل ومعةةايير وأحكةةام ومعتقةةدات أخوقيةةة وموجهةةات سةةلوكية، ُمتفةةق عليهةةا وتالقدديم

 األسرة، كما تُعتبر أنماطاً سلوكية يتم اختيارها وتفضيلها دو  غيرها

مجموعةةة األفعةةةال واألنرةةةتة التةةي تصةةةدر عةةن الفةةةرد، والتةةةي باإلمكةةا  موحرتهةةةا وقياسةةها كاألنرةةةتة العقليةةةة هةةةي : السددلو 

سةةا  برةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر مقصةةوداً كةةا  أو غيةةر الفسةةيولوجية والحركيةةة، ويمثةةل أي فعةةل أو رد فعةةل يصةةدر عةةن اإلن

 مقصود، سواًء أكا  على شكل فعل أو كوم أو لغة جسد أو رموز ترهر على سلوكيات اإلنسا . 

جتمةةاعي تفةةاعلي بةةين رجةةل وامةةرأة تربتهمةةا عوقةةة جنسةةية شةةرعية كمسةةاس ُمبةةرر للةةزواج الرةةرعي إتنرةةيم دينةةي هةةي : األسددرة

 .التي ال تنتهي إال في حالة التوق أو في حالة وفاة أحد الزوجين ستمرارية،ويمتاز باإل

 

 :الدراسات ذات الصلة

 ب  االجتماعية تأثير العولمة على دور األسرة في التنشئةب بعنوان:بدراسة  ،(0212)هداج، قام 

واإلعومية على دور األسرة في التنرئة جتماعية والثقافية واالقتصادية هدفت هاه الدراسة إلى التعرف على تمثير العولمة اإل    

االجتماعية، وأجريت الدراسة في مدينة ستي  الجزائرية، وقد استخدم الباحةث اسةتبانة لجمةع البيانةات بعةد توزيعهةا علةى عينةة 

راسة إلةى: ستخدماً العينة التبقية، وقد أشارت نتائج الدأسرة مُ   330461أسرة، من عدد األسر اإلجمالي والبالغ 021مكونة من 

كمةا أشةارت ، زيادة في معدالت الجريمة واالنحراف باستخدام وسائل االتصال الحديثةة، تةمثير لنعونةات الغربيةة علةى األطفةال

عةدالت الجريمةة والتفكةك والهجةر رتفةاا مُ إنحراف ونترار اإلإنتائج الدراسة إلى أّ  خروج المرأة للعمل أثّر على حجم األسرة و

 جتماعية وتراجع السلتة األبوية.لضواب  اإلنهيار اإوالتوق و

 ب  بعنوان:"العولمة وتأثيرها على دور األسرة في التنشئة االجتماعيةدراسة  ،(0222)السيد،  وأجرى

جتماعيةة والثقافيةة التةي تواجةه لتعرف على تمثير العولمة على التنرئة االجتماعية، والتعرف على التحةديات اإللهدفت الدراسة   

 جتمع العربي، وقد استخدمت الباحثة منهج المسف االجتماعي على عدد من التلبة من جامعة البحرين،في المُ  األسرة
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طالبةةاً، وأظهةةرت النتةةائج زيةةادة فةةي نسةةبة التفكةةك األسةةري والهجةةر والتةةوق التحةةول نحةةو ثقافةةة العولمةةة، تةةمثير  22بلةةغ عةةددهم  

 األسرة. اإلعونات الغربية على فكر التفل، وزيادة متتلبات

   .  بعنوان:" تأثير العولمة على البناء األسري" بدراسة   Anchalesh, 2012)) أنشيال وقام

لتعرف على التمثيرات المصاحبة للعولمة على البناء األسري لدى العائوت البنغاليةة، وقةد أجريةت الدراسةة لالدراسة هاه  هدفت 

جموعة من النتائج منها: تحول األسر من نم  األسرة الكبيةرة الممتةدة إلةى عائلة بنغالية، حيث توصلت الدراسة إلى م 311على 

نم  األسرة الصغيرة النووية وتراجع في القيم التقليدية األسرية لصالف القيم الحديثة، حيث ساهم انترار وسائل االتصال الحديثة 

جتمةع نحةو النرةرة الدونيةة للمةرأة هات العامة ألفةراد المُ تجا)التلفاز، الستااليت، الموبايل، والكمبيوتر( في إحداي تغيرات في اإل

 .تلقةاألرملة أو المُ 

 02بلددداً ولددال   55بعنددوان:" العالقددة بددين العولمددة والقدديم الشخصددية فددي بدراسددة ( Florentina, 2011) فلورينتينددا وقددام

 عاماً" 

 ختلفةة والتغييةر فةي القةيم الرخصةيةجوانب العولمةة المُ لتعرف على العوقة بين التغير الاي طرأ على الى اوقد هدفت الدراسة    

)قيم العمةل وقةيم الحيةاة العامةة: أهميةة األسةرة، أهميةة األصةدقاء، أهميةة الةدين، وقةت الفةراا، الترفيةه، الصةداقة، السةعادة، الثقةة 

جتمعةات جتمةع الدراسةة مُ مُ  بلةداً حةول العةالم، ضةم 23عامةاً، فةي  47ويعتمد هاا البحث على تحليةل بيانةات علةى مةدى ،بالنفس( 

ختلفةة نتائج الدراسة إلى أّ  التغيرات في القيم الرخصية تةرتب  بعوقةات مُ  واظهرتمتنوعة من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، 

 مع تغييرات العولمة، وتمثر هاه العوقة بالخصائص الديموغرافية للعينة 

 جتمع الدراسة:مُ 

 أسةرة.( 0201707جميع األسر األردنية في المملكة األردنيةة الهاشةمية، والبةالغ عةددها)جتمع الدراسة من تكوَّ  مُ وقد 

(. وألغرا  هاه الدراسة، ونررا لضةخامة مجتمةع الدراسةة، وتباعةد مفرداتةه مكانيةاً، 4107دائرة اإلحصاءات العامة، وثائق )

فقد تةم أوالً تقسةيم المملكةة إلةى أقاليمهةا الجغرافيةة الةثوي  فقد تمَّ اختيار عينة الدراسة بمسلوي العينة القصدية متعددة األغرا ،

)الرمال والوس  والجنوي( واختيار محافرة واحدة من كةل إقلةيم، ومةن ثةم تةم تقسةيم المحافرةات حسةب تقسةيماتها اإلداريةة إلةى 

هةاه األحيةاء، حيةث تةم اختيةار  ألوية وأقضية، واختيار عينة الدراسة من األسر من األحياء السكانية ضمن المناطق الممهولةة فةي

مةن حجةم  % 1.00سةتبانه تمثةل مةا نسةبته إ( 0011عينة الدراسةة مةن المحافرةات اإتيةة: عمةا ، إربةد، الكةرك، وقةد تةمَّ توزيةع)

سةتهدفة، سةتبانة بعةد تعبئتهةا مةن األسةر المُ إ( 0230سةترجاا )إستهدف، وبعةد إجةراء عمليةة التتبيةق، تةم جتمع اإلحصائي المُ المُ 

سةتبعادها لعةدم صةوحيتها للتحليةل. وبهةاا إكتملةة، لةالك تةم سةتبانة لةم تكةن مُ إ( 30ستردة تبةين بةمّ  )المُ  تستبيانامراجعة اإل وبعد

الموزعةة، وترةكل  تسةتبيانا( من عدد اإل% 62.0( استبانة، تركل )0212الخاضعة للتحليل ) تيكو  العدد اإلجمالي لوستبيانا

كلةي لمجتمةع الدراسةة، وهةي نسةب مناسةبة ألغةرا  تحقيةق أهةداف هةاه الدراسةة نرةرا للحجةم مةن الحجةم ال % 1.01نسبته ما 

تةاح للتتبيةق، ولصةعوبة تةوفر اإلمكانيةات الماديةة المتاحةة للتالبةة جتمع الدراسة، وتباعده مكانياً، ومحدوديةة الوقةت المُ الكبير لمُ 

  حافرة.لتوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب اإلقليم والمُ ( يوضف ا0جتمع اإلحصائي. والجدول )ختيار عينة أكبر من المُ إل
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 (1جدو  )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اإلقليم والمحافظة

 المحافظة اإلقليم
عدد أفراد 

 العينة

 النسبة 

 من العدد اإلجمالي للعينة 

 28.0 421 اربد الشما 

 51.5 776 عمان الوسط

 20.5 308 الكر  الجنوب

 100% 1505 - المجموع

 

 لصائص عينة الدراسة

 (.4والنسب المئوية، والموضحة في الجدول ) تللتعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة النوعية تم إيجاد التكرارا   

 ( 0جدو  )

 الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية )%( العدد ) ( الفئة المتغير

 الجنس

 41.8 629 ذكر

 58.2 876 أنثى

 100 1505 المجموا

 العمر

 بالسنوات

 15.5 233 02أقل من 

41-21 516 34.3 

20-01 430 28.6 

 21.6 325 01أكثر من 

 100 1505 المجموا

 المؤهل العلمي

 17.7 266 ثانوي فمقل

 34.1 513 دبلوم متوس 

 39.1 589 سبكالوريو

 9.1 137 دراسات عليا

 100 1505 المجموا

 31.0 466 موظ  قتاا عام طبيعة العمل
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 النسبة المئوية )%( العدد ) ( الفئة المتغير

 42.4 637 موظ  قتاا خاا

 17.8 268 أعمال أخرى 

 8.9 134 عاطل عن العمل

 100 1505 المجموا

 دخل األسرة الرهري

 بدينار أردنيب

 11.5 173 311أقل من 

310-211 405 26.9 

210-711 674 44.8 

 16.8 253 711أكثر من 

 100 1505 المجموا

 مكا  السكن

 62.7 944 مدينة

 23.8 358 ري 

 7.8 117 بادية

 5.7 86 مخيم

 100 1505 المجموا

 طبيعة المسكن

 73.3 1103 ُملك

 26.7 402 إيجار

 100 1505 المجموا

وى كةل ( والمتعلقة بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب خصائصهم النوعية يوحظ على مسةت4من خول بيانات الجدول )

 متغير ما يلي: 

مةن أفةراد العينةة،  % 20.7بالنسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس فتبين أّ  األزواج يرةكلو  مةا نسةبته 

 %02.2، وذلك لتواجد المرأة في البيت، أكثر من الرجل، أّما متغير العمر ف ّ  ما نسةبته % 27.4فيما تركل الزوجات ما نسبته 

( سنة، وذلك النخفا  عدد المتزوجين في هاه الفئة العمرية، فيمةا بلغةت نسةبة 42العينة هم من الفئة العمرية )أقل من من أفراد 

، وهةي الفئةة العمريةة األكثةر تمةثوً فةي العينةة، وذلةك ألنّةه مةن % 32.3( سنة ما نسةبته 32-42عينة الدراسة من الفئة العمرية )

كثر في هاه الفئة من غيرها كونها مرحلة عمرية متوستة، ويوحظ بمّ  أفةراد عينةة الدراسةة المتوقع أ  تكو  نسبة المتزوجين أ

( سةنة 22من حجم العينة، وتنخفض نسبتهم  في الفئة العمرية )أكثةر مةن  %47.0( قد شكلوا ما نسبته 22-30من الفئة العمرية )

مةن أفةراد  %07.7مؤهةل العلمةي ألفةراد العينةة نجةد أّ  مةن إجمةالي العينةة، وفيمةا يتعلةق بةالتوزيع حسةب ال %40.0لتصل إلةى 

مةن المؤهةل العلمةي  %36.0منهم من المؤهل العلمةي ب دبلةوم متوسة ب، و  % 32.0العينة من  فئة التعليم ب الثانوي فمقل ب، و 
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ة تمثيل الفئةة األولةى نخفا  نسبإوحظ . ويُ % 6.0ببكالوريوسب، بينما شكل أفراد عينة الدراسة من ب دراسات علياب ما نسبته 

جتمةع الدراسةة، وفيمةا يتعلةق رتفةاا نسةبة تمثلهةا فةي مُ من عينة الدراسةة، وهةاا دليةل علةى ارتفةاا نسةبة الفئةات األكثةر تعليمةاً، إل

، % 04.7بالتوزيع حسب مكا  اإلقامة فيتضف أّ  عينة الدراسة من المقيمين في المد  قد شكلوا النسبة األكبر والتي بلغت نحةو 

 % 7.7قيمةين فةي الباديةة بنسةبة ، ومةن المُ % 43.7لك انعكاساً الرتفاا نسبتهم في المجتمع، ومن المقيمةين فةي الرية  بنسةبة وذ

، وفيما يتعلق بالتوزيع حسب ملكية السكن فيتضف أّ  النسبة األكبةر لصةالف فئةة % 2.7خيمات بنسبة قيمين في المُ وأخيرا من المُ 

، وذلةةك بسةةبب سةةعي األسةةرة األردنيةةة لوسةةتقرار فةةي مسةةاكن مملوكةةة، وخاصةةة فةةي % 73.3سةةبة قيمةين فةةي مسةةاكن ُملةةك وبنالمُ 

 .%40.7ستمجرين  مناطق الري  والبادية، وبلغت نسبة فئة المُ 

 أداة الدراسة    

ا علةى الجانةب بعد إجةراء المسةف المكتبةي واالطةوستبانه خاصة بالدراسة، وذلك إلجمع بيانات الدراسة الميدانية، تم تصميم     

وبعةد أ  تةم إعةداد أداة ( 4117)محةادين، و(، 4117)البرغثةي،  ل دراسةةمثة تعلقةة بموضةوعهاالنرري، والدراسةات السةابقة المُ 

تمادهةةا برةةكلها النهةةائي مةةن قبةةل إالدراسةةة برةةكلها األولةةي، انرةةر تةةم إخضةةاعها لعمليةةة التحكةةيم، وتةةم إجةةراء بعةةض التعةةديوت وا

ستبانة كانا محوراً واحداً، وقد تةم فصةلهما فيمةا بعةد، وذلةك اً بم  المحور الثاني والثالث كما وردا في اإلالمررف األكاديمي، علم

 .لغايات تسهيل التحليل اإلحصائي

 :الصدق والثبات   

فةي  حكمين من أعضةاء هيئةة التةدريس( مُ 7على ) –فقرة  01ستبيا  والمكونة من الدراسة تم عر  اإل صدق اداةللتمكد من     

وبنةاء علةى آراء ، حرةاتهمحكمةو  ب بةداء آرائهةم ومُو العلوم التربوية من الجامعات األردنية وقد قةام المُ قسم علم االجتماا وكلية 

فقةرة  22سةتبيا  برةكله النهةائي والةاي تكةو  مةن نتهاء إلى صياغة اإلواإل وحراتهم، تم تعديل فقرات أداة الدراسةحكمين ومُ المُ 

 .حاورم 2توزعت على 

 

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

 .نتائج الدراسة حسب أسئلة الدراسة     

 :نتائج السؤا  االو  

 (3جدو  )

المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة والمسددتوى إلجابددات عينددة الدراسددة نحددو فقددرات الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية 

 جتمع األردني في الجانب االقتصاديي المُ عولمة التي تواجه البناء األسري فالمُ 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

5 
ارتفاا األسعار المتزايد ناتج عن االعتماد شبه الكلي على المنتجات 

 المستوردة من الخارج
 مرتفع 1 0.90 3.986

2 
سة الحكومة في تتبيق غياي العدالة في توزيع الدخل ناتج عن سيا

 توصيات االتفاقيات الدولية
 مرتفع 2 0.96 3.904

4 
، حسابات وأرصدة بنكية، مهارات باسورد) سيترت ثقافة الرقم

 ( على ثقافة المجتمعوالمنافسة،زيادة اإلنتاج، 
 مرتفع 3 0.96 3.889
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

1 
زادت العولمة االقتصادية من نسبة الفقر والفقراء في المجتمع 

 ني.األرد
 مرتفع 4 0.90 3.867

3 
سلعة، مادة إعونية، )األجنبي يُفضل أفراد األسرة األردنية المنتج 

 فيلم سينمائي، أغنية، الماركات العالمية( على المنتج المحلي
 مرتفع 5 1.10 3.852

6 
طول فترة اإلعالة لألبناء سبباً في تدني األوضاا المعيرية ألفراد 

 األسرة األردنية
 مرتفع 6 1.02 3.850

7 
تغيرت أنماط االستهوك األساسية وزاد االعتماد على االستهوك 

 الكمالي
 مرتفع 7 0.88 3.763

10 
سيترت القيم االقتصادية المعولمة )التنافس بو حد، الربف دو  قيد، 

 االدخار دو  شرط وغسيل األموال( على قيم المجتمع عموماً 
 مرتفع 8 0.90 3.740

 متوس  9 1.03 3.588 االقتصادية من نسبة البِتالة في المجتمع األردني زادت العولمة 9

8 
تعتمد العوقات االجتماعية السائدة بين أفراد األسرة على المصالف 

 المادية
 متوس  10 1.00 3.506

- 
للُمهةةِددات القيميةةة والسةةلوكية المعولمةةة التةةي تواجةةه المسةةتوى الكلةةي  

 ردني في الجانب االقتصاديالبناء األسري في المجتمع األ
 مرتفع - 0.70 3.794

( أّ  المستوى الكلي للُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمة التي تواجه البناء األسري في 3أظهرت النتائج في الجدول )      

الدراسةة علةى جميةع  المجتمع األردني في الجانب االقتصادي قد جاء بمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة

(، وتكر  إجابةات عينةة الدراسةة عةن فقةرات هةاا المحةور علةى أّ  الفقةرة رقةم  1.71نحراف معياري )  ( ، ب3.762الفقرات )

( وقةد 3.670( قد حققت الترتيب األول من حيث األهمية النسبية بالنسبة للُمهِددات فةي الجانةب االقتصةادي بمتوسة  حسةابي )2)

ب، يليها في  ارتفاا األسعار المتزايد ناتج عن االعتماد شبه الكلي على المنتجات المستوردة من الخارجى ب نصت هاه الفقرة عل

غيةاي العدالةة فةي توزيةع الةدخل نةاتج عةن سياسةة الحكومةة فةي تتبيةق  الترتيب الثاني وبمستوى مرتفع الفقرة التي تةنص علةىب

( تؤكةد 2(، والفقةرة التاليةة رقةم )3.612سابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا )ب وقد بلغ المتوس  الح توصيات االتفاقيات الدولية

سيترت ثقافة الرقم)باسويرد، حسابات وأرصدة بنكية، مهارات زيةادة اإلنتةاج، والمنافسةة( علةى  ذلك أيضاً، والتي تنص على ب

(، يليهةا فةي الترتيةب الرابةع وبمسةتوى مرتفةع 3.776ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا ) جتمعثقافة المُ 

ب وقةد بلةغ المتوسة   قتصةادية مةن نسةبة الفقةر والفقةراء فةي المجتمةع األردنةيزادت العولمة اإل( التي تنص علىب 0الفقرة رقم )

علةىب ( والتةي تةنص 3(، وفةي الترتيةب الخةامس وبمسةتوى مرتفةع الفقةرة رقةم )3.632الحسابي إلجابات عينة الدراسةة عليهةا )

ب  نةتج المحلةيعالميةة( علةى المُ  ماركةةيُفضل أفراد األسرة األردنية المنتج األجنبي)سلعة، مةادة إعونيةة، فةيلم سةينمائي، أغنيةة، 

( والتةي 3(. وفي الترتيب السادس وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.724وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي  اإلعالة لألبناء سةبباً فةي تةدني األوضةاا المعيرةية ألفةراد األسةرة األردنيةةطول فترة تنص علىب 

تغيةرت أنمةاط ( والتةي تةنص علةىب 7(، وفي الترتيب السابع وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.720إلجابات عينة الدراسة عليها )

ب، وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا  كمةةالياالسةةتهوك األساسةةية وزاد االعتمةةاد علةةى االسةةتهوك ال

سةةيترت القةةيم االقتصةةادية المعولمةةة ( والتةةي تةةنص علةةىب 01(، وفةةي الترتيةةب الثةةامن وبمسةةتوى مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )3.703)

بلةغ المتوسة  الحسةابي  ب وقةد )التنافس بو حد، الربف دو  قيد، االدخار دو  شرط وغسةيل األمةوال( علةى قةيم المجتمةع عمومةاً 

 (. 3.721إلجابات عينة الدراسة عليها )

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                       18  

ISSN: 2706-6495 

 

زادت العولمةةة االقتصةةادية مةةن نسةةبة البِتالةةة فةةي ( والتةةي تةةنص علةةىب 6وفةةي الترتيةةب التاسةةع وبمسةةتوى متوسةة  الفقةةرة رقةةم )

عاشةر واألخيةر وبمسةتوى (، وفي الترتيب ال3.277ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها ) المجتمع األردني

ب وقةد بلةغ  تعتمد العوقات االجتماعية السائدة بين أفراد األسرة على المصةالف الماديةة( والتي تنص علىب 7متوس  الفقرة رقم )

 (. 3.210المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

فقةرات محةور الُمهةِددات القيميةة والسةلوكية ة نحةو ( أّ  االنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراس3ويوحظ من الجدول )

رةير إلةى ( مّما يُ 1.77 -0.01المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب االقتصادي قد تراوحت بين ) 

 تقاري إجابات عينة الدراسة نحو فقرات هاا المحور.

 :السؤا  الثانينتائج  

 (2جدو  )

ابية واالنحرافددات المعياريددة والمسددتوى إلجابددات عينددة الدراسددة نحددو فقددرات الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية المتوسددطات الحسدد

 المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب الثقافي

رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

 مرتفع 1 1.01 3.957 جيل اإباء واألبناء بفعل التتورات التكنولوجية.زيادة الفجوة بين  4

 مرتفع 2 0.98 3.875 أفرادها. المتوارثة لدىترهد األسرة األردنية تراجعاً في القيم األخوقية  10

3 
تتعر  العوقات األسرية السائدة في المجتمع لترويه ناتج عن التمثر 

 مع األردني.بمطباا غربية دخيلة على المجت
 مرتفع 3 0.98 3.852

8 
عدم قدرة الدول النامية على مواكبة التقدم العلمي المتسارا زاد من 

 معاناة أفراد أسرها.
 مرتفع 4 0.79 3.815

7 
التمثر الكبير في الثقافة الغربية في الممكل زاد من االعتماد على  

 األطعمة السريعة التحضير.
 مرتفع 5 1.03 3.800

2 
الصراا بين الزوجين على السيادة من جهة وتّحمل األعباء  زيادة

 المادية من جهة أخرى.
 مرتفع 6 1.01 3.755

5 
شّجعت العولمة على انترار العوقات الجنسية المحرمة خارج إطار 

 العوقة الزوجية الررعية.
 مرتفع 7 0.96 3.703

9 
سيترة النموذج  تفتقر األسرة األردنية لوجود القدوة الحسنة في ظل

 الغربي المتتور.
 متوس  8 1.01 3.606

 متوس  9 1.01 3.569 تغير مفهوم األسرة والتعبير عنه باألفراد واألزواج. 6

1 
عدم وضوح وجهة نرر أفراد المجتمع في مسملة الزواج العرفي 

 وختورته.
 متوس  10 0.90 3.554

- 
سةةلوكية المعولمةةة التةةي الُمهةةِددات القيميةةة والالدرجةةة الكليةةة لمسةةتوى  

 تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب الثقافي
 مرتفع - 0.87 3.749

 

( أّ  المستوى الكلي للُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمة التي تواجه البناء األسري في 2أظهرت النتائج في الجدول )      

رتفع حيث بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة على جميةع الفقةرات مستوى مُ المجتمع األردني في الجانب الثقافي جاء ب

 (،  1.77( ، بانحراف معياري ) 3.726)
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( قد حققت الترتيب األول من حيث األهمية النسةبية 2وتكر  إجابات عينة الدراسة عن فقرات هاا المحور على أّ  الفقرة رقم )

زيةةادة الفجةةوة بةةين جيةةل اإبةةاء ( وقةةد نصةةت هةةاه الفقةةرة علةةى ب 3.627قةةافي بمتوسةة  حسةةابي )بالنسةةبة للُمهةةِددات فةةي الجانةةب الث

ترةةهد األسةةرة ب، يليهةةا فةةي الترتيةةب الثةةاني، وبمسةةتوى مرتفةةع الفقةةرة التةةي تةةنص علةةىب  واألبنةةاء بفعةةل التتةةورات التكنولوجيةةة

(، 3.772غ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسةة عليهةا )ب وقد بل األردنية تراجعاً في القيم األخوقية المتوارثة  لدى أفرادها

تتعر  العوقةات األسةرية السةائدة فةي المجتمةع لترةويه نةاتج  (  والتي تنص على ب3أّما في الترتيب الثالث فجاءت الفقرة رقم )

(، يليها 3.723الدراسة عليها ) ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة عن التمثر بمطباا غربية دخيلة على المجتمع األردني

عةةدم قةةدرة الةةدول الناميةةة علةةى مواكبةةة التقةةدم العلمةةي ( التةةي تةةنص علةةىب 7فةةي الترتيةةب الرابةةع وبمسةةتوى مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )

(،  وفةةي الترتيةةب 3.702ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا )المتسةةارا زاد مةةن معانةةاة أفةةراد أسةةرها.

التةمثر الكبيةر فةي الثقافةة الغربيةة فةي الممكةل زاد مةن االعتمةاد علةى ( والتي تنص علىب 7وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )الخامس 

(. وفةةي الترتيةةب السةةادس 3.71ب، وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا )األطعمةةة السةةريعة التحضةةير.

زيادة الصراا بين الةزوجين علةى السةيادة مةن جهةة وتّحمةل األعبةاء الماديةة ( والتي تنص علىب 4وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )

(، وفةي الترتيةب السةابع وبمسةتوى مرتفةع 3.722ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةا )من جهة أخةرى.

 رج إطار العوقة الزوجية الررعيةشّجعت العولمة على انترار العوقات الجنسية المحرمة خا( والتي تنص علىب 2الفقرة رقم )

( 6( وفةي الترتيةةب الثةامن وبمسةتوى متوسةة  الفقةرة رقةةم )3.713ب وقةد بلةغ المتوسةة  الحسةابي إلجابةةات عينةة الدراسةة عليهةةا )

ب، وقةد بلةغ المتوسة  تفتقر األسرة األردنية لوجةود القةدوة الحسةنة فةي ظةل سةيترة النمةوذج الغربةي المتتةوروالتي تنص علىب 

( والتةي 0(. وفةي الترتيةب التاسةع وقبةل األخيةر وبمسةتوى متوسة  الفقةرة رقةم )3.010بي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا )الحسا

ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةا  تغيةر مفهةوم األسةرة والتعبيةر عنةه بةاألفراد واألزواجتنص علةىب 

عةدم وضةوح وجهةة نرةر أفةراد ( والتةي تةنص علةىب 0توى متوس  الفقرة رقةم )(، وفي الترتيب العاشر واألخير وبمس3.206)

وحةظ مةن (، ويُ 3.222ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليهةا ) جتمع في مسملة الزواج العرفي وختورتهالمُ 

ِددات القيميةة والسةلوكية المعولمةة التةي ( بم  االنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة نحو  فقةرات محةور للُمهة06الجدول )

رةير إلةى تقةاري إجابةات ( مّمةا يُ 1.76 -0.13جتمع األردني فةي الجانةب الثقةافي قةد تراوحةت بةين ) تواجه البناء األسري في المُ 

 عينة الدراسة نحو فقرات هاا المحور.

 السؤا  الثالث: نتائج 

 (5جدو  )

ريددة والمسددتوى إلجابددات عينددة الدراسددة نحددو فقددرات الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعيا

 .جتمع األردني في الجانب االجتماعيالمعولمة التي تواجه البناء األسري في المُ 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

22 
ئيسة لعزوف ارتفاا تكالي  الزواج من األسباي الر

 الرباي عنه.
 مرتفع 1 1.02 4.131

 مرتفع 2 0.83 4.101 معاناة األسرة األردنية من ارتفاا نسب التوق. 23
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

 مرتفع 3 0.88 4.042 تمرد األبناء على الضواب  األسرية التقليدية. 15

13 
ضعفاً في التواصل االجتماعي تعاني األسر األردنية 

 والزيارات العائلية.
 مرتفع 4 1.04 3.967

20 

تنترر المراكل داخل األسرة األردنية مثل:)التوق 

االنفعالي، ارتفاا نسب المخالفات القانونية 

واالضترابات االجتماعية كالعن  في الجامعات 

 والعن  المصاحب لونتخابات.

 مرتفع 5 0.83 3.937

 مرتفع 6 0.87 3.922 لم تعد القيم الفردية والرخصية تخضع لضب  األسرة 4

1 

)تمخر سن  تدني مكانة الزواج الررعي لعدة أسباي

الزواج، انترار أماكن الترفية للجنسين، ارتفاا نسب 

 التوق(

 مرتفع 7 0.96 3.907

8 
تراجع مفهوم التكافل األسري أمام سيادة قيم المنفعة 

 الفردية.
 مرتفع 8 1.08 3.892

14 
 زيادة مستوى التغير السلوكي في العوقات بين

 الزوجين.
 مرتفع 9 1.14 3.870

21 
لم يعد الزواج الررعي الوسيلة الوحيدة إلشباا 

 الرغبات الجنسية.
 مرتفع 10 1.01 3.863

18 
تراجع واضف في مكانة كبار السن في األسرة 

 األردنية الحديثة.
 مرتفع 11 0.82 3.833

16 
يتناقص اعتماد األبناء على اإباء عاطفياً في األسرة 

 نية تدريجياً.األرد
 مرتفع 12 1.04 3.780

9 
حلت المؤسسات الوسيتة )الفنادق، المتاعم، غرف 

 المساج،....( مكا  األسرة في كثير من وظائفها
 مرتفع 13 1.04 3.773

10 
تراجع الكثافة الدينية في العوقات بين الزوجين داخل 

 األسرة وخارجها
 مرتفع 14 1.09 3.770

11 
ر جديد على األسرة زاد من دخول الخادمة كعنص

 معدالت ارتكاي الجريمة فيها.
 مرتفع 15 1.03 3.766

 مرتفع 16 1.00 3.758 زيادة معدالت الجرائم الجنسية في المجتمع األردني  7

19 
ساهم تمكين المرأة العاملة في إعادة توزيع األدوار 

 بين أفراد األسرة.
 مرتفع 17 1.00 3.721

6 
األبناء في  السلوكي بين معدالت االنحرافزيادة  

 األسرة األردنية
 مرتفع 18 1.16 3.713

3 
تراجع دور الزوجين في التنرئة االجتماعية وذلك 

 (..)وسائل اإلعوم،. لرهور مؤسسات بديلة مثل
 متوس  19 0.89 3.661

12 
تراجع النم  الاكوري ساهم في إعادة توزيع األدوار 

 بين الزوجين.
 متوس  20 0.93 3.654

17 
اتساا دائرة الراوذ الجنسي والعوقات الجنسية 

 الخاطئة بين الرجل والمرأة داخل المجتمع األردني.
 متوس  21 0.91 3.631

5 
لتتبيق تتخا الحكومة من االتفاقيات الدولية ذريعة 

 التعليم، العمل، واألجور( ) المساواة بين الجنسين في
 متوس  22 0.88 3.549

 متوس  23 0.91 3.407عوبة وجود توافق بين الزوجين على المهام ص 2
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

 اليومية لكل منهما

- 

الُمهةِددات القيميةة والسةلوكية الدرجة الكلية لمسةتوى  

المعولمةةة التةةي تواجةةه البنةةاء األسةةري فةةي المجتمةةع 

 األردني في الجانب االجتماعي

 مرتفع - 0.68 3.811

 

عولمةة التةي تواجةه البنةاء األسةري فةي ( أّ  المسةتوى الكلةي للُمهةِددات القيميةة والسةلوكية المُ 2أظهرت النتائج في الجةدول )      

رتفةع، حيةث بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة علةى جميةع جتمع األردني في الجانب االجتماعي جاء بمستوى مُ المُ 

عينة الدراسة عن فقرات هاا المحةور علةى أّ  الفقةرة رقةم (، وتكر  استجابات  1.07( ، بانحراف معياري ) 3.700الفقرات )

( 2.030بمتوسة  حسةابي بلةغ) ( قد حققت الترتيب األول من حيث األهمية النسبية بالنسبة للُمهِددات في الجانةب االجتمةاعي44)

فةي الترتيةب الثةاني  ب، يليهةا رتفةاا تكةالي  الةزواج مةن األسةباي الرئيسةة لعةزوف الرةباي عنةه.إوقد نصةت هةاه الفقةرة علةى ب 

ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات معاناة األسرة األردنية من ارتفاا نسب التوق.وبمستوى مرتفع الفقرة التي تنص علىب 

تمةرد األبنةاء علةى الضةواب   والتي تنص علةى ب( 02ب الثالث فجاءت الفقرة رقم )(، أّما في الترتي2.010عينة الدراسة عليها )

(، يليها فةي الترتيةب الرابةع وبمسةتوى مرتفةع 2.124. وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )لتقليديةاألسرية ا

ب وقةد بلةغ يوجد هنالك ضعفاً في التواصل االجتماعي والزيارات العائلية بين األسر األردنيةة.( التي تنص علىب 03الفقرة رقم )

( والتي تةنص 41رتفع الفقرة رقم )وفي الترتيب الخامس وبمستوى مُ  ،(3.607راسة عليها )المتوس  الحسابي إلجابات عينة الد

تنترر المراكل داخل األسرة األردنية مثل:)التوق االنفعالي، ارتفاا نسب المخالفات القانونية واالضترابات االجتماعية علىب 

(، وفةي 3.637وس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليهةا )ب، وقد بلغ المتكالعن  في الجامعات والعن  المصاحب لونتخابات

ب وقد .فردية والرخصية تخضع لضب  األسرةد القيم العُ لم تَ ( والتي تنص علىب 2الترتيب السادس وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )

( 0جةاءت الفقةرة رقةم ) (، وفةي الترتيةب السةابع وبمسةتوى مرتفةع،3.644بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا )

)تةمخر سةن الةزواج، انترةار أمةاكن الترفيةة للجنسةين، ارتفةاا  يسةباد مةن األتدني مكانة الزواج الررعي لعةدوالتي تنص علىب 

(، فالبنةةاء االجتمةةاعي المحةةي  بةةالزوجين 3.617وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا )، بنسةةب التةةوق(

تراجع مفهوم التكافةل األسةري أمةام ( والتي تنص علىب 7ي الترتيب الثامن وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )ومراهر التحضر،  وف

(. وفةي الترتيةب التاسةع وبمسةتوى 3.764ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةا )سيادة قيم المنفعة الفردية.

ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  التغيةةر السةةلوكي فةةي العوقةةات بةةين الةةزوجين. زيةةادة مسةةتوى( والتةةي تةةنص علةةىب 02متوسةة  الفقةةرة رقةةم )

لةم ( والتةي تةنص علةىب 40(، وفي الترتيب العاشر وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.771الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

بةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجا يعةةد الةةزواج الرةةرعي الوسةةيلة الوحيةةدة إلشةةباا الرغبةةات الجنسةةية

تراجع واضةف فةي مكانةة ( والتي تنص علىب 07(، وفي الترتيب الحادي عرر، وجاءت وبمستوى متوس  الفقرة رقم )3.703)

(، وفةي الترتيةب الثةاني 3.733وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليهةا ) كبار السن في األسرة األردنية الحديثة.

يتنةةاقص اعتمةةاد األبنةةاء علةةى اإبةةاء عاطفيةةاً فةةي األسةةرة األردنيةةة ( والتةةي تةةنص علةةىب 00مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )عرةةر وبمسةةتوى 

 ب، مّما انعكس على العوقات بين أفراد األسرة، تدريجياً 
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( 6م )( وفي الترتيب الثالث عرر وبمسةتوى متوسة  الفقةرة رقة3.771وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها ) 

ب وقةد بلةغ مكا  األسةرة فةي كثيةر مةن وظائفهةا  (حلت المؤسسات الوسيتة )الفنادق، المتاعم، غرف المساجوالتي تنص علىب 

( والتةي 01(، وفي الترتيب الرابع عرةر وبمسةتوى مرتفةع الفقةرة رقةم )3.773المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

ب، وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة  في العوقات بين الزوجين داخل األسرة وخارجهاتراجع الكثافة الدينية تنص علىب 

( وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات 00(، وفي الترتيب الخامس عرةر وبمسةتوى مرتفةع الفقةرة رقةم )3.771الدراسة عليها )

زيةادة معةدالت ( والتةي تةنص علةىب 7الفقةرة رقةم ) (، وفي الترتيب السادس عرر وبمستوى مرتفع3.700عينة الدراسة عليها )

(. وفةي الترتيةب السةابع 3.727ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها ) الجرائم الجنسية في المجتمع األردني

 ر بين أفراد األسةرةساهم تمكين المرأة العاملة في إعادة توزيع األدوا( والتي تنص علىب 06عرر وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )

(. وفةةي ظةةل التكنولوجيةةا الحديثةةة فقةةد تضةةاعفت األدوار 3.740ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا )

( والتةي 0الوظيفية التي يحتلها أفراد األسرة، وبخاصة أدوار الزوجين، وفي الترتيب الثامن عرر وبمستوى مرتفع الفقةرة رقةم )

ب وقةةد بلةغ المتوسةة  الحسةابي إلجابةةات عينةةة  بةةين األبنةاء فةةي األسةرة األردنيةةةاالنحةراف السةةلوكي معةةدالت  زيةادةتةنص علةةىب 

تراجةع دور الةزوجين ( والتي تةنص علةىب 3(. وفي الترتيب التاسع عرر وبمستوى متوس  الفقرة رقم )3.703الدراسة عليها )

ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة وسائل اإلعوم،...() في التنرئة االجتماعية وذلك لرهور مؤسسات بديلة مثل

تراجةع الةنم  الةاكوري سةاهم فةي ( والتي تنص علةىب 04(. وفي الترتيب العررين وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.000عليها )

(. وفةي الترتيةب الحةادي 3.022ا )ب وقد بلغ المتوس  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةإعادة توزيع األدوار بين الزوجين.

اتساا دائةرة الرةاوذ الجنسةي والعوقةات الجنسةية الخاطئةة بةين ( والتي تنص علىب 07والعررين وبمستوى متوس  الفقرة رقم )

(. وفي الترتيب الثةاني 3.030ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )الرجل والمرأة داخل المجتمع األردني.

تتخا الحكومة من االتفاقيات الدوليةة ذريعةة لتتبيةق ( والتي تنص علىب 2والعررين وقبل األخير وبمستوى متوس  الفقرة رقم )

 (. 3.226ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )التعليم، العمل، واألجور( ) المساواة بين الجنسين في

صعوبة وجود توافق بةين الةزوجين ( والتي تنص علىب 4ألخير وبمستوى متوس  الفقرة رقم )وفي الترتيب الثالث والعررين وا

( 06(. ويوحةظ مةن الجةدول )3.217ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا ) على المهام اليومية لكل منهما

لُمهةِددات القيميةة والسةلوكية المعولمةة التةي تواجةه البنةاء فقةرات محةور ا عيارية إلجابةات عينةة الدراسةة نحةوبمّ  االنحرافات الم

( مّمةةا يرةةير إلةةى تقةةاري إجابةةات عينةةة 1.74 -0.00األسةةري فةةي المجتمةةع األردنةةي فةةي الجانةةب االجتمةةاعي قةةد تراوحةةت بةةين ) 

 الدراسة نحو فقرات هاا المحور.

 السؤا  الرابع: نتائج  

 (2جدو  )

معياريددة والمسددتوى إلجابددات عينددة الدراسددة نحددو فقددرات الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات ال

 المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب التكنولوجي

رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

2 
لعوقات يُعتبر جهاز الخلوي أداة ُمهِددة ل

 األسرية بين أفراد األسرة وخاصة الزوجين.
 مرتفع 1 0.83 3.963
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى  الترتيب

7 

ساعد اإلنترنت والهات  الخلوي على انتهاك 

خصوصية أفراد األسرة، كتلقي رسائل 

واتصاالت من غرباء أو صور ُمخلة في 

 اإداي.

 مرتفع 2 0.88 3.926

1 
يميل أفراد األسرة األردنية للعزلة بفعل 

 المتواصل للتكنولوجيا. االستخدام 
 مرتفع 3 0.83 3.859

5 
سهّلت التكنولوجيا إقامة عوقات تعارف 

 خارج إطار العوقات الزوجية.
 مرتفع 4 0.84 3.844

3 
زادت نسب اإلنفاق الدوري على وسائل 

 االتصال الحديثة داخل األسرة األردنية.
 مرتفع 5 0.83 3.799

4 

ساهمت وسائل االتصال والتواصل 

الجتماعي الحديثة في ازدياد حاالت العن  ا

 األسري، وخاصة الموجه نحو المرأة.

 مرتفع 6 0.83 3.799

8 
أدى االستخدام المفرط لمواقع التواصل 

 االجتماعي إلى الفتور العاطفي بين األزواج.
 مرتفع 7 0.90 3.776

11 

استتاعت التكنولوجيا الحديثة أ  تستبدل 

ية بالنموذج الثقافي الثقافة العربية اإلسوم

 الغربي.

 مرتفع 8 1.01 3.769

6 
ساهمت وسائل االتصال والتواصل في 

 )عربي، إنجليزي( ظهور اللغة المزيج
 مرتفع 9 0.87 3.762

9 
استهدفت ثقافة الصورة جميع أفراد األسرة 

 دو  استثناء بفعل ما تتمتع به من جاذبية.
 متوس  10 1.00 3.620

10 

ادرا  على تحمل لم يعد الزوجا  ق

المسؤوليات األسرية، بفعل الساعات الُمهدرة 

 في استخدام مواقع التواصل االجتماعي.

 متوس   1.01 3.605

12 
عززت التكنولوجيا من قيم العن  لدى أفراد 

 األسرة األردنية.
 متوس   1.02 3.590

- 

الُمهددِددات القيميددة الدرجددة الكليددة لمسددتوى  

ي تواجدددده البندددداء والسددددلوكية المعولمددددة التدددد

األسددري فددي المجتمددع األردنددي فددي الجانددب 

 التكنولوجي

 مرتفع - 0.73 3.776

 

( أّ  المسةتوى الكلةي للُمهةِددات القيميةة والسةلوكية المعولمةة التةي تواجةه البنةاء األسةري فةي 0أظهرت النتائج في الجدول )

بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة علةى جميةع رتفعةاً حيةث المجتمع األردني في الجانب التكنولوجي جاء بمستًوى مُ 

(، وتكر  استجابات عينة الدراسة عن فقرات هاا المحةور علةى أّ  الفقةرة رقةم  1.73( ، بانحراف معياري ) 3.770الفقرات )

( وقةد 3.603حسةابي )( قد حققت الترتيب األول من حيث األهمية النسبية بالنسبة للُمهِددات في الجانب التكنولةوجي بمتوسة  4)

ب وهةاا دليةل  يُعتبر جهةاز الخلةوي أداة ُمهةِددة للعوقةات األسةرية بةين أفةراد األسةرة وخاصةة الةزوجين.نصت هاه الفقرة على ب 

واضةةف علةةى دور التكنولوجيةةا برةةكل عةةام ومواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي برةةك خةةاا، فةةي التةةمثير علةةى أفةةراد األسةةرة وطبيعةةة 

ساعد اإلنترنت والهات  الخلةوي علةى م، يليها في الترتيب الثاني وبمستوى مرتفع الفقرة التي تنص على:ب العوقات السائدة بينه

 انتهاك خصوصية أفراد األسرة،
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ب وقةةد بلةةغ المتوسةة  الحسةةابي إلجابةةات عينةةة الدراسةةة عليهةةا كتلقةةي رسةةائل واتصةةاالت مةةن غربةةاء أو صةةور ُمخلةةة فةةي اإداي. 

أفراد المجتمع عموماً على  الوصول ألشخاا آخرين ال يستتيعو  في الوضع العادي التواصل  (، فقد ساعد اإلنترنت3.640)

معهم، أو التحدي إليهم، هاه الفرصة قد تركل في بعض الحاالت ضرراً على أشخاا آخرين، أّمةا فةي الترتيةب الثالةث فجةاءت 

ب وقةةد بلةةغ  ة بفعةةل االسةةتخدام المتواصةةل للتكنولوجيةةايميةةل أفةةراد األسةةرة األردنيةةة للعزلةة (  والتةةي تةةنص علةةى:ب0الفقةةرة رقةةم )

( التةي تةنص 2يليها في الترتيب الرابع وبمستوى مرتفع الفقةرة رقةم )، (3.726المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

ي إلجابةات عينةة ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةاب سةهّلت التكنولوجيةا إقامةة عوقةات تعةارف خةارج إطةار العوقةات الزوجيةةعلى:ب 

زادت نسةةب اإلنفةةاق ( والتةةي تةةنص علةةى:ب 3(، وفةةي الترتيةةب الخةةامس وبمسةةتوى مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )3.722الدراسةةة عليهةةا )

(، 3.766وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسةة عليهةا ) الدوري على وسائل االتصال الحديثة داخل األسرة األردنية

سةةاهمت وسةةائل االتصةةال والتواصةةل االجتمةةاعي ( والتةةي تةةنص علةةى:ب 2توى مرتفةةع الفقةةرة رقةةم )وفةةي الترتيةةب السةةادس وبمسةة

ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة الحديثة في ازدياد حاالت العنة  األسةري، وخاصةة الموجةه نحةو المةرأة..

يةاد حةاالت العنة  النةاتج عةن االسةتخدام المتكةرر ( مةن حيةث ازد4102(، وتتفق هاه النتيجة مع دراسة )أونسة، 3.766عليها )

أدى االسةتخدام ( والتي تنص على:ب 7لننترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وفي الترتيب السابع وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )

نةة الدراسةة عليهةا ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابةات عي المفرط لمواقع التواصل االجتماعي إلى الفتور العاطفي بين األزواج

اسةتتاعت التكنولوجيةا الحديثةة أ  تسةتبدل ( والتي تنص علةىب 00(، وفي الترتيب الثامن وبمستوى مرتفع الفقرة رقم )3.770)

(، وفةي 3.706ب وقةد بلةغ المتوسة  الحسةابي إلجابةات عينةة الدراسةة عليهةا )الثقافة العربية اإلسومية بالنموذج الثقافي الغربي..

 ساهمت وسائل االتصال والتواصل في ظهور اللغة المةزيج( والتي تنص علىب 0اسع وبمستوى متوس  الفقرة رقم )الترتيب الت

(، وفي الترتيب العاشةر وبمسةتوى متوسة  3.704ب وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها ))عربي، إنجليزي(

ب وقةد  ة جميع أفراد األسرة دو  استثناء بفعل مةا تتمتةع بةه مةن جاذبيةة.استهدفت ثقافة الصور( والتي تنص علىب 6الفقرة رقم )

( 01(، وفي الترتيةب الحةادي عرةر وبمسةتوى متوسة  الفقةرة رقةم )3.041بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )

ُمهدرة في استخدام مواقع التواصل لم يعد الزوجا  قادرا  على تحمل المسؤوليات األسرية، بفعل الساعات الوالتي تنص علىب 

(، وفةي الترتيةب الثةاني عرةر واألخيةر وبمسةتوى 3.012وقد بلغ المتوس  الحسابي إلجابات عينةة الدراسةة عليهةا ) االجتماعي.

ب وقةد بلةغ المتوسة   عززت التكنولوجيا من قيم العن  لةدى أفةراد األسةرة األردنيةة.( والتي تنص علىب 04متوس  الفقرة رقم )

( بةمّ  االنحرافةات المعياريةة إلجابةات عينةة الدراسةة 06(، ويوحظ من الجةدول )3.261حسابي إلجابات عينة الدراسة عليها )ال

نحو فقرات ِمحور الُمهِددات القيمية والسلوكية المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانةب التكنولةوجي 

 ( مّما يرير إلى تقاري إجابات عينة الدراسة نحو فقرات هاا المحور.1.73 -0.14قد تراوحت بين ) 

 

 السؤا  الخامس: نتائج 

 (7جدو  ) 

( اللتبددار داللددة الفددروق بددين متوسددط إجابددات أفددراد عينددة الدراسددة نحددو الُمهددِددات القيميددة والسددلوكية T.testنتيجددة التبددار )

لتالف إردني في الجانب االقتصادي والثقدافي واالجتمداعي والتكنولدوجي بدالمعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األ

 .الجنس
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 محاور الدراسة

 درجات الحرية الوس  الحسابي
 (T)قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية
 إناي ذكور

 0.92 0.097- 1503 3.816 3.813 الجانب االقتصادي

 0.05 1.985 1503 3.724 3.788 الجانب الثقافي

 0.11 1.614- 1503 3.831 3.789 الجانب االجتماعي

 0.78 0.279 1503 3.773 3.782 الجانب التكنولوجي

 

 ما يلي:( 7يتضج من لال  النتائج في الجدو  )

أظهةةرت النتةةائج عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةة  إجابةةات أفةةراد عينةةة الدراسةةة، نحةةو الُمهةةِددات القيميةةة  .1

قتصةادي والتةي تعةود لمتغيةر الجةنس، جتمةع األردنةي فةي الجانةب اإلعولمة التي تواجةه البنةاء األسةري فةي المُ المُ  والسلوكية

 (.0.05)(، وهي قيمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 1.167( المحسوبة )Tحيث بلغت قيمة )

أفةةراد عينةةة الدراسةةة نحةةو الُمهةةِددات القيميةةة أظهةةرت النتةةائج عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةة  إجابةةات  .0

جتمةع األردنةي فةي الجانةب الثقةافي والتةي تعةود لمتغيةر الجةنس، حيةث عولمة التي تواجه البناء األسري في المُ والسلوكية المُ 

 (.0.05)(، وهي قيمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.672( المحسوبة )Tبلغت قيمة )

عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةة  إجابةةات أفةةراد عينةةة الدراسةةة نحةةو الُمهةةِددات القيميةةة أظهةةرت النتةةائج  .5

والسلوكية المعولمة التي تواجه البناء األسري في المجتمع األردني في الجانب االجتماعي والتي تعود لمتغير الجنس، حيث 

(. أظهرت النتائج عةدم 0.05)لة إحصائية عند مستوى داللة (، وهي قيمة ليست ذات دال0.002( المحسوبة )Tبلغت قيمة )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس  إجابات أفةراد عينةة الدراسةة نحةو الُمهةِددات القيميةة والسةلوكية المعولمةة التةي 

( Tلغةةت قيمةةة )تغيةةر الجةةنس، حيةةث بجتمةةع األردنةةي فةةي الجانةةب التكنولةةوجي والتةةي تعةةود لمُ تواجةةه البنةةاء األسةةري فةةي المُ 

 (.0.05)(، وهي قيمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 1.476المحسوبة )

 :ُمناقشة النتائج

تغيةر الجةنس وذلةك ألّ  الحيةاة الزوجيةةة رةير نتةائج الدراسةة إلةى عةدم وجةةود فةروق ذات داللةة إحصةائية فمةا يتعلةةق بمُ تُ 

عاشرة بين األزواج والتقاري المكاني بينهم يجعل أحيانةاً وإ  كا  غير مقصود فالمُ رتركة تخلق أحياناً تقارباً في األفكار حتى المُ 

تعلقةة بمتغيةر العمةر، إلةى وجةود فةروق لتقاء واضحة، تنعكس على جوانب معينة في الحياة، كما ترةير نتةائج الدراسةة المُ نقاط اإل

جتماعي والجانب التكنولوجي، وتُعزى هاه الفةروق إلةى قتصادي والجانب الثقافي والجانب اإلذات داللة إحصائية في الجانب اإل

( سنة، وتدل هاه النتيجة على أّ  اإلنسا  كلمةا تقةدم فةي السةن، كةا  أكثةر إدراكةاً ووعيةاً ومعرفةة بمةا 22الفئة العمرية )أكثر من 

ئةة أكثةر مةن أي فئةة أخةرى، أّمةا تراكمة ِعبر هاه السنين، خلقت نضجاً لةدى هةاه الفحي  به من تحديات فالتجاري والخبرات المُ يُ 

رةير إلةى وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية فةي الجانةب االقتصةادي والثقةافي تغير الدخل الرهري ف ّ  نتائج الدراسةة تُ بالنسبة لمُ 

 ( دينار،211-311( دينار والفئة)311جتماعي والتكنولوجي تُعزى للفئة أقل من )واإل
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ة من غيرهةا فةي الجوانةب الماديةة، لةالك تُةدرك هةاه الفئةة تمامةاً الُمهةِددات التةي تواجةه األسةرة عني أّ  هاه الفئة أكثر معانامّما يُ  

نخفةا  فةي الةدخل، كمةا أظهةرت نتةائج الدراسةة فيمةا إاألردنية بركل أوضف، لما تعانيه مةن عةوز مةالي وُشةف فةي اإلمكانيةات و

قتصةةادي والجانةةب الجانةةب الثقةةافي والجانةةب لجانةةب اإليتعلةةق بمتغيةةر المؤهةةل العلمةةي وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي ا

جتماعي والجانب التكنولوجي، وذلك لصالف فئة المؤهل العلمي )ثانوي فمقل( و)دبلوم متوس (، وتُعزى هةاه النتيجةة إلةى قلةة اإل

سةتوى الفقةر وزيةادة رتفةاا مإرتفةاا نسةب البِتالةة وإالفرا المتاحة لدى هاه الفئة، والتي تعاني من ضةغوطات الحيةاة فةي ِظةل 

تعلقةة بتبيعةة العمةل ذات هةدد أكثةر مةن غيرهةا. وجةاءت النتةائج المُ جتمع األردني، لالك تدرك هاه الفئة مةا يُ عدد الفقراء، في المُ 

جتمةاعي والتكنولةوجي، ولصةالف فئةة )عاطةل عةن العمةل( و)ِحةرف قتصةادي والثقةافي واإلفروق إحصائية دالةة، فةي الجانةب اإل

وتُعزى هاه النتيجة وهاا اإلدراك العالي بالُمهِددات التي تواجه األسرة األردنية، إلى حالة اإلحباط واليةمس التةي وأعمال أخرى( 

يعيرها العاطل عن العمل، فهو الوحيد الاي يُدرك تماماً ما تعنيه البِتالة والفقر، وكي  تؤثر في حياته اليومية، فكما يقةول المثةل 

مةن بةةه الةم، لةالك نجةةد بةمّ  الفئةةات األكثةر معانةاة فةةي الحيةاة هةةي األكثةر إدراكةاً للُمهةةِددات التةي تواجةةه الرةائع ال يةؤلم الجةةرح إال 

لةى األسرة، ألّ  المعاناة بحد ذاتها هي أيضاً تعتبر ُمهِدد للحياة األسرية، أّما فيمةا يتعلةق بمتغيةر مكةا  اإلقامةة فة ّ  النتةائج ترةير إ

قيمةين فةي جتمةاعي والتكنولةوجي، وذلةك لصةالف فئةة )المُ قتصةادي والثقةافي واإللجانةب اإلوجود فروق ذات داللة إحصةائية فةي ا

المدينة( وذلك يعود لتبيعة الحياة فةي المدينةة والتةي تختلة  عةن بةاقي المنةاطق فالمدينةة أسةاس التحةديث ومنتلةق التتةور، يعلةم 

و البادية، وألّ  المدينة انعكةاس واضةف لحيةاة اجتماعيةة تسةيتر ساكنيها بمّ  ما يهدد األسرة أكبر وأكثر مّما يعتقده ساكن القرية أ

عليها التكنولوجيا في كل مرافق الحياة، وتتجلى فيها كل معالم الحداثة واالبتكار، تمنف المقيمين فيها فرصاً أكبر وتحديات أكثةر، 

ائية فةةي الجانةةب االقتصةةادي والثقةةافي تغيةةر طبيعةةة السةةكن، ترةةير نتةةائج الدراسةةة إلةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةوبالنسةةبة لمُ 

ستمجرين يعلمو  بمّ  القيم المادية مهمة ولهةا ستمجرين(، وتعود هاه النتيجة إلى أّ  المُ واالجتماعي والتكنولوجي، لصالف فئة)المُ 

لرةاغل، يمخةا عين فةي جوانةب مةن حياتةه، يصةبف هةاا الجانةب شةغله اتمثير في العوقات األسرية، فعندما يعاني الفرد من نقص مُ 

 حيزاً من حياته، خاصة أّ  المادة تزداد قيمة وأهمية في حياتنا اليومية أكثر من ذي قبل. 

 التوصيات:   

 بناًء على نتائج الدراسة فقد تم صياغة التوصيات التالية:

ضرورة خلق مساحة مةن الحةوار بةين أفةراد األسةرة وخاصةة الةزوجين، وبةين األصةدقاء، وعةودة المكالمةات  .0

 هاتفية العادية، والزيارات بدالً عن رسائل الفيسبوك والواتسآي.ال

 الموجودة على شبكة اإلنترنت.قابية على بعض المواقع اإلباحية ختصة بوضع أنرمة رقيام الجهات المُ  .4

ستخدام الهات  المحمول فةي إستخدام الهات  أو اإلنترنت. واالبتعاد عن حددة إلضرورة تخصيص ساعات مُ  .3

 .غرف النوم

 .ستقبلإجراء مزيد من األبحاي والدراسات، التي تستهدف األسرة األردنية، ماضي وحاضر ومُ 
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ب الصدل الثالدث الثدانوي الطبيعدي أهمية دور معلمي العلوم الطبيعية في تنمية القيم العلمية لددى لدال(، 4101الحربي، علي،)

 -، أطروحةةة دكتةةوراةغير منرةةورة  جامعةةة أم القةةرى، مكةةة المكرمةةةبالمرحلددة الثانويددة فددي المملكددة العربيددة السددعودية

 المملكة العربية السعودية .

 http://www.dos.gov.jo( النررة السنوية، المملكة األردنية الهاشمية، 4107دائرة اإلحصاءات العامة)

، فددي المؤسسددة الخاصددة الجزائريددة ( التكنولوجيددا وتغيددر القدديم الثقافيددة واالقتصددادية للمددوارد البشددرية4110دة، إعةةراي )سةةعي
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دكتةوراة غيةر منرةورة،  أطروحةة اإلنجداز البنداء القيمدي وعالقتده بالتنشدئة االجتماعيدة والدافعيدة نحدو( 4112السيد، إبراهيم )

 .العربية مصرجمهورية  -الزقازيق جامعة الزقازيق، 

، دراسةةةةةةةة ميدانيةةةةةةةة العولمدددددددة وتأثيرهدددددددا علدددددددى دور األسدددددددرة فدددددددي التنشدددددددئة االجتماعيدددددددة( ،4116السةةةةةةةيد، فاطمةةةةةةةة،)

http:www.alarab.qa/details.php. 

، المركةةةز السياسدددية والقدددانون مجلدددة العلدددوم، ( ، ُمقاربةةةة معرفيةةةة حةةةول التهديةةةدات األمنيةةةة الجديةةةدة4107عةةةادل، جةةةارش ،)

 الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، العدد األول، الجزائر.

مجلدة اإلدارة العولمة االقتصادية وتمثيراتهةا علةى الةدول العربيةة، ،( 4100)،العثما وفراس زكريا،  وجاسم عبد العزيز، أحمد،

 العراق. -،الُمستنصرية72-00، ا ا 70العدد  الُمستنصرية بغداد،  جامعة ،واالقتصاد

، الشدرعي وصدلته بالمقاصدد الشدرعية األمن االجتماعي فدي التصدور اإلسدالمي: مفهومده، تأصديله(، 4104الكيوني، رشاد،) 

 األرد .-، جامعة آل البيت، المفرق2/7/4.04-3المؤتمر الدولي لألمن االجتماعي 

اتجاهات طلبةة الدراسةات العليةا قةي جامعةة مؤتةة نحةو تةمثيرات العولمةة االجتماعيةة والثقافيةة فةي  ،(4101)ه،ط محادين، حسين

 األرد . -الكرك . جامعة مؤتة، 7، عدد 42، مجلد والدراسات مجلة مؤتة للبحوثالمجتمع األردني، 
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، رسةالة مرحلة الطفولدة المتدألرة األسرة ودورها في تنمية القيم االجتماعية لدى الطفل في،( 2014)،الحسين، عزيالمملكة  

 .ماجستير غير منرورة، جامعة تيزي وزو والمسيلة الجزائر
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 المستخلص

)دراسة حالة شركة  المصلحة صحابأي تحقيق التوازن بين أهداف ف اإلدارة اإلستراتيجيةدور تناولت الدراسة 

 محدوده للسيارات(.أوتوباش ال

في أن الشركات الصناعية بعد أن أخذ الباحث شركة اوتوباش المحدوده نموذجاً تواجه تحديا كبيراً تمثلت مشكلة الدراسة 

الفرضية  حيث كانتفي تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية وفي إرضاء وتحقيق أهداف كل أطراف ذات العالقة او أصحاب المصلحة 

هداف أفي تحقيق التوازن بين  لإلدارة اإلستراتيجيةدالله إحصائية  ذات عالقةوجد تليها الدراسة أنه التي قامت ع الرئيسية

: تحليل البيئة الداخلية، تحليل البيئة ن لإلدارة اإلستراتيجية بأبعادها، واربعة فروض فرعية ملخصها ااب المصلحةأصح

هداف أصحاب المصلحة وهم : المالك، أفي تحقيق التوازن بين  الخارجية، صياغة اإلستراتيجية عالقة ذات داللة إحصائية

 .العاملين ، الزبائن والموردين

وربط ذلك صحاب المصلحة أولويات أ داره اإلستراتيجية وفهم طبيعة وتطلعات وهداف الدراسة في الربط بين اإلأتمثلت 

التي تواجه االداره اإلستراتيجية وتواجه طريقة ادارة اصحاب في تحديد المشاكل  لدراسةهمية اأ مع رؤية ورسالة المنظمة . وتمثلت 

 المصلحة .

إستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي وأداة اإلستبانة وإستخدم الباحث طريقة الحصر الشامل للعينة التي شملت المدراء 

 ومدراء اإلدارات ورؤساء االقسام والموظفين .

تضح ان لإلدارة اإلستراتيجية بأبعادها تحليل البيئة الداخلية ، تحليل إ أنه قدا الدراسة هم النتائج التي توصلت اليهأوكانت 

هداف أصحاب المصلحة وهم المالك والعاملين والزبائن أالبيئة الخارجية ، صياغة اإلستراتيجية  دور مهم في تحقيق التوازن بين 

 .بشركة اوتوباش المحدوده للسياراتوالموردين 

صحاب المصلحة من المالك والعاملين والزبائن أهداف أأن تحليل البيئة الداخلية ومكوناتها يساعد علي التعرف علي ظهر جلياً  

 .صحاب المصلحةأهداف بين والموردين وبالتالي المساعده في تحقيق توازن األ
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لمصلحة الخارجيين وبالتالي المساعده صحاب اأأظهر تحليل البيئة الخارجية ومكونات البيئة الخارجية دور مهم في التعرف علي  

هدافهم ومن ثم تحقيق هذه األهداف بطريقة متوزانة .تم التوصل الي تحقيق األهداف المتوازنة ألصحاب المصلحة من أفي وضع 

تائج ومن خالل النخالل صياغة اإلستراتيجية ووضع رسالة ورؤية المؤسسة وأهدافها واألختيار من بين البدائل اإلستراتيجية .

تفي بمتطلبات التخطيط االستراتيجي ال توصلت الدراسة الي توصيات أهمها لفت إنتباه اإلداره العليا الي أن الموارد المتاحة بالشركة 

. البد من إجراء مسوحات ميدانية للتعرف علي اراء  العاملين داءنظام تقييم أمراجعة  إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الحالي. .

 العمالء .ورغبات 

 اإلدارة اإلستراتيجية، أصحاب المصلحةالكلمات المفتاحية: 

 

The role of the strategic mamagment to achieve the balance between the 

stakeholder’s objectives 
 

Abstract 

          The research study sets out to understand The role of the strategic mamagment to achieve 

the balance between the stakeholder’s objectives. (Taking Autobash co. ltd as case study). 

 The problem of the study was that the industrial companies  faces a great challenge in the 

implementation of strategic management and to satisfy and achieve the stakeholders objectives . The 

most important hypotheses of the study that there is a statistical significance relation  for the strategic 

management to achieve the balance between the stakeholder’s objectives. 

 The objectives of the study were to link strategic management with an understanding of the 

nature, aspirations and priorities of stakeholders and to link this with the vision and mission of the 

organization. The importance of the study in identifying the problems facing the strategic 

management and facing the way of managing stakeholders. 

 The researcher used descriptive and analytical method and the questionnaire tool . The 

researcher used the method of comprehensive enumeration of the sample, which included head of 

departments  , head sectoin , supervisors and employees. 

 The main result of the study was found to be that the strategic management have an 

important role to achieve the balance between the stakeholder’s objectives . also analyzing the 

internal environment and its components which helps to identify the stakeholders objective and help 

to achieve the balance between the stakeholder’s objectives. Analysis of the external environment 

and external environment components has shown an important role to identifying external 

stakeholders and helping to set their objectives and achieving it  in a balanced manner. The balanced 

objectives of the stakeholders have been achieved through the formulation of the strategy, mission 

and vision, objectives and the choice among the strategic alternatives of the organization. 
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 The results of the study reached the most important recommendations which is to draw the 

attention of senior management to the fact that the resources available to the company d’not meet the 

requirements of strategic planning. Review the current organizational structure. Review of employee 

performance appraisal system. Cousmer surveys should be conducted in order to get to know the 

actual customers voice and needs . 

Keywords: Strategic management, stakeholders . 
 

 ورقةاإلطار العام لل

 المقدمة:

ودخول عدد من البرامج  لقد فرض تغير الفكر اإلداري في السودان في العقدين اآلخيرين بعد استفادته من عصر المعرفة

تغيرات كثيرة على منظمات األعمال وكان أبرز هذه  األكاديمية و المهنية التي رفدت سوق العمل بأساليب تفكير جديدة فرض

فهوم التقليدي لتحقيق اهداف المنظمة التشغيليه في األجل القصير الي مفهوم أكثر عمقاً هو تحقيق أهداف كل التغيرات اإلنتقال من الم

المتعاملين مع المنظمة في المدي البعيد فيما يعرف بأصحاب المصلحة ، وتسابقت الشركات للدخول في هذه المجاالت من أوسع 

 أحد أهم هذه األبواب . المختلفة ابأبعاده اإلداره اإلستراتيجية تأبوابها وكان

تواجه معظم الشركات السودانية اليوم جملة من التحديات أهمها غياب الفكر اإلستراتيجي والتخطيط اإلستراتيجي الواضح 

 اإلداره تلقد ساهم نتيجة للفجوة القائمة بسبب عدم  وضوح المهام والمسؤليات بين اإلدارات العليا وبين اإلدارات التنفيذية،

اإلداره والمتجددة في جعل كل من يرغب في الدخول الي عالم  ومن خالل تطور أدوات التحليل المتسارعةاإلستراتيجية 

 أن يكرس كل آليات بحثه لتحقيق أهداف المنظمات طويلة األجل .اإلستراتيجية 

ستراتيجي ، والسبب وراء ذلك لقد بدأت الشركات الصناعية في السودان ومنذ عهد قريب بالدخول في مجال التخطيط اإل

ساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف أصحاب المصلحة دون ان يحدث تعارض بين هذه األهداف اإلداره اإلستراتيجية تيكمن بأن 

فهم سلوك ه تحلل وتفعالاإلداره اإلستراتيجية الالرئيسيين و يمكن للشركات من خالل  بالتالي خلق التوازن بين أصحاب المصلحة

ات أصحاب المصلحة أن  يساعد متخذي القرار لتوفير قراءات مستقبلية عن أصحاب المصلحة وأهدافهم كان يصعب في ظل ورغب

ونظرته الي أصحاب  مسار فهم مدير االعمال تقد غير اإلداره اإلستراتيجيةتوفيرها، ويمكن القول بأن اإلداره اإلستراتيجية عدم 

 المصلحة.

ت بالدخول في هذه التجربة بتصميم وبناء خطط إستراتيجية تناسب طبيعة عملها وإمكانياتها من الشركا تقوم حاليا كثير

لمواكبة هذا التطور وبعد اإلقتناع التدريجي لرجاالت االعمال السودانيين وأصحاب األعمال من فوائد الدخول في مجال التخطيط 

كون التخطيط اإلستراتيجي إستثمار حقيقي وإصول غير ملموسه لها  اإلستراتيجي وتغير المفهوم التقليدي للتخطيط قصير المدى الي

 اللمثورغبات أصحاب المصلحة  عمر انتاجي يحقق للشركة رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها والتي هي بالضروره تمثل أهداف

خالل المسؤولية المجتمعية و  رضا العاملين بها وتدريبهم ويخدم المجتمع منرضاء زبائنها ووالحصة السوقية للمالك و أرباح

 ويجعلها في مصاف الشركات الكبري.

وال بد من التنويه هنا بأن كثيرا من الشركات السودانية ال زالت تري في التخطيط اإلستراتيجي مفهوم أكاديمي وبرستيج 

 تأكد .عمل وال يصلح في دولة كالسودان ذات أقتصاد متذبذب ومستقبل مجهول في ظل صورة معتمة لعدم ال
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لهذا قد تساعد هذه الدراسةتلك الشركات علي ردم الهوه بين المفهوم التطبيقي للتخطيط االستراتيجي والمفهوم األكاديمي  

فقط المهني او باألصح ردم الهوه بين مؤسسات التعليم العالي وتلك الشركات التي كانت تري في مؤسسات التعليم العالي حاضنة 

وخصوصا الشركات الصناعية التي إن أرادت البقاء والمنافسة في أسواق محلية متقلبه تخضع  العمللتخريج الطالب الي سوق 

 إلقتصاد متقلب ويصبح لزاما عليها مجاراة العالم باإلعتماد علي األساليب العلمية في التخطيط اإلستراتيجي.

 : مشكلة الدراسة

أخذ الباحث شركة اوتوباش المحدوده نموذجاً تواجه تحديا كبيراً في تطبيق تمثلت مشكلة الدراسة في أن الشركات الصناعية بعد أن 

اإلدارة اإلستراتيجية وفي إرضاء وتحقيق أهداف كل أطراف ذات العالقة او أصحاب المصلحة ألن تحقيق أهداف بعضها علي 

الكلي للشركة عليه فقد تم تطوير دراسة حساب اآلخر قد يسبب الكثير من المشاكل وتعارض المصالح مما ينعكس سلباً علي األداء 

بحثية تشرح وتوضح دور اإلداره اإلستراتيجية في تحقيق التوازن بين أهداف أصحاب المصلحة الرئيسيين و هل يمكن لإلدارة 

ض مع اإلستراتيجية أن تلعب دور مهم في توصيف أهداف كل من هذه األطراف وطريقة تحقيق هذه األهداف بما ال يؤثر وال يتعار

أهداف األطراف ذات العالقة األخري  فكانت الفجوة غياب نقطة التوازن بين أهداف ورغبات أصحاب المصلحة والتي عندها يتحقق 

 توازن المنشاة ككل

 وإستناداً الي مشكلة الدراسة ظهر السؤال الرئيسي للدراسة وهو:

 ؟بشركة أوتوباشب المصلحة أصحا في تحقيق التوازن بين أهداف اإلداره اإلستراتيجيةما دور 

 -: التالية ومن ثم تمخضت االسئلة 

في تحقيق أهداف  تحليل البيئة الخارجية ، صياغة اإلستراتيجية ( )تحليل البيئة الداخلية ، ابأبعاده اإلداره اإلستراتيجيةماهو دور  -1

 ورغبات المالك والعاملين والزبائن والموردين.

 بعملية التخطيط اإلستراتجي و تدريب العاملين علي عملية التخطيط اإلستراتجي ؟ لماذ يجب أن تهتم الشركة  -2

 كيف يساعد تحليل البيئة الداخلية والخارجية في معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ؟ -3

 كيف يساعد تحليل إتجاهات وميول أصحاب المصلحة علي تحديد إحتياجات وتطلعات أصحاب المصلحة ؟ -4

 ؟اإلداره اإلستراتيجية لوجيا المستخدمة علي تطبيق ودور فعالية الهيكل التنظيمي والتكن -5

 هل رؤية ورسالة الشركة مكتوبة ومعلومة وتعبر عن تطلعات وأهداف أصحاب المصلحة  ؟ -6

 أهمية الدراسة:

في تحقيق التوازن اره اإلستراتيجية اإلدتسهم هذه الدراسة في المجال البحثي من خالل انها تبحث وبشكل قاطع عن دور 

وذلك  مفهوم اإلدارة اإلستراتيجيةالفشل المستمر لهذه الشركات في تطبيق  نتيجةبين اهداف اصحاب المصلحة وجائت هذه المساهمه 

في  ةتيجياإلسترا اإلدارههداف أصحاب المصلحة بالتالي تأمل الدراسة في المساهمه في التوصل الي دور أمن خالل التعرف علي 

ألن تحقيق خلق التوازن بين أهداف اصحاب المصلحة في شركات السيارات في السودان بدراسة حالة شركة اوتوباش المحدوده 

ومن ثم اهداف بعضها علي حساب اآلخر قد يسبب الكثير من المشاكل وتعارض المصالح مما ينعكس سلباً علي االداء الكلي للشركة 

: 

 .ترتيب األولويات الصحاب المصلحة وتواجهاإلداره اإلستراتيجية تواجه  تحديد المشاكل التي -1

التوازن بين اهداف اصحاب لشركة اوتوباش المحدوده حتي تتمكن من خلق  ةإستراتيجي إدارة  الوصول لمفهوم -2

 .المصلحة
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 أهداف الدراسة:

صحاب المصلحة و تقديم أتوازن بين أهداف في تحقيق الاإلداره اإلستراتيجية التوصل الي دور  هدفت الدراسة الي

 ومن ثم:   هدافالتوصيات والنصائح التي من شأنها تعزيز خلق التوازن بين هذه األ

 والعاملين والزبائن والموردين .في تحقيق اهداف المالك اإلداره اإلستراتيجية التعرف علي دور  -1

 . فهم طبيعة وتطلعات أصحاب المصلحة وكيفية إدارتهم  -2

 .الربط بين رؤية ورسالة المنظمة أهدافها الكلية  -3

 .اإلداره اإلستراتيجيةمعرفة  مدى إهتمام و التزام القيادة اإلداريه بعملية  -4

 : نموذج الدراسة ومتغيراته

اره اإلديعبر عن العالقة بين المتغير المستقل وهو  من خالل مشكلة الدراسة وتساؤالتها تم اعتماد نموذج للدراسة

والمتغير  وليس كل أبعاد اإلداره اإلستراتيجية حيث تم إعتماد ابعاد النموذج من جانب التخطيط اإلستراتيجياإلستراتيجية 

بحيث يمكن وصف العالقة بين هذه  وهو أصحاب المصلحة وتم إعتماد أبعاد النموذج من بعض اصحاب المصلحة التابع

 ن وصف هذه المتغيرات في اآلتي : المتغيرات من خالل هذا النموذج حيث  يمك

البيئة الداخلية ، تحليل البيئة  : تحليلاإلداره اإلستراتيجية( وقد أخذ الباحث بعض ابعادها وهي / المتغير المستقل )1

 . (والقيم والغايات ، اإلختيار والبدائل اإلستراتيجية الخارجية، صياغة اإلستراتيجية ) الرؤية والرسالة واألهداف

 . : المالك ، العاملين ، الزبائن ، الموردين وهي أبعادهوقد أخذ الباحث بعض لمتغير التابع ) أصحاب المصلحة ( / ا2

 ( يوضح نموذج الدراسة و المتغيرات واألبعاد والعالقة بين متغيرات الدراسة .1أدناه )و حسب تصنيف المتغيرات فالشكل 

 ( نموذج الدراسة1)شكل 

 المتغير التابع                                      المتغير المستقل                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2112الدراسات السابقة ،  وإستناداً الي بيانات المصدر : إعداد الباحث

 :فرضيات الدراسة

 فقد تمت صياغة الفرضيات اآلتية : إستناداً الي مشكلة الدراسة وتساؤالتها

 

 تحليل البيئة الداخلية 

 الزبائن          

 

 العاملين

 

 المالك 

 أصحاب المصلحة  اإلداره اإلستراتيجية

 صياغة اإلستراتيجية :
)الرؤية ، الرسالة ، األهداف ، اإلختيار 

 يمها(والبدائل اإلستراتيجية وتقي
 

 األبعاد

 تحليل البيئة الخارجية

 

 الموردين          

 

 األبعاد

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5ر التاسع عشر | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدا

 
 

 

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                             33  

ISSN: 2706-6495 

 

 الفرضية الرئيسية:

بشركة اوتوباش  هداف أصحاب المصلحةأفي تحقيق التوازن بين إلداره اإلستراتيجية ل دالله إحصائية ذات عالقةوجد ت

 المحدوده للسيارات .

 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية :

) تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة  ابأبعادهستراتيجية إلداره اإللدالله إحصائية  وجد عالقة ذاتت -1

 ( في تحقيق أهداف ورغبات المالك .، اإلختيار والبدائل اإلستراتيجيةاإلستراتيجية 

ارجية، صياغة )تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخ ابأبعادهإلداره اإلستراتيجية لدالله إحصائية  وجد عالقة ذاتت -2

 في تحقيق أهداف ورغبات العاملين . (، اإلختيار والبدائل اإلستراتيجية اإلستراتيجية

)تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة  ابأبعادهإلداره اإلستراتيجية لدالله إحصائية  وجد عالقة ذاتت -3

 في تحقيق أهداف ورغبات الزبائن . (، اإلختيار والبدائل اإلستراتيجيةاإلستراتيجية

بأبعاده )تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة اإلداره اإلستراتيجية دالله إحصائية  وجد عالقة ذاتت -4

  موردينفي تحقيق أهداف ورغبات ال (، اإلختيار والبدائل اإلستراتيجيةاإلستراتيجية

 منهجية الدراسة:

حصائي لهذه عن طريق االستبيانات والتحليل اإلسة على المنهج الوصفي والتحليلي باستخدام طرق جمع البيانات تقوم هذه الدرا

 البيانات وسيتم جمع هذه البايانات من داخل شركة اوتوباش المحدوده .

 مجتمع الدراسة وعينتها

يل ، تم تحديد مستخدمي التخطيط من المديرين ونواب يتكون مجتمع الدراسة من داخل شركة اوتوباش المحدوده ولتحديد وحدة التحل 

 المديرين ومساعديهم ورؤساء األقسام والموظفين العاملين في الشركة ، وأستخدم الحصر الشامل بإستبعاد العمال .

 مصادر البيانات:

 مصادر اولية: يتم الحصول على البيانات من خالل االستبانة.

 المراجع والدوريات والمنشورات والتقارير ذات الصلة. مصادر ثانوية : وهى امهات الكتب و

 :حدود الدراسة

 ة للسيارات د/ الحدود المكانية : شركة اوتوباش المحدو1

 م2112-2112/ الحدود الزمانية : خالل العام الدراسي 2

 :تنظيم الدراسة

الدارة و محور لدراسة والدراسات السابقة مقدمة وتشتمل علي االطار العام للعدة محاور هي الت الدراسة علي إحتو      

 الدراسة الميدانية والتحليل وإختبار الفروض أما الخاتمة فتناولت النتائج والتوصيات. و محوروأصحاب المصلحة االستراتيجية 

:الدراسات السابقة  

رها تمت صياغة مشكلة تعتبر الدراسات السابقة ذات أهمية قصوي مكنت الباحث من الوصول الي الفجوة التي علي أث

الدراسة وقد قام الباحث في باألطالع علي عدد كبير من الدراسات في المجال في عدد من مكتبات الجامعات السودانية والمستودعات 

 السابقة ألنها تالقت فيها المواضيع ذات الصلة   تالرقمية اال انه تم إختيار عدد منه لتكون علي متن الدراسة في جزئية الدرسا
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 : والدراسة الحالية الدراسات السابقة العالقة بين

هنا أن الدراسات السابقة في مجال أصحاب المصلحة شحيحة جدا وعليه فقد ظهر الفرق بين هذه  توضيحال بد من ال

بعناوين  الدراسة وبين الدراسات السابقة انها تناولت اصحاب المصلحة مجتمعين عكس الدراسات السابقة التي تناولتهم منفردين

بحوث منفصلة ،بتالي تناولت الدراسة كيفية تحقيق التوزان بين هذه العالقة الشائكة ألن تحقيق اهداف بعضها علي حساب اآلخر قد 

 يسبب الكثير من المشاكل وتعارض المصالح مما ينعكس سلباً علي االداء الكلي للشركة .

بالتالي ظهر التفرد في المتغير التابع اإلداره اإلستراتيجية عن  وعلي العكس تمام توجد دراسات كثيرة وكبيرة ومتنوعة 

محل الدراسة وهو أصحاب المصلحة فكانت المشكلة كما تم عرضها غياب نقطة التوازن بين أهداف ورغبات أصحاب المصلحة 

 . والتي عندها يتحقق توازن المنشاة ككل

أدوات التحليل المستخدمة كأدوات مهمة تساعد المنظمات علي فهم و ةاإلستراتيجي االدارةوهنا يحاول الباحث توضيح دور 

 طبيعة هذه العالقة وأبعادها وكيفية التعامل معها وكيفية قياس هذه األبعاد والمتغيرات . 

 

 

 صحاب المصلحةأ ستراتيجية ودارة اإلاإل

 ةاإلستراتيجي دارةاإل

 : اهية اإلستراتيجيةم

ار اإلستراتيجية المناسبة للمنظمة وسوف يجيبك أن اإلستراتيجية هي نتيجة أسال الشخص العادي عن كيفية إختي

لعملية التخطيط العقالنية التي تقودها إن لم تسيطر عليها اإلداره العليا و تعكس الجذور العسكرية لإلستراتيجية. وموحياً بصورة 

وهم وإنزال الهزيمة به ، وهذه الصورة الذهنية قد الجنراالت وهم في دائرة حول الخريطة لصياغة إستراتيجية من أجل دحر عد

إنتشرت في األعمال األدبية لعدد من الكتاب الذين أكدو علي أن اإلستراتيجية هي ثمرة عملية تخطيط رسمية تلعب فيها اإلداره 

كثيراً من المسؤولين العليا أهم األدوار. لكن هناك سبب واحد يقف وراء سوء سمعة التخطيط اإلستراتيجي ويتجسد ذلك في أن 

 في معرض حماسهم المبدئي لتقنيات التخطيط يفوتهم أن المستقبل بطبيعته ال يمكن التنبؤ به . 

فحتى أفضل الخطط والتي تقوم علي أسس صلبة يمكن أن تخفق جزئياً في حالة ظهور متغيرات موقفية غير متوقعة . 

في مستهل حماسهم لعملية التخطيط هو التعامل مع عملية التخطيط  كما أن الخطأ الخطير الذي تقع فيه كثير من الشركات

كوظيفة لإلداره العليا فقط وهذا المفهوم المرتبط بسياسة البرج العاجي يمكن ان يسفر عن خطط إستراتيجية تشكلت من الفراغ 

. ونتيجة لذلك قد تنطوي تلك يلالكافيين لحقائق ووقائع التشغمن خالل مسئولي التخطيط الذين ليس لديهم الفهم والتقدير 

 . (1)اإلستراتيجيات علي أضرار أكثر من المنافع

 

 

 

 

                                                           

( , ص 2001)الرياض : دار المريخ للنشر , ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد عبد المتعال ,  اإلداره اإلستراتيجية,  شارلز و جاريث( 1(
42,45,65  
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 :تعريف اإلداره اإلستراتيجية 

تعرف بأنها  كماللمنظمات. ل األجل طويء رارات والتصرفات التي تحدد األداتشير اإلدارة اإلستراتيجية إلي أنها "مجموعة من الق 

  .1ن وتنفيذ االستراتيجيات المصممة النجاز أهداف المنظمة"مجموعة القرارات والتصرفات الخاصة بتكوي

 التخطيط اإلستراتيجي عريفت

من واقع ما كتب عن التخطيط اإلستراتيجي علي الصعيد العملي أو النظري فنجد أنه قد تعددت تعريفات التخطيط اإلستراتيجي 

المنظمة وتحديد السياسات واإلستراتيجيات الالزمة لتحقيق فمنهم من عرف التخطيط اإلستراتيجي علي أنه : "عملية إختيار أهداف 

االهداف وتحديداألساليب الضرورية لضمان تنفيذ السياسات واإلستراتيجيات الموضوعه حيث يمثل التخطيط اإلستراتيجي العملية 

 (2)التخطيطية طويلة المدي التي يتم إعدادها بصورة رسمية لتحديد وتحقيق أهداف المنظمة "

ماك غرات التخطيط االستراتيجي بأنه عملية رسمية مستمرة لصناعة القرارات المنظمة والمبنية على تقييمات داخلية  يعرف

وخارجية، ويتضمن تنظيم الناس والمهمات لتنفيذ القرارات، وقياس درجة اإلنجاز والفاعلية، ويتضمن اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 (؟3أين نحن ذاهبون؟ وكيف سنصل إلى هناك؟ وكيف نجعل العمل قابالً للتنفيذ)كيف وصلنا إلى ما نحن عليه؟ وإلى 

 

 : ةاإلستراتيجي دارهاإل عملية

 لعل أحد االسباب الرئيسية التي التي تفسر إستمرارية عملية التحطيط اإلستراتيجي هي إستجابته للظروف الخارجيه التي ال تتوقف ابداً ،

 (.4دوات التي يتم تنفيذ تلك الخطط بها في حالة تعديل مستمر )ومن ثم فيجب أن تظل الخطط واأل

يجري إعداد الخطة اإلستراتيجية وفق خطوات ممتابعة ، واليجوز أن تبدأ مرحلة إال بعد انتهاء المرحلة التي تسبقها وتتميز هذه 

 الخطوات بما يلي :

 جودة الخطوة الالحقة تعتمد علي جودة سابقتها .1

 ة ومتكاملة .خطوات العمل مترابط .2

 الدوريه.خطوات العمل تتميز باإلستمرار، فكلها تخضع للمتابعة والمراجعة  .3

 هي : لإلدارة اإلستراتيجيةوفي ضوء ما تقدم فإن الخطوات األساسية  

 Environmental Scanningمرحلة التحليل والرصد البيئي  .1

  Strategy Formulation  مرحلة صياغة اإلستراتيجية .2

  Strategy Implementation يقمرحلة التطب .3

  Monitoring and Evaluationمرحلة المتابعة والتقييم .4

 صياغة اإلستراتيجية

تعتبر صياغة اإلستراتيجية مرحلة مهمه جداً في نموذج اإلداره اإلستراتيجية ، إن صياغة اإلستراتيجية هي مرحلة تشتمل 

 ،اراتها اإلستراتيجيةعلي تحديد رسالة المنظمة وأهدافها اإلستراتيجية وخي

                                                           

 11ص م(2007,ثيدلحا لجامعيا بلمكتا: يةردإلسكن)ا تيجيةارإلستدارة اإلا ,مسلي ملسالا دعب دحموأ سيرم دمحم لنبي (1)
 45م(  , ص2002,لعملةاابعطم: مرطولخ,  )ا اإلدارة اإلستراتيجيةلي, عمر أحمد عثمان المق( 2(

(3))https://hrdiscussion.com/hr110227.html 
(4)Higgins M .& W. Vincze , (1993) , Strategic Management and Organization Policy ,( Chicago , Dryden P.) 

http://www.ajrsp.com/
https://hrdiscussion.com/hr110227.html
https://hrdiscussion.com/hr110227.html


 م 0202-11-5ر التاسع عشر | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدا

 
 

 

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                             36  

ISSN: 2706-6495 

 

وانها في ضو تحليل واقع عملها في بيئتها الخارجية ومكونات بيئتها الداخلية تؤشر مجموعة الفرص والمهددات ونقاط القوة  

 .(1)والضعف لتعيد النظر جزرياً أو جزئيا برسالتها وأهدافها اإلستراتيجية وخياراتها 

 ة اإلستراتيجية :وسنقوم في الخطوات التالية بشرح عملية صياغ

 : VISIONالرؤية

وتحقيق اإلستراتيجية الفعالة. إذ ال يستطيع ء يعتبر وجود رؤية إستراتيجية واضحة ومميزة بمثابة حجر الزاوية في بنا

ة عديداً غياب مفهوم التوجه المستقبلي للنشاط الذي يتضمن أمورل المدير ممارسة دوره القيادي واتخاذ قراراته اإلستراتيجية في ظ

 السوقي الذي يجب تحقيقه في مواجهة المنافسين. كز ونوعية المر، التي يجب إشباعهال من بينها نوعية احتياجات العم

مباراة في لكنه ختيار الشعارات المنمقة والعبارات الجذابة وإن صياغة الرؤية اإلستراتيجية ليس مجرد سباق في إوعليه ف

ونوعية أنشطتها المرغوبة ومكانتها السوقية المتوقعة والذي يساعد في وضع ، منظمةالل مستقبل ستراتيجي الخالق حوإلالفكر ا

  .)2(والذي تلتزم اإلدارة به إلي أقصي حد ممكنل ستراتيجي فعاإالمنظمة علي مسار 

 وتعرف ايضا علي أنها : " صورة ذهنية تتطلع لها المنظمة وتحث الخطى للوصول إليها في المستقبل عبر مسيرة طويلة

وهي ال تبدو حقيقية اآلن بل ستصبح حقيقة في المستقبل" أو " استشراف المستقبل لمشاهدة الصورة المثالية التي نريدها، هذا على 

مستوى الفرد، أما على مستوى المنظمة فهي بضع كلمات تصف صورة المنظمة في المستقبل وتدفع كل فرد فيها للعمل مع زمالئه 

 . (3)لبلوغ تلك الصورة " 

 عناصر الرؤية اإلستراتيجية :

توجد ثالثة عناصر مميزة يجب أخذها بعين االعتبار عند الشروع في صياغة الرؤية اإلستراتيجية للمنظمة وهي: تحديد 

واضح وجذاب لألطراف ذات ل الرؤية بشكل وتوصي، وتحديد التوجه االستراتيجي المستقبلي، النشاط الحالي للمنظمةل مجا

 :(4)عرض مختصر لهذه العناصر وفيما يلي ، االهتمام

 النشاط الحالي للمنظمة .ل حديد مجات/ 1

 ظمة .ة اإلستراتيجية المستقبلية للمنتحديد الرؤي/ 2

 بالرؤية اإلستراتيجية والرسالة . / تعريف أعضاء المنظمة3

 : MISIONالرسالة

لها يمكن اإلجابة علي كثير من االسئلة رسالة المنظمة واحدة من الخطوات المهمة في صياغة اإلستراتيجية حيث من خال

و تعريف أصحاب المصلحة بالمؤسسة واهدافها ومن تخدم وفي اي مجال تعمل بعبارات تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات او 

 (5)بعبارة أخري تخلق ميزة تنافسية للمنظمة ."

 ميزها عن غيرها من المنظمات المماثلة لها.تعرف رسالة المنظمة "بأنها تلك الخصائص الفريدة في المنظمة والتي ت

                                                           

 622ص  ( 6002دار وائل , مكتبتنا العربية , الطبعة الثانية  :, ) عمان اإلداره واألعمال العامري , الغالبي , ( 1(

 55( , ص  6012-6014الصديق محمد الطيب للطباعة والنشر ,  :, )الخرطوم  اإلداره اإلستراتيجيةمحمد حنفي , )2(
   76ص,  سابق( مجيد الكرخي , مرجع (3

 57, ص المرجع السابقمحمد حنفي , ( 4(
 26ص , مرجع سابقمحمد حنفي , ( 5(
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نشاطها ومنتجاتها ل بسيطة بأنها "اإلطار المميز للمنظمة عن غيرها من المنظمات األخرى من حيث مجاكلمات عرفت في كذلك  

علي  كما وتعرفممارستهال والتي تعكس السبب الجوهري لوجود المنظمة وهويتها ونوعيات عملياتها وأشكا، وعمالئها وأسواقها

 "(1)انها "رسالة للجميع تخبرهم من نحن كمنظمة وماذا نعمل

 مكونات رسالة المنظمة : 

وبصفة خاصة يمكن النظر الي الرسالة الفعالة ألية منظمة بمدى توافر عشرة مكونات رئيسية بها ، وهي التي تمثل 

 : (2)إجابات علي األسئلة اآلتية 

 من هم عمالء الشركة ؟ .1

 الخدمة الرئيسية للشركة ؟ما هو المنتج أو  .2

 أين تنافس الشركة جغرافياً ؟ .3

 لوجيا االساسية للشركة ؟وما هي التكن .4

 ما هو إتجاه الشركة نحو األهداف اإلقتصادية ؟ .5

 ماهي المعتقدات والقيم والطموحات االساسية واألولويات الفلسفبة للشركة ؟ .6

 ماهي نقاط القوة االساسية والمزايا التنافسية للشركة ؟ .7

 ماهي الصورة الذهنية العامة التي ترغبها الشركة لنفسها ؟ .2

 التوزان بي اصحاب المصالح المختلفة : هل تعبر الرسالة بفعالية عن رغبات االطراف المختلفة ؟  .2

 هل تعمل الرسالة علي دفع وتحفيز قارئها للعمل  .11

 :القيم والغايات و األهداف

 الغايات :

لنتائج النهائية للمنظمة والتي ترتبط بتحديد الغرض الذي يميزها عن غيرها من إلي "ا Goalsيشير مفهوم الغايات 

المنظمات المماثلة. وعادة ما تستند الغايات إلي رسالة المنظمة وصورتها المميزة وتعكس منتجاتها الرئيسية وأسواقها التي تقوم 

 (3)إشباعها"ل بخدمتها والحاجات األساسية التي تحاو

 القيم :

التي تؤمن بها المنظمة والعبارات التي تعمل في ظلها والتي تنظم عالقتها مع جميع  السياسة وم القيم الي أنها "يشير مفه

 " . (4)االطراف ذات العالقة

 األهداف : 

لكي تنجح اإلدارة في تحقيق أهداف المنظمة ، يصبح المطلب الرئيسي والمنطقي أن تتحدد تلك األهداف بوضوح ودقة 

اإلدارة اساساً لمباشرة باقي وظائفها . بالتالي يكون تحديد األهداف هو نقطة البداية المنطقية التي تسبق مختلف  حتى تتخذها

 . (1)الوظائف اإلدارية

                                                           

   157 ص,  مرجع سابقمجيد الكرخي ,  (1)
 25ص  ,المرجع السابق محمد المحمدي الماضي, (2) 

 72, ص  مرجع سابقمحمد حنفي , ( 3(
 151, ص  مرجع سابقمجيد الكرخي , ( 4(

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5ر التاسع عشر | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدا

 
 

 

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                             38  

ISSN: 2706-6495 

 

تشكل األهداف وصياغتها اساس عملية التخطيط اضا عرفنا أن بدء هذه العملية ينطلف من تحديد أهداف المنظمة التي 

متابعة مختلف مراحل عملية التخطيط اال بعد أن يكون لدي اإلداره وضوح تام حول األهدافالمرغوب  تسعي لتحقيقها ، واليمكن

 .(2)الوصول اليها ، الهدف يشير الي الحالة أو الوضع المؤغوب الوصول اليه مستقبالً 

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية وأدوات التحليل :

الضرورية وتحليل البيئة الداخلية للمنظمة من تحديد نقاط القوة والضعف ، وكذلك تحليل  وهي المرحلة التي تتعلق بتجميع الباينات

 ( .3البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة )

 /  تحليل البيئة الخارجية1

قانونية ال/والحكومية ، االقتصاديةل البيئة الخارجية بأنه : "العملية التي يقوم بها اإلستراتيجيون لمتابعة العوامل عرف تحلي

السكانية واالجتماعية لتحديد أي فرص أو مخاطر على /والتكنولوجية والسياسية والجغرافية  /التنافسية والخاصة بالموردين/والسوقية

 "(4)المنشأة 

 :/ تحليل البيئة الداخلية2

 انوي لفحص البيئة المحيطةتحليل البيئة الخارجية والمحيطة و تحليل خارجي يستخدمه اإلستشاريون والمديرون في جمع أولي وث

من خالل خبرة ريان الشمري. وينطبق هذا التحليل على جميع األعمال سواء كانت خاصة أو عامة ومدى تأثير البيئة على هذه 

 (.5األعمال)

ت الغاية من تحليل البيئة الداخلية تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ، والتحليل يعني إعداد دراسات وابحاث لكل المجاال

الوظيفية والفنية وغيرها . العوامل المؤثرة علي البيئة الداخلية هي العوامل التي تؤثر علي هيكل المنظمة مثل : الهيكل اإلداري ، 

 . (6)الهيكل المالي ، الهيكل اإلقتصادي والهيكل الفني

 اإلستراتيجي أدوات التحليلنماذج من / 3

 SOWT/ التحليل الرباعي 1

ل للبيئة الداخليةوالخارجية )التنافسية( من خالل بأنه "أداة إستراتيجية في التحلي (SWOT)راتيجياالستل يعرف التحلي

تحديد نقاط القوة والضعف الداخلية بصورة نسبية وليست مطلقة والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية)التنافسية( مما يعطي رؤية 

تحليلي ال يقف عند تحديد نقاط القوة والضعف في الموارد الداخلية بالمنشاة إستراتيجية في صياغة استراتيجياتها"هذا األسلوب ال

 البيئة الداخلية. ل البيئة الخارجية الذي يحدد الفرص والمخاطر في هذه البيئة وتحليل لك الي الربط بين نتائج تحليكذولكنه يهدف 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   

 17ص (  1777) القاهرة : الناشر دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ,اف ,علي السلمي , اإلدارة باالهد( 1(
 208( ص  6002دار وائل , مكتبتنا العربية , الطبعة الثانية  :, ) عمان  اإلداره واألعمالالعامري , الغالبي , ( 2(

)1(Mintzberg ,Henary& Quinn B. James (1996) , The Strategy Process , (Prentice Hall International )  
 109ص ،  مرجع سابقمحمد حنفي , ( 4(

(5))https://ar.wikipedia.org/wiki/حتليل_البيئة_اخلارجية_واحمليطة 
 72, ص  , مرجع سابقمحمد عبد الغني حسن هالل( 6)
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 / التحليل بإستخدام نموذج العوامل الخمسة :2

جه المديرين في تحليل قوى المنافسة في بيئة صناعية ما بغرض التعرف علي الفرص والتهديدات تتمثل المهمة التي توا

التي تواجه الشركة . وقد قام مايكل بورتر من جامعة هارفرد بتطوير إطار عمل يساعد المديرين علي هذا التحليل . هذا النموذج 

 :(1)اعة من الصناعات سس المنافسة داخل صنز علي العوامل الخمسة التي تشكل أيرك

 / الخطر من إحتمال دخول منافسين جدد الي الصناعة .1

 / درجة المنافسة بين الشركات العاملة في مجال صناعي واحد .2

 / قوة المساومة عند المشترين.3

 /  قوة المساومة عند الموردين .4

 / التهديد الذي تمثله المنتجات البديله .5

 : PESTEL/ تحليل البيئة الكلية 3

لوجية واإلجتماعية والديموغرافية والسياسية . إن التغيرات التي تطرأ علي البيئة وتشتمل علي البيئة اإلقتصاديه والتكن

الكلية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر علي أي عامل من العوامل الخمسة من نموذج بورتر ومن ثم تتغير القوة النسبية لتلك العوامل 

(  في الصفحة التالية تأثير البيئة الكلية ) السياسية ، االقتصادية ، القانونية ،  2/3ويوضح الشكل ) ،تلك الصناعة مقترنة بجاذبية 

علي العناصر الخمسة ) المنافسة المحتملة ، البدائل ، قوة مساومة المشتري ،  ااسكانية واالجتماعية والتكنلوجيه ( ودور البيئة الكلية 

والمنافسة ( ومن ثم تاثير البيئة الكلية علي المنظمة لمعرفة المتغيرات وكيفية مقابلتها سواء أن كانت فرص أو  قوة مساومة الموردين

 . :(2)مهددات 

 :(3)/ التحليل بإستخدام مصفوفة جنرال الكتريك وجماعة بوسطن اإلستشارية4

 :Boston Consulting Groupجماعة بوسطن اإلستشارية 

أحد أنشطة األعمال الرئيسية أو المنتجات وذلك في ضوء درجة نمو السوق )تقاس بنسبة مئوية لنمو  عبارة عن مصفوفة لتقيم

 (4المبيعات ( وحصة المنتج في السوق )الموقع التنافسي النسبي ()

                                                           

 141, ص ( 2001, ترجمة رفاعي محمد رفاعي و محمد سيد عبد المتعال )الرياض : دار المريخ للنشر ,  اإلداره اإلستراتيجيةشارلز و جاريث , ( 1(
 141, ص مرجع سابق شارلز و جاريث , ( 2(
 152,154, ص مرجع سابق محمد حنفي , ( 3(

(4) )www.specialties.bayt.com/ar/specialties/q/359497 
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المتعددة. وتمكن هذه المصفوفات من ل المنشآت ذات األعمال ويقوم على إعداد مجموعة من المصفوفات بغرض تحلي

النتائج. ويقوم ل خدمات( التى تعود عليها بأفض/)منتجاتل قرارات تشخيصية لتوجيه موارد المنشأة تجاه قطاعات األعمااتخاذ 

النمو المرتفع ل على أن زيادة الحصة السوقية للمنشاة فى قطاع المنتجات والخدمات ذات معدل اإلفتراض األساسي فى هذا المجا

النمو فإن بطء نت منتجات وخدمات المنشاة تعأنى من كاها التنافسية وإذا كزر مرايؤدى عادة إلى إرتفاع ربحيتها وإستمرا

هذه المنتجات حتى لو ل المستثمرة في مثل إستعادة األموال زيادةحصتها السوقية تكون مصحوبة بتكلفة عالية. ولذا يكون من األفض

 ن ذلك على حساب الحصة السوقية للمنشأة.كا

 جنرال إلكتريك :

، معينل حسب مدى جاذبية الصناعة ومدى قوة المنشأة في نشاط أعمال الطريقة على إعداد مصفوفة لألعماتقوم هذه 

، مدى ربحية الصناعة، درجة التنويع، األسعار، درجة النمو، الحجمل: مثل في تقدير مدى جاذبية الصناعة العديد من العوامل ويدخ

االجتماعية والبيئية والقانونية واإلنسانية فى الصناعة. أما تقدير مدى قوة ل امالصناعة التنافسي والعول الدور الفني للصناعة هيك

، المنشاةكز وربحيته ومر، ودرجة نموه وحصته السوقيةل، فيتوقف على حجم نشاط األعما، المعينل المنشأة فى نشاط األعما

 المنشاة للبيئة وعنصر العاملين. ومدى تلويث عمليات، وسمعة المنشاة، التكنولوجي للمنشاةكز والمر، وهامش ربحيته

 اإلستراتيجية :والبدائل الخيارات 

 (.1اإلستراتيجية التنافسية هي  مجموعة متكاملة من التصرفات تؤدي الي تحقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن المنافسين )

ة النظر برسالتها وقيمها ، أم بعد أن تكون المنظمة قد أنهت تحليل البيئتني الداخلية والخارجية ربما يتطلب األمر إعاد

خياراتها اإلستراتيجية فإنها قد تعتمد خيارات جديدة من بين عدد كبير من خيارات مطروحة أمامها ووفقاً لمستويات 

 :(2)األستراتيجية

 / الخيارات اإلستراتيجية علي مستوى المنظمة وتشمل :1

 إستراتيجيات النمو والتوسع . (1

 قرار .إستراتيجيات الثبات واإلست (2

 إستراتيجيات التراجع واإلنكماش . (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) )Lloyd,Boyars, Leslie W. Rue and Shaker A. Zahra, Strategic Management(Chicago,IRWIN,1996, P.13.)  

 654ص  ( 6002دار وائل , مكتبتنا العربية , الطبعة الثانية  :, ) عمان  اإلداره واألعمالالعامري , الغالبي , ( 2(
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صحاب المصلحةأ  

 ماهية اصحاب المصلحة

أصحاب المصلحة هم أفراد أو جماعات لهم مصالح أو نصيب لدي المنظمة يعطيهم الحق في السؤال عن طبيعة وكيفية 

ارجية ، واألطراف الداخلية هم عبارة عن حملة أدائها ويمكن تقسيم االطراف ذات المصلحة الي فئتين ، أطراف داخلية وأطراف خ

االسهم والعاملون بما في ذلك المديرون وأعضاء مجلس اإلداره ، أما األطراف الخارجية فهم عبارة عن األفراد أو الجماعات 

حادات والجماعات األخري الذين لهم حق المطالبة أو األدعاء علي الشركة وتلك الجماعة تضم العمالء والموردين والحكومة واالت

 .(1)المحلية والجمهور بصفة عامة 

 تعريفات أصحاب المصلحة

اصحاب المصالح أو حملة األسهم أو األطراف معنية أو ذوي العالقة أو الطرف المؤثر أو أصحاب الحصص اصطالحا جهات 

على أن يضغطوا عليها عند  )أفراد أو مجموعات( قد تكون ضمن منظمة أو خارجها، لهم مصلحة في عمل المنظمة، وقادرون

 (. 2الضرورة. وقد تكون المصالح مالية أو غير ذلك )

جماعات المصالح هي عبارة عن األفراد والجماعات والمؤسسات التي تؤثر وتتأثر باألفعال والقرارات التي تتخذها 

 (.3و مكاسب ما من المنشأة)حقيق نفع أالمؤسسة، ومن جانب آخر يمكن القول بأن كل فئة منهذه الجماعات تسعى إلى ت

م علي أنهم " الجماعات التي 1263كما عرف أصحاب المصلحة في معهد إستانفورد لالبحاث في الواليات المتحدة عام 

 بدونها تتوقف المنظمة عن العمل " أو بتعبير آخر تلك الجماعات التي تعتبر حيوية لبقاء ونجاح الشركة . 

أنها مجموعة من القوى أفرادا أو منظمات محلية او دولية التي تمتلك مصالح ، مطالب  كما تم تعريف أصحاب المصلحة: "

وحصصاً مختلفة في المنظمة وتسهم بأشكال مختلفة في خدمة المنظمة وتوقعها الحصول علي عوائد ومكافأة مقابل تلك 

 .(4)المساهمات

مصلحة : " هم الجماعات أو األفراد أو الجهات الداخلية أما في اطار عرض المصطلح من وجهة نظر الباحث فيرى أن اصحاب ال

ا بتوازان تتحقق أهداف أهداف الشركة الكلية والتي عند تحقيقه الشركة ويمثل مجموع هذه المصالح والخارجية التي لها مصالح مع

 الشركة " 

 نظرية اصحاب المصلحة : 

للعاملين سيكون كبر ع اجور اـذلك ان دفل ومثا، لغالبسوف تتصارع في ا، المتباينةكة ن حاجات اصحاب مصالح الشرإ

وم النظرية المبسط يضع على عاتق المديرين دور رئيسي في عملية ـإن مفهـلذا ف، على حساب استقطاع ذلك من ارباح حملة االسهم

 . (5)هذه الحاجاتل الموازنة لمث

                                                           

 77ص  ,مرجع سابق ,  شارلز وجونز( (1

https://ar.wikipedia.org/wiki/)2(أصحاب_المصالح 

 .42( ص 2116المكتب الجامعي الحديث, ,  :, )القاهرة استراتيجيات اإلدارة العليا, إعداد وتنفيذ ومراجعةنبيل محمد مرسي,  ( 3(

 42( , ص ,  6014اليازوري العلمية , دار الناشر  :) عمان  نظرية المنظمة,  غالبيال,طاهر محسن الخافجينعمة عباس )4(
 11, ص ( 6005,  52, العدد  14, المجلد ,  مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية, ) بغداد : سعيد العنزي , تأطير نظرية أصحاب المصلحة  (5)
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وان هذه ، ة االسهمـن حملـعلى المالكين م ًراان بداية نشأة النظرية ظهرت عندما كان مفهوم اصحاب المصالح مقتص

صراع وء وهي االحتمالية بنش (Agency Problem)ة ـلوكاشكلة الـا مـق عليهـديرين يطلـهم والمـة االسـين حملـة بـالعالق

داف ـهأف ـلا تختـحيث هن، حداث هذه المشكلةانا يسعيان بإتجاهات مختلفة تقود الى كاذين ـوالل، الكينـمصلحة بين االدارة والم

 ة. ـيم الربحيـالكون بتعظـبينما يرغب الم، ن االدارة تسعى لتعظيم القيمةأذ ، إهداف المالكينأدارة وإلا

، والموروث من الماضي الصناعي (Profitability)واضح بين النموذج المرتكز على الربحية ل يظهر الصراع بشك

اذ ان توليد الربحية ممكن ان يؤدي الى منافع ، ن القرن الماضيـستينيات مـال يـوبين نموذج المسؤولية االجتماعية الذي تم تقديمه ف

دها ـفأصحاب المصالح هم فقط وسائط لينتهي عنل، غير مباشر. ولكن من وجهة نظر المديرين الملتزمة بتكوين المال اجتماعية بشك

داف االقتصادية االخرى. فالمسؤولية ـجية والربح واالهاالنتال ان نموذج المسؤولية االجتماعية يتجاهل المالي. وبالمقابل التحصي

 كز .منهما يركل ألن ، االجتماعية والربحية تبدوان غير متوافقتان

ن في ركوصالحالمشروعة يشاـن ذوي المـاالفراد والجماعات مل الذي بموجبه ك، والنظرية وضعت نموذج للشركة

ة معينة من المصالح والمنافع على مجموعة اخرى. فالنظرية ـمجموعة لـوال توجد اولوي، على المنافعل الحصول المشروع من اج

ة ـد لتعظيم ثروة المالكين". ومن ذلك يتضح ان النظرية تستند على فكرة وجود المشروع لخدمـشروع يوجـرة "ان المـرفضت فك

لة. كاتجاوز مشكلة الول ذلك تحاوـي بـوه، هـاو انه يتأثر بطريقة او بأخرى بنشاطات المشروع واعمال، من لديه مصلحة بهـل ك

او ، ممن لديهم اهتمامات به والذين ينتفعون، ن اصحاب المصالحـد مـفالنظرية اذن تستند على فكرة وجود المشروع لخدمة العدي

 ة او بأخرى.ـيتضررون منه بطريقة معين

من اهم  (2/1كما يبين الجدول )المصلحة يعد التحديد الدقيق لتطلعات وأهداف اصحابتحديد تطلعات واهداف اصحاب المصلحة :

 .معايير نجاح التخطيط اإلستراتيجي كما ويعد اإلهتمام بهم وتلبية إحتياجاتهم من أهم مقومات تنفيذ الخطة

 ( : أصحاب المصالح ومعاييرهم المختلفة1/1جدول )

 ارتفاع قيمة السندات، األرباح )كم ومتى؟( حاملي األسهم

 ارنة، استقرار التوظيف )العمالة(، فرص التقدم.األجور المق النقابات

 الحكومات
 مساندة برامج الحكومة.

 االلتزام بالقوانين والتنظيمات.

 الموردون
 السرعة في الدفع.

 استمرارية واتساق الشراء

 المقرضون/الدائنون
 االلتزام بديون العقد.

 االعتمادية

 العمالء/الموزعون
 قيمة السعر المدفوع.

 لسلعة، أو الخدمة.توافر ا

 االتحادات التجارية
 المشاركة في برامج االتحاد )الوقت(

 المشاركة في برامج االتحاد )النقود(

 المنافسون
 معدل نمو األسواق.

 اقتراح سلع وخدمات )مصادر أفكار جديدة تستخدم(.

األعمال الخيرية، توظيف أفراد  المساهمة في تطوير المجتمع من خالل الضرائب، والمشاركة في المجتمعات المحلية
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 من المجتمع المحلي.

 الجماعات ذات المصالح الخاصة
 توظيف أفراد من األقليات.

 

-132(، ص 1222، )معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، اإلدارة االستراتيجيةتوماس وهلين ودافيد هنجر،  المصدر :

132. 

 تحليل اصحاب المصلحة :  

 : تعريف بإسلوب تحليل اصحاب المصلحة/ ال1

أنه اسلوب مهم لتحديد اصحاب المصلحة وتحليل إحتياجاتهم ، ويتم إستخدامه لتحديد جميع اإلحتياجات )االساسية  

 والثانوية( الذين لديهم مصلحة القضايا التي تعني بالمنظمة.

طبيعة البشرية والمؤسسية ، والعالقات بين والهدف من عملية تحليل اصحاب المصلحة هو وضع رؤية إستراتيجية لل

 محتلف اصحاب المصلحة والقضايا التي تهمهم أكثر من غيرهم .

 .(1)ويساعد تحليل اصحاب المصلحة علي توضيح مهام المنظمة واهدافها التي تسعى لتحقيقها خدمة لعمالئها والمستفيدين منها

 أصحاب المصلحة:/ مستلزمات تحليل 2 

 ة أصحاب المصلحة في أي خطة او برنامج او مشروع تنطوي على اإلحاطة بالمسائل التالية :ان عمليات إدار

 تحديد جميع أصحاب المصلحة الذين لهم عالقة . (1

 .توثيق حاجات أصحاب المصلحة  (2

 تأثيرات صحاب المصلحة .وفوائد  تحليلتقييم و (3

 إدارة توقعات أصحاب المصلحة . (4

 اتخاذ اإلجراءات . (5

 ع والتكرار .مراجعة األوضا (6

 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات وإختبار الفروض

يشتمل على اجراءات الدراسة الميدانية والتى تتمثل في منهج واسلوب جمع البيانات ومعالجتها احصائيا" وتفسيرها، 

الساليب االحصائية التي تم واجراء اختبارات الثبات والصدق للتأكد من صالحيتها باالضافة الى وصف لمجتمع وعينة الدراسة وا

 وذلك على النحو التالي:بموجبها تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة 

 :أوال" منهج الدراسة

والتحليل االحصائي  تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي بإستخدام طرق جمع البيانات عن طريق االستبيانات

 لهذه البيانات  .

 نة الدراسة:ثانيا" مجتمع وعي

يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات الصلة بالمشكلة 

وبناءا" على مشكلة الدراسة وأهدافها فأن المجتمع المستهدف يتكون من مستخدمي التخطيط من المديرين ونواب   ،المدروسة

                                                           

 222, ص مرجع سابقمجيد الكرخي , ( 1)
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( تمَّ اختيار 131قسام والمشرفين والموظفين والفنيين في شركة اوتوباش المحدودة والبال  عددهم )المديرين ومساعديهم ورؤساء األ

 مفردات البحث من مجتمع الدراسة الموضح في الفقرة السابقة عن طريق أسلوب الحصر الشامل .

بطبيعة الحال يجب أن يتمتع و تم اختيار األفراد على أساس أنهم يحققون غرضا أو بعض أغراض الدراسة التي ستنفذ. و

 .(1هؤالء األفراد بدرجة مقبولة من الموضوعية في أقوالهم وآرائهم والثقة فيهم.")

ويتم االختيار القصدي أو ألعمدي أو ألتحكمي كما يطلق عليه البعض عن طريق االختيار المقصود من جانب الباحث لعدد 

التامة بمجتمع الدراسة أنها تمثل المجتمع األصلي تمثياًل صحيحا؛ حيث تم  من وحدات المعاينة، حيث يرى الباحث طبقا لمعرفته

( إستبانة سليمة تم استخدامها في التحليل بنسبة استرجاع بلغت 113( إستبانة على مجتمع الدراسة وتم استرجاع )131توزيع عدد )

 (%. بيانها كاآلتي:26.2)

 االستبيانات الموزعة والمعادة(3/5)جدول 

 النسبة العدد البيان

 %111 131 االستبيانات الموزعة

 %26.2 113 االستبيانات التي تم إرجاعها

 %13.1 17 االستبيانات التي لم يتم إرجاعها

 1 1 االستبيانات غير صالحة للتحليل

 %26.2 113 االستبيانات الصالحة للتحليل

 م2112المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية 

 مقياس الدراسة :ثا  ثال

(، والذي يتراوح من ال أوافق بشدة إلى اوافق Likart Scaleدرجة االستجابات حسب مقياس ليكرت الخماسى ) تم قياس

(  ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة 4=1-5بشدة، ولتحديد المحك المعتمد فى الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا بين درجات المقياس )

(  وبعد ذلك تم اضافة هذه القيمة الى أقل قيمة من المقياس )بداية المقياس وهى 1.2=5/4صول على طول الخليه )فى المقياس للح

 (.3/6اليا كما هو موضح في جدول رقم )الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخليه ، وهكذا اصبح طول الخ

 ( مقياس درجة الموافقة3/6جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية ةالداللة اإلحصائي

 أوافق بشدة 5 %21اكبر من درجة موافقة مرتفعه جدا"

 أوافق 4 %21-71 درجة موافقة مرتفعه 

 محايد 3 %62-51 درجة موافقة متوسطة

 ألوافق 2 %42-21 درجة موافقة منخفضة

 ألوافق بشدة 1 %21أقل من  درجة موافقة منخفضة جدا

 2112: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر

                                                           

 .165-164، املرجع السابق ص  طويجودت عزت ع)1(
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 وعلية فأن الوسط الفرضي للدراسة كاآلتي:

(. وهو يمثل الوسط الفرضي 3( =15/5.=)5(/ 1+2+3+4+5الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع األوزان على عددها) 

أفراد العينة على العبارة ، أما إذا انخفض ( دل ذلك على موافقة 3للدراسة ، وعلية كلما ذاد متوسط العبارة عن الوسط الفرضي )

( دل ذلك على عدم موافقة أفراد العينة على العبارة. وعلية وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن 3متوسط العبارة عن الوسط الفرضي )

لوزن النسبي اكبر من ( )ا3أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كان الوسط الحسابي للفقرة اكبر من الوسط الفرضي للدراسة )

(. وفى المقابل تكون الفقرة سلبية بمعنى أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كان الوسط الحسابي للفقرة اقل من الوسط 61%

 (.%61( )الوزن النسبي أقل من 3الفرضي للدراسة )

 عرض و تحليل بيانات الدراسة

 ساسية  وذلك على النحو التالييتضمن هذا المبحث تحليل للبيانات األولية واأل

 أوال  :تحليل البيانات األولية:

 وفيما يلي توزيع عينة الدراسة تبعا" للمتغيرات الشخصية:

 توزيع إفراد العينة حسب النوع

 (4/17تم سؤال المبحوثين عن نوعهم فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول ) 

 العينة وفق متغير النوع( التوزيع التكراري إلفراد 11/ 3جدول )

 النسبة% العدد النوع

 77 87 ذكر

 23 26 أنثى

 %100 113 المجموع

 .2112المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 

من إفراد العينة الكلية  %( 77أن غالبية إفراد العينة المبحوثة من الذكور حيث بلغت نسبتهم )( 3/17يتضح من الجدول)

 .ويرجع ذلك لطبيعة العمل الصناعية من اجمالى العينة المبحوثة %( 23غت نسبة اإلناث في العينة )بينما بل

 توزيع إفراد العينة حسب العمر/ 2

 (3/12تم سؤال المبحوثين عن اعمارهم فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول )

 مر( التوزيع التكراري إلفراد العينة وفق متغير الع3/11جدول ) 

 النسبة% العدد العمر

 41.1 54 33اقل من 

 23.2 27 43واقل من  30

 12.5 22 53واقل من  40

 6.2 7 63واقل من  50

 3.5 4 فأكثر 63

 %100 113 المجموع

 .2112المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 
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بينما  %( 47.2سنة( بلغت نسبتهم ) 31ا بين )أقل من إفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم  م( 3/12) يتضح من الجدول

 41إما أفراد العينة والذين تتراوح أعمارهم ما بين ) %( 23.2سنة( ) 41وأقل من  31بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

هذه النسبة تدل على جودة سنة وارتفاع  31. ويتضح من ذلك أن النسبة الكبرى تزيد عن %( 12.5سنة( فقد نسبتهم ) 51وأقل من 

 العينة وقدرة أفرادها على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عليها.

 / توزيع إفراد العينة حسب المؤهل العلمي 3

 (3/19تم سؤال المبحوثين عن مؤهلهم العلمى فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول )

 .التعليميوفق متغير المستوى  عينة الدراسة التوزيع التكراري إلفراد(3/19جدول )

 النسبة % العدد المؤهل العلمي

 7.1 8 شهادة ثانوية

 11.5 13 دبلوم وسيط

 56.6 64 بكالوريوس

 2.7 3 دبلوم عالي

 15.9 18 ماجستير

 1.8 2 دكتوراه

 4.4 5 اخري

 %100 113 المجموع

 .2112المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 

(%، بينما بلغت نسبة 56.6أن غالبية أفراد العينة من المستوى التعليمي الجامعي بلغت نسبتهم )( 3/12من الجدول ) يتضح

(%. أما أفراد لعينة من التعليم الثانوى والدبوم الوسطي 21.4حملة التعليم فوق الجامعي)دبلوم عالى ، ماجستير ، دكتوراة( )

(%. ويتضح من ذلك أن غالبية أفراد العينة ممن يحملون درجات جامعية وفوق 23غت نسبتهم )والمستويات التعليمية األخرى فقد بل

 الجامعية مما يدل على جودة التأهيل العلمي ألفراد العينة وبالتالي قدرتهم على فهم عبارات االستبانة بشكل جيد واإلجابة عليها بدقة.

 / توزيع إفراد العينة حسب سنوات الخبرة4

 (3/21لمبحوثين عن سنوات خبرتهم فى العمل فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول )تم سؤال ا

 ( التوزيع التكراري إلفراد العينة وفق متغير سنوات الخبرة23/ 3جدول )

 النسبة% العدد سنوات الخبرة

 21.1 24 سنوات 5اقل من 

 45.1 51 سنوات 13واقل من  5

 14.2 16 سنة 15واقل من   10

 19.5 22 سنة فأكثر 15

 %100 113 المجموع

 .2112المصدر إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 
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سنة( حيث بلغت نسبتهم  11وأقل من  5أن غالبية إفراد العينة المبحوثة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين )( 3/21يتضح من الجدول)

(% 21.1سنوات( بنسبة ) 5ثانية الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين )أقل من من إفراد العينة الكلية ثم في المرتبة ال %( 45.1)

.  ويتضح من ذلك أن غالبية أفراد العينة %( 14.2سنة( بنسبة ) 15وأقل من  11وأخيرا" الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين )

 ارات االستبانة واإلجابة عليها.سنوات وهذا يدل على جودة العينة وقدرة أفرادها على فهم عب 5تزيد خبرتهم عن 

 / توزيع إفراد العينة حسب المسمى الوظيفى5

 (3/21تم سؤال المبحوثين عن المسمى الوظيفى فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول )

 ( يوضح التوزيع التكراري إلفراد عينة الدراسة وفق متغير المسمى الوظيفى3/21جدول )

 لنسبة %ا العدد المسمى الوظيفى

 3.2 1 مدير عام

 0.9 1 نائب مدير عام

 8.8 10 مدير ادارة

 8.8 10 رئيس قسم

 78.8 12 موظف

 %133 113 المجموع

 .2112المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 

بة أفراد العينة من ( % بينما بلغت نس72.2أن إفراد العينة من الموظفين حيث بلغت نسبتهم )( 3/21يتضح من الجدول )

 (%.1.2( % إما أفراد العينة من المدراء )مدير عام ،نائب مدير عام( فقد بلغت نسبتهم )17.6مدراء األدارة ورؤساء االقسام )

 / توزيع إفراد العينة حسب التخصص العلمي6

 (3/22تم سؤال المبحوثين عن تخصصهم  العلمي فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول )

 ( يوضح التوزيع التكراري إلفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي3/22جدول )

 النسبة % العدد التخصص العلمي

 24.8 28 ادارة اعمال

 11.5 13 محاسبة

 5.3 6 اقتصاد

 35.4 40 هندسة

 5.3 6 حاسوب

 1.1 13 اخري

 %133 113 المجموع

 .2112ة الميدانية المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراس

( 41.6أن إفراد العينة من تخصص المحاسبة وأدارة األعمال واالقتصاد حيث بلغت نسبتهم )( 3/22يتضح من الجدول )

( % إما أفراد العينة من تخصص أدارة الهندسة والحاسوب فقد بلغت 5.3بينما بلغت نسبة أفراد العينة من تخصص االقتصاد ) %

 (% من التخصصات العلمية األخرى.2.2منت العينة نسبة )(%. كما تض41.7نسبتهم )
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 / توزيع إفراد العينة حسب المعرفة بأصحاب المصلحة1

 (3/23صحاب المصلحة فكانت إجاباتهم على نحو ما جاء في الجدول )أمدى معرفتهم بتم سؤال المبحوثين عن  

 ة بأصحاب المصلحة( التوزيع التكراري إلفراد العينة وفق متغير المعرف23/ 3جدول )

 النسبة% العدد االجابة

 16.1 21 نعم

 13.3 15 ال

 %100 113 المجموع

 .2112المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 

 (التوزيع التكراري لمتغير المعرفة بأصحاب المصلحة3/14شكل )

 

 ( .3/23لباحث ومن بيانات الجدول رقم ) المصدر: إعداد ا

( أن غالبية إفراد العينة المبحوثة يوافقون على أنهم لديهم معرفة بأصحاب 3/14( والشكل )3/23ن الجدول)يتضح م 

 .%( 13.3من إفراد العينة الكلية بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك ) %( 26.7المصلحة حيث بلغت نسبتهم )

 ثانيا  : تحليل بيانات الدراسة األساسية

 من الدراسة تحليل لمحاور الدراسة األساسية وذلك من خالل إتباع الخطوات التالية:يشتمل هذه الجزء 

 : / التوزيع التكراري لعبارات محاور الدراسة1

 حيث يتم التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين على عبارات محاور الدراسة التيتعكس التكرارات والتوزيع النسبى. 

 ر الدراسة :/ اإلحصاء الوصفي لعبارات محاو2

حيث يتم حساب كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ويتم مقارنة الوسط الحسابي للعبارة بالوسط الفرضي  

للدراسة وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كان الوسط الحسابي للفقرة اكبر من الوسط الفرضي 

 (. 1.15أقل من ) T( وتكون قيمة مستوى الداللة الختبار %61سبي اكبر من ( )الوزن الن3للدراسة )
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وفى المقابل تكون الفقرة سلبية بمعنى أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كان الوسط الحسابي للفقرة اقل من الوسط الفرضي  

 (. 1.15أكبر من )( وقيمة مستوى الداللة المعنوية %61( )الوزن النسبي أقل من 3للدراسة )

 عرض وتحليل بيانات محاور الدراسة

 وفيما يلي نتائج التحليل االحصائى للمتغيرات التى تقيس محاور الدراسة وذلك على النحو التالى: 

 : ةاإلستراتيجي أوال  : محور اإلداره

 (/ تحليل البيئة الداخلية1)

 ل البيئة الداخلية(: التحليل االحصائى الوصفى لفقرات محور تحلي3/31جدول )

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الترتيب

1 

يوفر تحليل البيئة الداخلية معلومات 

وبيانات تفيد عملية التخطيط 

 االستراتيجي

 1 1.111 12.47 مرتفعة جدا  22.1% 1.235 4.11

2 

لشركة بتحليل عناصر البيئة تقوم إدارة ا

الداخلية للتعرف على نقاط القوة 

 والضعف بالشركة

 3 1.112 2.17 مرتفعة  77.1% 1.223 3.25

3 
تحليل البيئة الداخلية يساعد على وضع 

 أهداف أصحاب المصلحة الداخليين

 2 1.111 2.71 مرتفعة  72.4% 1.12 3.22

4 
الموارد المتاحة بالشركة تفي بمتطلبات 

 التخطيط االستراتيجي

 5 1.111 4.13 متوسطة 67.6% 1.252 3.32

5 
الهيكل التنظيمي يلبي متطلبات التخطيط 

 االستراتيجي

 6 1.134 2.14 متوسطة 64.6% 1.15 3.23

6 
الثقافة التنظيمية بالشركة تساعد على 

 عملية التخطيط االستراتيجي

 4 1.111 5.25 مرتفعة  71.3% 1.16 3.57

  0.000 8.46 مرتفعة  %73.5 1.03 3.68 فقراتجميع ال 

 21132المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

 ( ما يلي:3/31يتضح من الجدول )

( واكبرمن الوزن النسبي 3/ المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور تحليل البيئة الداخليةاكبر من الوسط الفرضي للدراسة )1

( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على تحليل البيئة الداخلية فى 1.15لة لجميع الفقرات أقل من )( ومستوى الدال61%)

( 1.13( وبانحراف معياري )3.62مجتمع لدراسة بمستوى استجابة مرتفعة حيث حققت جميع العبارات متوسطا" عام مقداره )

 (% .73.5وأهمية نسبية )

( جاءات في يوفر تحليل البيئة الداخلية معلومات وبيانات تفيد عملية التخطيط االستراتيجيلفقرة )/ ويالحظ من الجدول أن ا2

( 1.235( بانحراف معياري )4.11المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بل  متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

 (%.22وبأهمية نسبية بلغت )
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( بمتوسط حسابي تحليل البيئة الداخلية يساعد على وضع أهداف أصحاب المصلحة الداخليينالعبارة )تليها في المرتبة الثانية 

 (%.72.4( بأهمية نسبية )1.12( وانحراف معياري )3.22)

 (3.23( حيث بل  متوسطها )الهيكل التنظيمي يلبي متطلبات التخطيط االستراتيجي/ أما المرتبة األخيرة فقد جاءات العبارة )3  

 (%.64.6( وأهمية نسبية بلغت )1.15وبانحراف معياري )

( لداللة Tلداللة الفروقحيث بلغت قيمة ) T/ ويبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع العبارات وذلك من خالل اختبار 4

( وعلية فأن ذلك يشير إلى 1.15( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )1.111( بمستوى معنوية )7.13الفروق لجميع العبارات )

وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة على مستوى تحليل البيئة 

 الداخلية بمجتمع الدراسة.

 (/ تحليل البيئة الخارجية2)

 الخارجية (: التحليل االحصائى الوصفى لفقرات محور تحليل البيئة3/32جدول )

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الترتيب

1 

يوفر تحليل البيئة الخارجية 

معلومات وبيانات تفيد عملية 

 التخطيط االستراتيجي

 1 1.111 13.16 مرتفعة جدا  21.2% 1.226 4.12

2 

حليل عناصر تقوم إدارة الشركة بت

البيئة الخارجية للتعرف على 

 الفرص والمهددات

 4 1.112 2.64 مرتفعة  77.4% 1.221 3.27

3 

تحليل البيئة الخارجية يساعد على 

وضع اهداف اصحاب المصلحة 

 الخارجيين

 6 1.111 7.43 مرتفعة  74.4% 1.15 3.72

4 
تحليل البيئة الخارجية يساعد على 

 لموردينمعرفة القوة التفاوضية ل

 5 1.111 2.26 مرتفعة  77.1% 1.274 3.25

5 
تحليل البيئة الخارجية يساعد على 

 معرفة القوة التفاوضية للمشترين

 2 1.111 11.15 مرتفعة  72.1% 1.252 3.21

6 

تحليل البيئة الخارجية يساعد على 

معرفة أثر البيئة الكلية )السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية والقانونية 

 التكنولوجيا والبيئية( على الشركةو

 3 1.111 2.22 مرتفعة  77.2% 1.262 3.22

  0.000 90<9 مرتفعة  %77.7 0.958 3.89 جميع الفقرات 

 2112المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
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 ( ما يلي:3/32يتضح من الجدول )

( واكبرمن الوزن النسبي 3الخارجيةاكبر من الوسط الفرضي للدراسة ) / المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور تحليل البيئة1

( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على تحليل البيئة الخارجية فى 1.15( ومستوى الداللة لجميع الفقرات أقل من )61%)

( 1.252( وبانحراف معياري )3.22ره )مجتمع لدراسة بمستوى استجابة مرتفعة حيث حققت جميع العبارات متوسطا" عام مقدا

 (% .77.7وأهمية نسبية )

( جاءات في يوفر تحليل البيئة الخارجية معلومات وبيانات تفيد عملية التخطيط االستراتيجي/ ويالحظ من الجدول أن الفقرة )2

( 1.226( بانحراف معياري )4.12)المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بل  متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة 

 (%.21.2وبأهمية نسبية بلغت )

( 3.21( بمتوسط حسابي )تحليل البيئة الخارجية يساعد على معرفة القوة التفاوضية للمشترينتليها في المرتبة الثانية العبارة )

 (%.72( بأهمية نسبية )1.252وانحراف معياري )

( حيث بل  تحليل البيئة الخارجية يساعد على وضع اهداف اصحاب المصلحة الخارجيينارة )/ أما المرتبة األخيرة فقد جاءات العب3

 (%.74.4( وأهمية نسبية بلغت )1.15( وبانحراف معياري )3.72متوسطها )

لداللة  (Tلداللة الفروقحيث بلغت قيمة ) T/ ويبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع العبارات وذلك من خالل اختبار 4

( وعلية فأن ذلك يشير إلى 1.15( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )1.111( بمستوى معنوية )2.21الفروق لجميع العبارات )

وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة على مستوى تحليل البيئة 

 راسة.الخارجية بمجتمع الد

 (/ صياغة االستراتيجية3)

 (: التحليل االحصائى الوصفى لفقرات محور صياغة االستراتيجية3/33جدول )

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الترتيب

1 
الشركة تهتم بعملية التخطيط 

 االستراتيجي 

 1 1.111 11.23 مرتفعة  72.6% 1.244 3.23

2 

تراعي الخطة االستراتيجيةللشركة 

تحقيق اهداف جميع اصحاب 

 المصلحة 

 5 1.112 7.34 مرتفعة  74.2% 1.14 3.71

3 

تحقيق اهداف اصحاب المصلحة 

يعزز فرص تحقيق االهداف الكلية 

 للشركة 

 2 1.111 7.21 مرتفعة  75.2% 1.11 3.76

4 
في عملية يتم اشراك العاملين 

 التخطيط االستراتيجي بالشركة 

 7 1.111 5.32 مرتفعة  73.4% 1.22 3.67

5 
رؤية الشركة تعبر عن طموح 

 أصحاب المصلحة 

 6 1.111 2.11 مرتفعة  73.6% 1.226 3.62

 3 1.111 6.73 مرتفعة  %75.1 1.13 3.75رسالة الشركة تعبر عن تطلعات  6
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 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الترتيب

 اصحاب المصلحة 

7 

تحديد الميز التنافسية تقوم الشركة ب 

التي تميزها عن غيرها من 

 الشركات المنافسة 

 2 1.111 7.51 مرتفعة  73.1% 1.12 3.65

2 
اهداف الشركة معلومة لدى جميع 

 العاملين 

 4 1.111 4.16 مرتفعة  74.6% 1.12 3.73

2 
تضع الشركة اهدافها السنوية بناءا 

 على الخطة االستراتيجية 

 12 1.111 3.74 متوسطة 62.4% 1.14 3.12

 2 1.134 2.14 متوسطة %67.6 1.21 3.32 تضع الشركة اهداف قابلة للقياس  11

11 

يتم وضع خطط استراتيجية بديلة 

تستخدم عند حدوث أي انحرافات 

 جوهرية عن االهداف الموضوعة

 11 1.111 3.62 متوسطة 64.2% 1.16 3.24

12 

تتم عملية اختيار الخطية 

ة من بين مجموعة من االستراتيجي

 البدائل االستراتيجية 

 11 1.127 2.34 متوسطة 63.1% 1.12 3.15

  0.000 5.75 مرتفعة  %71.3 1.08 3.56 جميع الفقرات 

 2112المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

 ( ما يلي:3/33يتضح من الجدول )

( واكبرمن الوزن النسبي 3اكبر من الوسط الفرضي للدراسة ) / المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور صياغة االستراتيجية1

( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مستوى صياغة 1.15( ومستوى الداللة لجميع الفقرات أقل من )61%)

( وبانحراف 3.56بة مرتفعة حيث حققت جميع العبارات متوسطا" عام مقداره )االستراتيجية فى مجتمع لدراسة بمستوى استجا

 (% .71.3( وأهمية نسبية )1.12معياري )

( جاءات في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية الشركة تهتم بعملية التخطيط االستراتيجي/ ويالحظ من الجدول أن الفقرة )2

 (%.72.6( وبأهمية نسبية بلغت )1.244( بانحراف معياري )3.23على العبارة ) حيث بل  متوسط إجابات أفراد العينة

( بمتوسط حسابي تحقيق اهداف اصحاب المصلحة يعزز فرص تحقيق االهداف الكلية للشركةتليها في المرتبة الثانية العبارة )

 (%.75.2( بأهمية نسبية )1.11( وانحراف معياري )3.76)

( حيث بل  متوسطها تضع الشركة اهدافها السنوية بناءا على الخطة االستراتيجيةة فقد جاءات العبارة )/ أما المرتبة األخير3  

 (%.62.4( وأهمية نسبية بلغت )1.12( وبانحراف معياري )3.12)

( لداللة Tمة )لداللة الفروقحيث بلغت قي T/ ويبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع العبارات وذلك من خالل اختبار 4

( وعلية فأن ذلك يشير إلى 1.15( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )1.111( بمستوى معنوية )5.75الفروق لجميع العبارات )
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وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة على مستوى صياغة 

 الدراسة.االستراتيجية بمجتمع 

 : أصحاب المصلحةالمحور الثانى

 وفيما يلي نتائج التحليل االحصائى للعبارات التى تقيس ابعاد المصلحة العامة وذلك على النحو التالى:

 (/ المالك 1)

 (: التحليل االحصائى الوصفى لفقرات محور المالك3/34جدول )

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 نسبي%ال

مستوى 

 االستجابة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الترتيب

1 
يوجد التزام من المالك تجاه عملية 

 التخطيط االستراتيجي

 2 1.111 11.41 مرتفعة  %72.2 1.231 3.21

2 
يوجد ربط بين الخطط االستراتيجة 

 وتطلعات المالك 

 4 1.112 7.31 مرتفعة  73.4% 1.276 3.67

3 
خطط تطوير  المالك يدعمون تنفيذ

 العاملين 

 3 1.111 2.55 مرتفعة  77.4% 1.11 3.27

4 
لدى المالك توجه ايجابي نحو 

 خدمة الزبون 

 1 1.111 13.13 مرتفعة جدا  21.4% 1.273 4.17

  0.000 9.82 مرتفعة  %77.6 0.970 3.22 جميع الفقرات 

 2112المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

 ( ما يلي:3/34من الجدول )يتضح 

( ومستوى %61( واكبرمن الوزن النسبي )3/ المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور المالكاكبر من الوسط الفرضي للدراسة )1

( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على رغبات المالك فى مجتمع لدراسة بمستوى 1.15الداللة لجميع الفقرات أقل من )

 (% .77.6( وأهمية نسبية )1.271( وبانحراف معياري )3.22بة مرتفعة حيث حققت جميع العبارات متوسطا" عام مقداره )استجا

( جاءات في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية لدى المالك توجه ايجابي نحو خدمة الزبون/ ويالحظ من الجدول أن الفقرة )2

 (%.21.4( وبأهمية نسبية بلغت )1.273( بانحراف معياري )4.17ة على العبارة )حيث بل  متوسط إجابات أفراد العين

( وانحراف 3.21( بمتوسط حسابي )يوجد التزام من المالك تجاه عملية التخطيط االستراتيجيتليها في المرتبة الثانية العبارة )

 (%.72.2( بأهمية نسبية )1.231معياري )

( 3.67( حيث بل  متوسطها )يوجد ربط بين الخطط االستراتيجة وتطلعات المالكءات العبارة )/ أما المرتبة األخيرة فقد جا3  

 (%.73.4( وأهمية نسبية بلغت )1.276وبانحراف معياري )

( لداللة Tلداللة الفروقحيث بلغت قيمة ) T/ ويبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع العبارات وذلك من خالل اختبار 4

( وعلية فأن ذلك يشير إلى 1.15( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )1.111( بمستوى معنوية )2.22روق لجميع العبارات )الف

وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة على  رغبات المالك بمجتمع 

 الدراسة.
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 (/ العاملين2)

 (: التحليل االحصائى الوصفى لفقرات محور العاملين3/35)جدول 

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الترتيب

1 
يوجد ربط بين الخطط االستراتيجية 

 واحتياجات العاملين في الشركة 

 2 1.111 2.52 مرتفعة  %75.6 1.216 3.72

2 
لدى الشركة نظام مرتبات وحوافز 

 يساعد على زيادة الرضا الوظيفي 

 1 1.111 13.45 مرتفعة جدا 24.2% 1.11 4.24

3 
لدى الشركة برامج تدريبية تساعد 

 على تطوير العاملين

 3 1.111 5.61 مرتفعة  71.3% 1.226 3.52

4 
نظام تقييم اداء العاملين في الشركة 

 يقي لهم يعبر عن االداء الحق

 4 1.111 4.31 متوسطة 61.6% 1.16 3.12

  0.000 8.22 مرتفعة  %73.1 0.975 3.66 جميع الفقرات 

 2112المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

 ( ما يلي:3/35يتضح من الجدول )

( ومستوى %61( واكبرمن الوزن النسبي )3)اكبر من الوسط الفرضي للدراسة  / المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور العاملين1

( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على  رغبات العاملين فى مجتمع لدراسة بمستوى 1.15الداللة لجميع الفقرات أقل من )

 (% .73.1ية )( وأهمية نسب1.275( وبانحراف معياري )3.66استجابة مرتفعة حيث حققت جميع العبارات متوسطا" عام مقداره )

( جاءات في المرتبة األولى لدى الشركة نظام مرتبات وحوافز يساعد على زيادة الرضا الوظيفي/ ويالحظ من الجدول أن الفقرة )2

( وبأهمية نسبية بلغت 1.11( بانحراف معياري )4.24من حيث األهمية النسبية حيث بل  متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

(24.2.%) 

( 3.72( بمتوسط حسابي )يوجد ربط بين الخطط االستراتيجية واحتياجات العاملين في الشركةليها في المرتبة الثانية العبارة )ت

 (%.75.6( بأهمية نسبية )1.216وانحراف معياري )

( حيث بل  متوسطها حقيقي لهمنظام تقييم اداء العاملين في الشركة يعبر عن االداء ال/ أما المرتبة األخيرة فقد جاءات العبارة )3  

 (%.61.6( وأهمية نسبية بلغت )1.16( وبانحراف معياري )3.12)

( لداللة Tلداللة الفروقحيث بلغت قيمة ) T/ ويبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع العبارات وذلك من خالل اختبار 4

( وعلية فأن ذلك يشير إلى 1.15ذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )( وه1.111( بمستوى معنوية )2.22الفروق لجميع العبارات )

وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة على رغبات العاملين بمجتمع 

 الدراسة.
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 (/ العمالء3)

 ء(: التحليل االحصائى الوصفى لفقرات محور العمال3/36جدول )

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الترتيب

1 

تقوم الشركة بإجراء مسوحات 

ميدانية للتعرف على اراء ورغبات 

 العمالء

 7 1.123 2.22 متوسطة 64.2% 1.12 3.24

2 
يوجد ربط بين الخطط االستراتيجية 

 ء واهداف العمال

 6 1.112 5.12 مرتفعة  71.1% 1.13 3.51

3 

تسعى الشركة الى تحقيق رضا 

العمالء من خالل جودة الخدمات 

 والمنتجات 

 2 1.111 7.33 مرتفعة  74.1% 1.12 3.71

4 

لدى الشركة شبكة فروع لتقديم 

الخدمات تغطي وكالئها بالواليات 

 والمناطق المختلفة

 4 1.111 6.13 مرتفعة  71.1% 1.257 3.55

5 
تحافظ الشركة على العمالء 

 الحاليين

 5 1.111 4.21 مرتفعة  71.6% 1.15 3.53

6 
تسعى الشركة الستقطاب عمالء 

 جدد

 1 1.111 11.22 مرتفعة  72.6% 1.265 3.23

 3 1.111 5.42 مرتفعة  %71.2 1.16 3.56 تهتم الشركة بنظام شكاوى العمالء 7

  0.000 5.91 مرتفعة  %71.5 1.04 3.57 جميع الفقرات 

 2112المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

 ( ما يلي:3/36يتضح من الجدول )

( ومستوى %61( واكبرمن الوزن النسبي )3/ المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور العمالءاكبر من الوسط الفرضي للدراسة )1

ذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على  رغبات العمالء فى مجتمع لدراسة بمستوى ( وه1.15الداللة لجميع الفقرات أقل من )

(% 71.5( وأهمية نسبية )1.14( وبانحراف معياري )3.57استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع العبارات متوسطا" عام مقداره )

. 

( جاءات في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث تسعى الشركة الستقطاب عمالء جدد/ ويالحظ من الجدول أن الفقرة )2

 (%.72.6( وبأهمية نسبية بلغت )1.263( بانحراف معياري )3.23بل  متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

وسط حسابي ( بمتتسعى الشركة الى تحقيق رضا العمالء من خالل جودة الخدمات والمنتجاتتليها في المرتبة الثانية العبارة )

 (%.74( بأهمية نسبية )1.12( وانحراف معياري )3.71)

( حيث بل  تقوم الشركة بإجراء مسوحات ميدانية للتعرف على اراء ورغبات العمالء/ أما المرتبة األخيرة فقد جاءات العبارة )3  

 (%.64.2( وأهمية نسبية بلغت )1.12( وبانحراف معياري )3.24متوسطها )
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( لداللة Tلداللة الفروقحيث بلغت قيمة ) Tل وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع العبارات وذلك من خالل اختبار / ويبين الجدو4

( وعلية فأن ذلك يشير إلى 1.15( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )1.111( بمستوى معنوية )5.21الفروق لجميع العبارات )

رغبات العمالء بمجتمع  الموافقين بمستوى استجابة مرتفعةات أفراد العينة ولصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجاب

 الدراسة.

 (/ الموردين4)

 (: التحليل االحصائى الوصفى لفقرات محور الموردين3/31جدول )

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 tقيمة  االستجابة
مستوى 

 الداللة

 تيبالتر

1 

تتضمن الخطة االستراتيجية 

للشركة استراتيجيات الشراء 

 المختلفة من الموردين

 4 1.111 7.12 مرتفعة  71.6% 1.223 3.52

 5 1.111 2.52 متوسطة %64.6 1.244 3.23 تهتم الشركة بتأهيل الموردين 2

3 

تبرم الشركة تعاقدات طويلة االجل 

مع الموردين الرئيسين )شركة 

 اكس( جيلي و زد

 1 1.111 11.64 مرتفعة  77.2% 1.221 3.26

4 
تهتم الشركة بشراء المنتجات 

 باسعار مرضية للموردين والشركة

 2 1.111 2.11 مرتفعة  73.4% 1.224 3.67

5 
تهتم الشركة بشراء المنتجات ذات 

 الجودة العالية

 3 1.111 6.62 مرتفعة  73.2% 1.16 3.66

  0.000 6.97 مرتفعة  %72 0.930 3.61 جميع الفقرات 

 2112المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

 ( ما يلي:3/37يتضح من الجدول )

( ومستوى %61( واكبرمن الوزن النسبي )3/ المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور المورديناكبر من الوسط الفرضي للدراسة )1

هذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على رغبات الموردين فى مجتمع لدراسة بمستوى ( و1.15الداللة لجميع الفقرات أقل من )

(% 72( وأهمية نسبية )1.231( وبانحراف معياري )3.61استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع العبارات متوسطا" عام مقداره )

. 

( جاءات في ل مع الموردين الرئيسين )شركة جيلي و زد اكس(تبرم الشركة تعاقدات طويلة االج/ ويالحظ من الجدول أن الفقرة )2

( 1.221( بانحراف معياري )3.26المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بل  متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

 (%.77.2وبأهمية نسبية بلغت )

( 3.67( بمتوسط حسابي )باسعار مرضية للموردين والشركة تهتم الشركة بشراء المنتجاتتليها في المرتبة الثانية العبارة )

 (%.73.4( بأهمية نسبية )1.224وانحراف معياري )
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( وبانحراف معياري 3.23( حيث بل  متوسطها )تهتم الشركة بتأهيل الموردين/ أما المرتبة األخيرة فقد جاءات العبارة )3  

 (%.64.6( وأهمية نسبية بلغت )1.244)

( لداللة Tلداللة الفروقحيث بلغت قيمة ) Tدول وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع العبارات وذلك من خالل اختبار / ويبين الج4

( وعلية فأن ذلك يشير إلى 1.15( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )1.111( بمستوى معنوية )6.27الفروق لجميع العبارات )

ابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة على  رغبات الموردين وجود فروق ذات داللة إحصائية على إج

 بمجتمع الدراسة.

 اختبار فروض الدراسة  

 :يشتمل المبحث مناقشة فروض الدراسة  والتي تتمثل في الفروض التالية

 الفرضية الرئيسية:

بشركة اوتوباش المحدوده  هداف أصحاب المصلحةأالتوازن بين  في تحقيق لإلدارة اإلستراتيجية دالله إحصائية توجد عالقة ذات

 . للسيارات

 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية :

توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية بأبعادها ) تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة  -1

 ات المالك .اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغب

توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية بأبعادها )تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية، صياغة  -2

 اإلستراتيجية ( في تحقيق أهداف ورغبات العاملين .

خلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية بأبعادها )تحليل البيئة الدا -3

 اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات الزبائن .

توجد عالقة ذات دالله إحصائية اإلداره اإلستراتيجية بأبعاده )تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة  -4

 . مورديناإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات ال

 راسة:منهجية الد

 الفرضية  الفرعية األولى

توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية بأبعادها ) تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة 

 اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات المالك .

 الكوتحقيق أهداف ورغبات الم اإلداره اإلستراتيجية (العالقة بين3/15شكل )

 

     H122 

 

 

 2112إعداد الباحث من نتائج  الدراسة الميدانية  المصدر :

 المتغير التابع
 

 أهداف ورغبات المالك

 المتغير المستقل
 اإلداره اإلستراتيجية
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إلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار المتعدد لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي يمثله إبعاد 

رجية ، صياغة االستراتيجية( و والمتغير التابع  ويمثله  أصحاب )تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخااإلداره اإلستراتيجية 

 المصلحة) تحقيق أهداف ورغبات المالك(.

 وتحقيق أهداف ورغبات المالك اإلداره اإلستراتيجية( نتائج تقدير االنحدار للعالقة بين ابعاد 3/38جدول )

 ستوى المعنويةم (Tاختبار ) (Bمعامالت االنحدار ) اإلداره اإلستراتيجيةابعاد 

 0.001 5.90 0.46 / تحليل البيئة الداخلية1

 0.003 4.87 0.53 / تحليل البيئة الخارجية2

 0.011 3.807 0.35 / صياغة االستراتيجية3

   0.84 (Rمعامل االرتباط)

  0.71 (R2معامل التحديد )

F 46.8 

Sig F 0.000 

 2112راسة الميدانية إعداد الباحث من نتائج  تحليل الد : المصدر

 ( مايلى:3/32يتضح من الجدول )

وتحقيق أهداف ورغبات المالك بمجتمع الدراسة. ويتضح ذلك من  اإلداره اإلستراتيجيةوجود ارتباط طردي قوى بين ابعاد  أوال :

 (.1.24( حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )Rخالل قيمة معامل االرتباط )

على عالقة موجبة مع تحقيق أهداف ورغبات المالك وذلك على النحو  اإلداره اإلستراتيجيةنحدار أن إبعاد :  تشير معامالت االثانيا  

 التالي :

( وهذا يعنى أن القيم تحليل البيئة الداخلية يؤثر طرديا" فى تحقيق 1.46/ معامل انحدار متغير تحليل البيئة الداخلية بلغت قيمته )1

(% في تحليل البيئة الداخلية يعمل على إحداث تغير 10تمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )أهداف ورغبات المالك في المج

 (  .4.6في تحقيق أهداف ورغبات المالك  قدره )

( وهذا يعنى أن تحليل البيئة الخارجية يؤثر طرديا" فى تحقيق 1.53/ معامل انحدار متغير تحليل البيئة الخارجية بلغت قيمته )2

(% في تحليل البيئة الخارجية يعمل على إحداث 10اف ورغبات المالك في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )أهد

 (.5.3تغير في تحقيق أهداف ورغبات المالك  قدره )

يا" فى تحقيق ( وهذا يعنى أن صياغة االستراتيجية تؤثر طرد1.35/ معامل انحدار متغير صياغة االستراتيجية بلغت قيمته )3

(% في صياغة االستراتيجية يعمل على إحداث 10أهداف ورغبات المالك في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )

 (  .3.5تغير في تحقيق أهداف ورغبات المالك  قدره )

) تحليل البيئة اإلداره اإلستراتيجية ابعاد   ( إلى وجود تأثير للمتغيرات المستقلة4/32كما تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )ثالثا :

 ، الداخلية
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(. 1.66تحليل البيئة الخارجية، صياغة االستراتيجية( على المتغير التابع )تحقيق أهداف ورغبات المالك( حيث بل  معامل التحديد ) 

(%بينما المتغيرات 71المالك بنسبة )ؤثر على تحقيق أهداف ورغبات اإلداره اإلستراتيجية( توهذه النتيجة تدل على أن متغير )

 وتحقيق أهداف ورغبات المالك. اإلداره اإلستراتيجية(% وهذه داللة على أن جودة توفيق العالقة بين ابعاد 22األخرى تؤثر بنسبة )

أهداف ورغبات المالم وتحقيق  اإلداره اإلستراتيجية. كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات  داللة معنوية بين كل من إبعاد 4

( حيث بلغت قيم مستوى المعنوية لجميع  معامالت االنحدار أقل من مستوى المعنوية %5( عند مستوى معنوية )tوفقا" الختبار )

(  مما يعنى ذلك رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي 1.111( بمستوى معنوية )F( )46.2(  كما بلغت قيمة )1.15)

 وتحقيق أهداف ورغبات المالك .اإلداره اإلستراتيجية  عالقة ذات داللة معنوية بين إبعاد يشير إلى وجود 

توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره مما تقدم نستنتج أن  قبول فرضية الدراسة الفرعية األولى والتي نصت: )

 ، صياغة اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات المالك . اإلستراتيجية بأبعادها ) تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية

 الفرضية  الفرعية الثانية

توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية بأبعادها ) تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة 

 اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات العاملين .

 ورغبات العاملينوتحقيق أهداف  اإلداره االستراتيجية قة بين(العال3/16شكل )

 

            H222 

 

 

 2112إعداد الباحث من نتائج  الدراسة الميدانية  المصدر : 

اإلداره يمثله إبعاد  وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار المتعدد لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي

أصحاب المصلحة) تحقيق  لداخلية، تحليل البيئة الخارجية، صياغة االستراتيجية( والمتغير التابع ويمثله)تحليل البيئة ااالستراتيجية 

 أهداف ورغبات العاملين(.

 وتحقيق أهداف ورغبات العاملين اإلداره االستراتيجية( نتائج تقدير االنحدار للعالقة بين ابعاد 3/32جدول )

 مستوى المعنوية (Tاختبار ) (Bمعامالت االنحدار ) اإلداره االستراتيجيةابعاد 

 0.000 7.07 1.63 / تحليل البيئة الداخلية1

 0.000 6.89 0.41 / تحليل البيئة الخارجية2

 0.004 4.78 0.29 / صياغة االستراتيجية3

   0.78 (Rمعامل االرتباط)

  0.61 (R2معامل التحديد )

F 36.78 

Sig F 0.000 

 2112إعداد الباحث من نتائج  تحليل الدراسة الميدانية  المصدر : 

 المتغير التابع
 

 أهداف ورغبات العاملين

 المتغير المستقل
 اإلداره اإلستراتيجية
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 ( مايلى:3/32يتضح من الجدول )

وتحقيق أهداف ورغبات العاملين بمجتمع الدراسة. ويتضح ذلك من اإلداره االستراتيجية وجود ارتباط طردي قوى بين ابعاد  اوال :

 (.1.72حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )( Rخالل قيمة معامل االرتباط )

على عالقة موجبة مع تحقيق أهداف ورغبات العاملين وذلك على النحو اإلداره االستراتيجية تشير معامالت االنحدار أن إبعاد  ثانيا :

 التالي :

لبيئة الداخلية يؤثر طرديا" فى تحقيق ( وهذا يعنى أن القيم تحليل ا1.63/ معامل انحدار متغير تحليل البيئة الداخلية بلغت قيمته )1

(% في تحليل البيئة الداخلية يعمل على إحداث 10أهداف ورغبات العاملين في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )

 (  .6.3تغير في تحقيق أهداف ورغبات العاملين  قدره )

( وهذا يعنى أن تحليل البيئة الخارجية يؤثر طرديا" فى تحقيق 1.41) / معامل انحدار متغير تحليل البيئة الخارجية بلغت قيمته2

(% في تحليل البيئة الخارجية يعمل على إحداث 10أهداف ورغبات العاملين في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )

 (.4.1تغير في تحقيق أهداف ورغبات العاملين  قدره )

( وهذا يعنى أن صياغة االستراتيجية تؤثر طرديا" فى تحقيق 1.22االستراتيجية بلغت قيمته )/ معامل انحدار متغير صياغة 3

(% في صياغة االستراتيجية يعمل على إحداث 10أهداف ورغبات العاملين في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )

 (  .2.2تغير في تحقيق أهداف ورغبات العاملين  قدره )

) تحليل البيئة اإلداره االستراتيجية ( إلى وجود تأثير للمتغيرات المستقلة  ابعاد 4/32ما تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )كثالثاُ :

الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية، صياغة االستراتيجية( على المتغير التابع )تحقيق أهداف ورغبات العاملين( حيث بل  معامل 

( يؤثر على تحقيق أهداف ورغبات العاملين بنسبة اإلداره االستراتيجيةه النتيجة تدل على أن متغير )(. وهذ1.61التحديد )

وتحقيق اإلداره االستراتيجية (%  وهذه داللة على أن جودة توفيق العالقة بين ابعاد 32(%بينما المتغيرات األخرى تؤثر بنسبة )61)

 أهداف ورغبات العاملين.

وتحقيق أهداف ورغبات اإلداره االستراتيجية نتائج التحليل وجود عالقة ذات  داللة معنوية بين كل من إبعاد  كما يتضح من رابعا :

( حيث بلغت قيم مستوى المعنوية لجميع  معامالت االنحدار أقل من مستوى %5( عند مستوى معنوية )tالعاملين وفقا" الختبار )

(  مما يعنى ذلك رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل 1.111( بمستوى معنوية )F( )36.72(  كما بلغت قيمة )1.15المعنوية )

 والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين إبعاد التخطيط االستراتيجى وتحقيق أهداف ورغبات العاملين .

ت دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية توجد عالقة ذاومما تقدم نستنتج أن  قبول فرضية الدراسة الفرعية الثانية والتي نصت: )

 . بأبعادها ) تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات العاملين (

 الفرضية  الفرعية الثالثة

لية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة )توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية بأبعادها ) تحليل البيئة الداخ

 اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات الزبائن ( .

 وتحقيق أهداف ورغبات الزبائن اتيجيةاالستر اإلداره (العالقة بين3/11شكل )

 

   H322 

 

 المتغير التابع
 

 هداف ورغبات الزبائنأ

 المتغير المستقل
 اإلداره اإلستراتيجية
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[[ 

 2112إعداد الباحث من نتائج  الدراسة الميدانية  المصدر : 

اإلداره الباحث تحليل االنحدار المتعدد لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي يمثله إبعاد وإلثبات هذه الفرضية استخدم 

)تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة االستراتيجية( و والمتغير التابع  ويمثله  أصحاب المصلحة) اإلستراتيجية 

 تحقيق أهداف ورغبات الزبائن(.

 وتحقيق أهداف ورغبات الزبائن اإلداره اإلستراتيجية( نتائج تقدير االنحدار للعالقة بين ابعاد 3/43) جدول

 مستوى المعنوية (Tاختبار ) (Bمعامالت االنحدار ) اإلداره اإلستراتيجيةابعاد 

 0.005 5.27 1.56 / تحليل البيئة الداخلية1

 0.011 6.12 1.42 / تحليل البيئة الخارجية2

 0.021 4.67 1.32 / صياغة االستراتيجية3

   0.62 (Rمعامل االرتباط)

  1.46 (R2معامل التحديد )

F 26.45 

Sig F 0.000 

 2112إعداد الباحث من نتائج  تحليل الدراسة الميدانية  المصدر : 

 ( مايلى:3/41يتضح من الجدول )

وتحقيق أهداف ورغبات الزبائن بمجتمع الدراسة. ويتضح ذلك اإلستراتيجية  اإلدارهوجود ارتباط طردي فوق الوسط بين ابعاد  أوال :

 (.1.73( حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )Rمن خالل قيمة معامل االرتباط )

و على عالقة موجبة مع تحقيق أهداف ورغبات الزبائن وذلك على النحاإلداره اإلستراتيجية تشير معامالت االنحدار أن إبعاد  ثانيا :

 التالي :

( وهذا يعنى أن القيم تحليل البيئة الداخلية يؤثر طرديا" فى تحقيق 1.56/ معامل انحدار متغير تحليل البيئة الداخلية بلغت قيمته )1

(% في تحليل البيئة الداخلية يعمل على إحداث تغير 10أهداف ورغبات الزبائن في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )

 (  .5.6تحقيق أهداف ورغبات الزبائن قدره ) في

( وهذا يعنى أن تحليل البيئة الخارجية يؤثر طرديا" فى تحقيق 1.42/ معامل انحدار متغير تحليل البيئة الخارجية بلغت قيمته )2

ية يعمل على إحداث (% في تحليل البيئة الخارج10أهداف ورغبات الزبائن في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )

 (.4.2تغير في تحقيق أهداف ورغبات الزبائن قدره )

( وهذا يعنى أن صياغة االستراتيجية تؤثر طرديا" فى تحقيق 1.32/ معامل انحدار متغير صياغة االستراتيجية بلغت قيمته )3

اغة االستراتيجية يعمل على إحداث (% في صي10أهداف ورغبات الزبائن في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )

 (  .3.2تغير في تحقيق أهداف ورغبات الزبائن  قدره )
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) تحليل البيئة اإلداره اإلستراتيجية ( إلى وجود تأثير للمتغيرات المستقلة  ابعاد 4/36كما تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )ثالثا :

اتيجية( على المتغير التابع )تحقيق أهداف ورغبات الزبائن( حيث بل  معامل التحديد الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية، صياغة االستر

(%بينما 46( يؤثر على تحقيق أهداف ورغبات الزبائن بنسبة )اإلداره اإلستراتيجية(. وهذه النتيجة تدل على أن متغير )1.46)

وتحقيق أهداف اإلداره اإلستراتيجية العالقة بين ابعاد (%  وهذه داللة على أن جودة توفيق 54المتغيرات األخرى تؤثر بنسبة )

 ورغبات الزبائن.

وتحقيق أهداف ورغبات اإلداره اإلستراتيجية كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات  داللة معنوية بين كل من إبعاد  رابعا :

لمعنوية لجميع  معامالت االنحدار أقل من مستوى ( حيث بلغت قيم مستوى ا%5( عند مستوى معنوية )tالزبائن وفقا" الختبار )

(  مما يعنى ذلك رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل 1.111( بمستوى معنوية )F( )26.45(  كما بلغت قيمة )1.15المعنوية )

 ن .والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين إبعاد التخطيط االستراتيجى وتحقيق أهداف ورغبات الزبائ

اسة الفرعية الثالثة والتي نصت: )توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية ومما تقدم نستنتج أن  قبول فرضية الدر

 بأبعادها ) تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات الزبائن ( .

 بعةالفرضية  الفرعية الرا

توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية بأبعادها ) تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة 

 اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات الموردين .

 وتحقيق أهداف ورغبات الموردين اإلداره اإلستراتيجية (العالقة بين3/11شكل )

 

         H422 

 
 

 2112إعداد الباحث من نتائج  الدراسة الميدانية  المصدر : 

إلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار المتعدد لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي يمثله إبعاد 

تراتيجية( و والمتغير التابع  ويمثله  أصحاب )تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة االساإلداره اإلستراتيجية 

 المصلحة) تحقيق أهداف ورغبات الموردين(.

 وتحقيق أهداف ورغبات المورديناإلداره اإلستراتيجية ( نتائج تقدير االنحدار للعالقة بين ابعاد 3/41جدول )

 مستوى المعنوية (Tاختبار ) (Bمعامالت االنحدار ) اإلداره اإلستراتيجيةابعاد 

 0.002 9.08 1.62 / تحليل البيئة الداخلية1

 0.000 6.65 0.52 / تحليل البيئة الخارجية2

 0.015 4.39 0.64 / صياغة االستراتيجية3

   0.80 (Rمعامل االرتباط)

  0.64 (R2معامل التحديد )

 المتغير التابع
 أهداف ورغبات المرودين

 المتغير المستقل
 اإلداره اإلستراتيجية
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F 34.15 

Sig F 0.000 

 2112ة إعداد الباحث من نتائج  تحليل الدراسة الميداني المصدر : 

 ( مايلى:3/41يتضح من الجدول رقم )

وتحقيق أهداف ورغبات الموردين بمجتمع الدراسة. ويتضح ذلك من اإلداره اإلستراتيجية وجود ارتباط طردي قوى بين ابعاد  أوال :

 (.1.21( حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )Rخالل قيمة معامل االرتباط )

على عالقة موجبة مع تحقيق أهداف ورغبات الموردين وذلك على اإلداره اإلستراتيجية إبعاد تشير معامالت االنحدار أن  ثانيا :

 النحو التالي :

( وهذا يعنى أن القيم تحليل البيئة الداخلية يؤثر طرديا" فى تحقيق 1.62/ معامل انحدار متغير تحليل البيئة الداخلية بلغت قيمته )1

(% في تحليل البيئة الداخلية يعمل على إحداث 10وضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )أهداف ورغبات الموردين في المجتمع م

 (  .6.2تغير في تحقيق أهداف ورغبات الموردين  قدره )

( وهذا يعنى أن تحليل البيئة الخارجية يؤثر طرديا" فى تحقيق 1.52/ معامل انحدار متغير تحليل البيئة الخارجية بلغت قيمته )2

(% في تحليل البيئة الخارجية يعمل على إحداث 10ورغبات الموردين في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )أهداف 

 (.5.2تغير في تحقيق أهداف ورغبات الموردين قدره )

يا" فى تحقيق ( وهذا يعنى أن صياغة االستراتيجية تؤثر طرد1.64/ معامل انحدار متغير صياغة االستراتيجية بلغت قيمته )3

(% في صياغة االستراتيجية يعمل على إحداث 10أهداف ورغبات الموردين في المجتمع موضع الدراسة وبالتالي فأن تغير قدره )

 (  .6.4تغير في تحقيق أهداف ورغبات الموردين  قدره )

) تحليل البيئة اإلداره اإلستراتيجية تقلة  ابعاد ( إلى وجود تأثير للمتغيرات المس4/41كما تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )ثالثا :

الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية، صياغة االستراتيجية( على المتغير التابع )تحقيق أهداف ورغبات الموردين( حيث بل  معامل 

رغبات المالك بنسبة ( يؤثر على تحقيق أهداف واإلداره اإلستراتيجية(. وهذه النتيجة تدل على أن متغير )1.64التحديد )

وتحقيق اإلداره اإلستراتيجية (%  وهذه داللة على أن جودة توفيق العالقة بين ابعاد 34(%بينما المتغيرات األخرى تؤثر بنسبة )64)

 أهداف ورغبات الموردين.

وتحقيق أهداف ورغبات اتيجية اإلداره اإلستر: كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات  داللة معنوية بين كل من إبعاد رابعا  

( حيث بلغت قيم مستوى المعنوية لجميع  معامالت االنحدار أقل من مستوى %5( عند مستوى معنوية )tالموردين وفقا" الختبار )

(  مما يعنى ذلك رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل 1.111( بمستوى معنوية )F( )34.15(  كما بلغت قيمة )1.15المعنوية )

 وتحقيق أهداف ورغبات الموردين .اإلداره اإلستراتيجية ذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين إبعاد وال

توجد عالقة ذات دالله إحصائية لإلداره اإلستراتيجية مما تقدم نستنتج أن  قبول فرضية الدراسة الفرعية الرابعة والتي نصت: )

 .( ليل البيئة الخارجية ، صياغة اإلستراتيجية( في تحقيق أهداف ورغبات الموردينبأبعادها ) تحليل البيئة الداخلية ، تح

 وفيما يلي ملخص للفرضية الرئيسية:

بشركة اوتوباش  هداف أصحاب المصلحةأفي تحقيق التوازن بين  لإلدارة اإلستراتيجية دالله إحصائية توجد عالقة ذات

 . المحدوده للسيارات
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 ج  فروض الدراسة( ملخص لنتائ3/42جدول )

 نتيجة  الفروض الفرعية للفرضية الرئيسية للدراسة

 قبول دالله لتحليل البيئة الداخلية  في تحقيق أهداف ورغبات المالك عالقة ذاتوجد ت/ 1

 قبول دالله لتحليل البيئة الخارجية  في تحقيق أهداف ورغبات المالكتوجد عالقة ذات / 2

 قبول ياغة االستراتيجية في تحقيق أهداف ورغبات المالكلصتوجد عالقة ذات دالله / 3

 قبول لتحليل البيئة الداخلية  في تحقيق أهداف ورغبات العاملين توجد عالقة ذات دالله/ 4

 قبول لتحليل البيئة الخارجية  في تحقيق أهداف ورغبات العاملينتوجد عالقة ذات دالله / 5

 قبول ستراتيجية في تحقيق أهداف ورغبات العاملينلصياغة االتوجد عالقة ذات دالله / 6

 قبول لتحليل البيئة الداخلية  في تحقيق أهداف ورغبات الزبائنتوجد عالقة ذات دالله / 7

 قبول لتحليل البيئة الخارجية  في تحقيق أهداف ورغبات الزبائنتوجد عالقة ذات دالله / 2

 قبول جية في تحقيق أهداف ورغبات الزبائنلصياغة االستراتيتوجد عالقة ذات دالله / 2

 قبول لتحليل البيئة الداخلية  في تحقيق أهداف ورغبات الموردينتوجد عالقة ذات دالله / 11

 قبول لتحليل البيئة الخارجية  في تحقيق أهداف ورغبات الموردينتوجد عالقة ذات دالله / 11

 قبول في تحقيق أهداف ورغبات الموردين لصياغة االستراتيجيةتوجد عالقة ذات دالله / 12

 م 2112إعداد الباحث من نتائج  التحليل المصدر : 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج :أوال  : 

توصلت الدراسة من خالل تحليل البيانات الميدانية ونتائج التحليل اإلحصائي ونتائج اإلحصاء الوصفي التحليلي واختبار 

 اسة الي العديد من النتائج ونناقش أدناه أهم هذه النتائج : فروض الدر

دور مهم في تحقيق  بأبعادها تحليل البيئة الداخلية ، تحليل البيئة الخارجية ، صياغة اإلستراتيجية  أتضح ان لإلدارة اإلستراتيجية /1

 . بشركة اوتوباش المحدوده للسيارات وهم المالك والعاملين والزبائن والموردين هداف أصحاب المصلحةأالتوازن بين 

/ ظهر جلياً أن تحليل البيئة الداخلية ومكوناتها يساعد علي التعرف علي اهداف اصحاب المصلحة من المالك والعاملين والزبائن 2

 والموردين وبالتالي المساعده في تحقيق توازن االهداف بين اصحاب المصلحة .

نات البيئة الخارجية دور مهم في التعرف علي اصحاب المصلحة الخارجيين وبالتالي المساعده /أظهر تحليل البيئة الخارجية ومكو3

 في وضع اهدافهم ومن ثم تحقيق هذه األهداف بطريقة متوزانة .

/ تم التوصل الي تحقيق األهداف المتوازنة ألصحاب المصلحة من خالل صياغة اإلستراتيجية ووضع رسالة ورؤية المؤسسة 4

 ا واألختيار من بين البدائل اإلستراتيجية .وأهدافه

/ أظهر تحليل البيانات الشخصية للمبحوثين أن الغالبية من الذكور كشركة هندسية صناعية تفرض طبيعة عملها هذا التكوين 5

أن تحليل  وهذا مؤشر جيد لإلعتماد علي الشباب ، خاصة 41عام واقل من  31باإلضافة الي غالبية أعمار المبحوثين أكثر من 

المؤهل العلمي للمبحوثين أظهر أن الغالبية يحملون درجات جامعية وفوق الجامعية مما يدل علي جودة التأهيل العلمي بالتالي قدرتهم 

 علي تحمل المسؤلية المبكرة كمؤشر لقوة وجودة المسار الوظيفي للعاملين .
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  MBAلكبير من العاملين للبرامج األكاديمية المهنية مثل ال وهنا نود أن نشير الي نقطة جوهرية مهمه هي دور اإلقبال ا 

وغيرها والتي طرحتها الجامعات في السنوات األخيرة في مدى تفهم المبحوثين للمتطلبات العلمية وتقليل الفجوة او ردم  DBAو 

هكذا نوع من المؤسسات عكس السابق الهوه بين مؤسسات التعليم العالي والمنظمات والشركات حيث باتت اللغة العلمية مفهومة في 

حيث يصعب التعامل او الحصول علي معلومات وبيانات بهذه السالسه كمؤشر مهم في أن هذه البرامج خدمت الدور المطلوب منها 

تحليل  تماما في اإلعتماد علي األساليب اإلدارية العلمية في العمل والتخصصية ويظهر ذلك جليا من خالل العالقه التى اظهرها ال

 بين المسمى الوظيفي و المؤهل العلمي و التخصص االكاديمي .

/ من خالل ما شرح في النقطة اعاله لم نجد اي صعوبة في مدى تفهم المبحوثين للدراسة والبيانات المطلوبة منهم مما يؤكد انه تم 6

ل إرتباط محاور الدراسة والتحليل اإلحصائي إثبات صدق اإلتساق الداخلي لمحاور الدراسة ومتغيراتها كما أكد ذلك قياس معام

وبذلك تعتبر جميع ابعاد األداة تقيس ما وضعت لقياسة بالتالي إثبات صحة جميع فروض واإلختبارت  والمقاييس اإلحصائية ، 

هداف أصحاب أفي تحقيق التوازن بين  لإلداره اإلستراتيجيةالدراسة وإثبات الفرضية الرئيسية : )يوجد دور ذو دالله إحصائية 

 .(المصلحة

 / أظهرت  الدراسة أن الشركة تهتم بعملية التخطيط االستراتيجي .7

 أن غالبية إفراد العينة المبحوثة يوافقون على أنهم لديهم معرفة بأصحاب المصلحة. / أظهرت الدراسة2

 اصحاب المصلحة . / توصلت الدراسة الي ان للتخطيط اإلستراتيجي دور مهم في تحقيق التوازن بين أهداف2

 / تالحظ من الدراسة أن تحليل البيئة الداخلية يوفر معلومات وبيانات تفيد عملية التخطيط االستراتيجي .11

 / إتضح من خالل الدراسة أن تحليل البيئة الداخلية يساعد على وضع أهداف أصحاب المصلحة الداخليين 11

ل التنظيمي يلبي متطلبات التخطيط االستراتيجي وأن الموارد المتاحة بالشركة تفي / تبين من الدراسة ان الموافقة علي أن الهيك12

 بمتطلبات التخطيط االستراتيجي كانت متوسطة قياسا باألهمية النسبية العالية لبقية المحاور والعبارات .

رين والموردين مما يوفر دليل علي أن / إتضح من الدراسة أن تحليل البيئة الخارجية يساعد على معرفة القوة التفاوضية للمشت13

 التخطيط اإلستراتيجي يهتم بالعمالء وبالموردين بإعتبارهم جزء من اصحاب المصلحة الرئيسيين للشركة .

 / أظهرت الدراسة ان تحليل البيئة الخارجية يساعد على وضع اهداف اصحاب المصلحة الخارجيين . 14

خارجية يساعد على معرفة أثر البيئة الكلية )السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية / أظهرت الدراسة ان تحليل البيئة ال15

 والتكنولوجيا والبيئية( على الشركة .

 / إتضح من الدراسة ان تحقيق اهداف اصحاب المصلحة يعزز فرص تحقيق االهداف الكلية للشركة.16

 تراعي تحقيق اهداف جميع اصحاب المصلحة . / إتضح من الدراسةأن الخطة االستراتيجية للشركة17

 / أظهرت الدراسة ان رسالة الشركة تعبر عن تطلعات اصحاب المصلحة .12

/ من خالل الدراسة تبين ان درجة الموافقة علي أنالشركة تضع اهدافها السنوية بناءا على الخطة االستراتيجية كانت متوسطة مما 12

 توافق االهداف السنوية الموضوعة مع الخطة اإلستراتيجية . يدل علي عدم إلمام العاملين بمدي

/ اظهرت الدراسة انه يتم اشراك العاملين في عملية التخطيط االستراتيجي بالشركة وهذا يضيف بعد آخر الي جودة اختبار 21

أيضاً أن اهداف الشركة  فروض الدراسة عن مدي وعي وإدارك العاملين بعملية التخطيط اإلستراتيجي خاصة ان الدراسة أظهرت

 معلومة لدى جميع العاملين .
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/ أظهرت الدراسة أنه يوجد ربط بين الخطط االستراتيجة وتطلعات المالك وان المالك يدعمون تنفيذ خطط تطوير العاملين و 21

العينة ولصالح الموافقين  لدىهم توجه ايجابي نحو خدمة الزبون و ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد

 .داف رغبات المالك بمجتمع الدراسةبمستوى استجابة مرتفعة على تحقيق أه

/ أتضح من خالل الدراسة أنه يوجد ربط بين الخطط االستراتيجية واحتياجات العاملين في الشركة و لدى الشركة نظام مرتبات 22

كة برامج تدريبية تساعد على تطوير العاملين و ذلك يشير إلى وجود فروق وحوافز يساعد على زيادة الرضا الوظيفي وان لدى الشر

 ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة علي تحقيق أهداف ورغبات العاملين .

شركة يعبر عن االداء الحقيقي لهم بالتالي يتضح / أظهرت الدراسة درجة موافقة متوسطة علي أن نظام تقييم اداء العاملين في ال23

 أنه يوجد قصور في عملية تقييم االداء لدى .

، و تسعى الشركة الى تحقيق رضا العمالء من خطط االستراتيجية واهداف العمالء/ تبين من خالل الدراسة انه يوجد ربط بين ال24

ء الحاليين ، وتهتم الشركة بنظام شكاوى العمالء ذلك يشير إلى وجود تحافظ الشركة على العمالخالل جودة الخدمات والمنتجات ، و

 فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة علي تحقيق أهداف ورغبات العمالء.

 انية للتعرف على اراء ورغبات العمالء ./ أظهرت الدراسة درجة موافقة متوسطة علي ان الشركة تقوم بإجراء مسوحات ميد25

استراتيجيات الشراء المختلفة من الموردين ، و تبرم الشركة  / تبين من خالل الدراسة ان الخطة االستراتيجية للشركة تتضمن26

ةتهتم بشراء تعاقدات طويلة االجل مع الموردين الرئيسين ، و تهتم الشركة بشراء المنتجات باسعار مرضية للموردين ، والشرك

المنتجات ذات الجودة ، و ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى 

 استجابة مرتفعة علي تحقيق أهداف ورغبات الموردين .

 . تهتم الشركة بتأهيل الموردين / أظهرت الدراسة درجة موافقة متوسطة23

 :اتالتوصيثانيا  : 

 بناًء علي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل الي التوصيات اآلتية : 

/ إتضح أن الهيكل التنظيمي الحالي ال يلبي متطلبات التخطيط االستراتيجي عليه البد لإلدارة العليا من إعادة النظر في الهيكل 1

 سطة خبير للنظر في مدى مالئمة الهيكل للمرحلة المقبلة .التنظيمي الحالي وقد علم الباحث أن الشركة تقوم حاليا بإعادة التحليل بوا

/ لفت إنتباه اإلداره العليا الي أن التباين في إجابات المبحوثين حول ان الموارد المتاحة بالشركة تفي بمتطلبات التخطيط 2

ى تأتي رسالة و أهداف الشركة االستراتيجي يجعل أن من الضروري مراجعة هذه النقطة مع فريق التخطيط اإلستراتيجي الحالي حت

 مكتسقة مع اإلمكانيات الحالية .

/ تقليل فترات إعادة تحليل البيئة الخارجية من مره واحده في العام عند مراجعة الخطة اإلستراتيجية الي عدة مرات نسبة 3

 البيئة الكلية . للديناميكية السريعة جداً في البيئة الخارجية والتقلبات والتطورات السريعة التي تحدث في

/ التغيرات الكثيرة في القوانين واإلجراءات بالبيئة الخارجية تجعل أنه من الضروري مراجعة ميول وإتجاهات أصحاب المصلحة 4

 الخارجيين بالتالي إعادة النظر في االهداف الموضوعة لهم وكيفية تلبيتها .

يجي إال أنه من الضروري إشراكهم في الربط بين الخطة اإلستراتيجية / بالرغم من إشراك العاملين في عملية التخطيط اإلسترات5

 والخطة السنوية لتحقيق الربط بين األهداف الكلية واألهداف التشغيلية .

/ بالرغم من أن الشركة تضع اهدافها من خالل رسالتها اال انه البد من التحديد الدقيق لدوات قياس هذه االهداف لجعل جميع 6

 بلة للقياس .األهداف قا
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/ البد عند وضع الخطة اإلستراتيجية من تحديد البدائل اإلستراتجية بوضوح حتى تتمكن الشركة من المفاضلة بين هذه البدائل حيث 7

 إتضح من إجابات المبحوثين التباين الواضح في وجود بدائل إستراتيجية من عدمه  .

ة التخطيط اإلستراتيجي وجائت معظم إجابات المبحوثين في إتجاه الموافقة نحو / بالرغم من أنه يوجد إلتزام من المالك تجاه عملي2

توجه المالك الي الزبون وإهتمامهم بتطوير العاملين اال ان نسبة المحايدين النوعية تثير إهتمام الباحث ، نوعيه بمعني ان ما نسبته 

والتي لها إرتباط مباشر مع المالك هذا باإلضافة الي أن  من المبحوثين معظمهم من الوظائف القياديه والوظائف الوسطى  21%

الحكومة شريك ومساهم في الشركة ، عليه البد من تفعيل عملية اإلتصال التنظيمي بين مجلس اإلدارة واإلداره التنفيذية والجمعية 

المالك الحقيقية خاصة ان الحكومة  العمومية للشركة وتحديد األدوار والمهام والمسؤليات بشكل واضح لمعرفة وفهم طبيعة اهداف

ليست واحد من اهدافها تحقيق الربح كما أن التوجه الحكومي عادة ما يكون نحو الحوكمة وليس الزبون وذلك بالتأكيد سيكون علي 

 حساب تحقيق تطلعات اصحاب المصلحة االخرين .

جعة حيث جائت اجابات المبحوثين متوسطة في ان النظام يعبر / بالرغم من وجود نظام لتقييم اداء العاملين اال انه يحتاج الي مرا2

 عن أدائهم الحقيقي .

/ علي  اإلدارة العليا أن تقوم الشركة توجيه قسم التسويق وخدمات العمالء إلجراء مسوحات ميدانية للتعرف على اراء ورغبات 11

 لعمالء ودرجة رضاهم .العمالء لتوفير مزيد من البيانات التي تساعد علي فهم طبيعة وسلوك ا

/ علي  اإلدارة العليا أن تقوم بعملية تأهيل الموردين لفهم طبيعة الموردين وتصنيفهم تمهيدا إلجراء عمليات الشراء أو أبرام 11

 العقود بطرقة تخدم أهداف الشركة وترضي الموردين .

ض المقترحات والتي تولدت نتيجة لبعض القصور في الدراسة في الختام والحمد هلل وبعد ان إكتملت الدراسة البد ان نشير هنا الي بع

فالكمال هلل وحده حيث واجهت الباحث عدد من الصعوبات والمعوقات أهمها محدودية الدراسات والرسائل في ميدان البحث علي حد 

ة الي محدودية البيانات علم الباحث والميادين المبحوثه فيما يخص الدراسات السابقة المتعلقة بأصحاب المصلحة ، باإلضاف

 ويمكن حصر المقترحات في اآلتي :والمعلومات المقدمة لخصوصية وسرية بعض البيانات في الميدان المبحوث 

/ تناول البحث جزء من ابعاد اإلداره اإلستراتيجية وهي االبعاد الخاصة بعملية التخطيط اإلستراتيجي ولم يتناول البحث ابعاد التنفيذ 1

لتقييم والمراجعة اإلستراتيجية بالتالي يفتح المجال لمزيد من الدراسات في البحث العلمي عن هذه االبعاد وعالقتها بتحقيق والرقابة وا

 التوزان بين أهداف أصحاب المصلحة .

لتالي يفتح وليس كلهم با وهم المالك والعاملين والزبائن والموردين ايضاً من المحددات تناول الباحث بعض من اصحاب المصلحة /2

 .اصة في مجال األهداف المتوزانةاصحاب المصلحة خبقية المجال لمزيد من الدراسات في البحث العلمي عن 
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 المراجع المصادر و

 القران الكريم 

 اوال  : المراجع بالغة العربية 

 / الكتب : 1

 ( 2112عربية ، الطبعة الثانية ، ) عمان ، دار وائل ، مكتبتنا الاإلداره واألعمال العامري ، الغالبي ،  .1

 م(  2113المؤسسة األوربية إلدارة الجودة،النموذج األوربي للتميز)بروكسل ، النسخة العربية،  .2

 م 2111، بغداد الطبعة األولى أساليب البحث العلميجودت عزت عطوي:  .3

 م ( 2115للعلوم المالية والمصرفية ، ، )دمشق ، الناشر األكاديمية العربية  التخطيط والرقابة الماليةزاهر الرمحي ،  .4

، ترجمة رفاعي محمد رفاعي و محمد سيد عبد المتعال )الرياض ، دار المريخ  اإلداره اإلستراتيجيةشارلز و جاريث ،  .5

 م( 2001للنشر ، 

6.  

لطبعة األولى ،)القاهرة ، دار النهضة العربية ا SPSS مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدامعز عبد الفتاح،  .7

 م1221، 

 م ( 1277، )الكويت ، الناشر وكالة المطبوعات ،  مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي ،  .2

 م( 2112، ) بيروت ، الناشر أبناء شريف للطباعة ،  إصول منهج البحث العلميعبد هللا محمد الشامي ،  .2

 م( 1222للطباعة والنشر والتوزيع ، علي السلمي ، اإلدارة باالهداف ،) القاهرة ، الناشر دار غريب .11

علي سالم شهاب أحمد ،  قياس رضا بعض أصحاب المصالح ، دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة األدوية في  .11

 م2111نيوني  ، جامعة الموصل ،

 م( 2002،لعملةم: مطابع الخرطو، )ااإلدارة اإلستراتيجيةعمر أحمد عثمان المقلي،  .12

 م( 2111 ، ) الرياض، الناشر مكتبة جرير، يتحدث عن التسويق كوتلر، فليب كوتلر .13

 م(2112، ترجمة مروان حمودي ) الرياض ،  العبيكان للنشر،  اإلصطفافكايالن ، ونورتون ،  .14

 المبني علي النتائج ،) الدوحة ، بيت الغشام للنشر والترجمة (  التخطيط اإلستراتيجيمجيد الكرخي ،  .15

 م(  2117،) القاهرة ، جامعة القاهرة، دارة اإلستراتيجيةإمحمد المحمدي الماضي،  .16

 م ( 2116-2115، )الخرطوم ، الصديق محمد الطيب للطباعة والنشر ،  اإلداره اإلستراتيجيةمحمد حنفي ،  .17

 م(2112) مصر الجديدة ، مركز تطوير األداء والتنمية ،  التفكير والتخطيط اإلستراتيجيمحمد عبد الغني حسن هالل ،  .12

 م(2111) الخرطوم ، يناير  القياده اإلداريهمرتضى طلحة ،  .12

 م( 2116، )القاهرة ، المكتب الجامعي الحديث، ، استراتيجيات اإلدارة العليا، إعداد وتنفيذ ومراجعةنبيل محمد مرسي،  .21

 م(  2113اليازوري العلمية ، دار ) عمان ، الناشر  نظرية المنظمةالخافجي،طاهر محسن الغالبي ، نعمة عباس  .21

 11م( ص2007،لحديثالجامعي ا المكتبية: رإلسكند)ا تيجيةاإلستردارة اإلا، سليمم لسالاحمد عبد وأنبيل محمد مرسي  .22

 المجالت والدوريات : / 2

،  42، العدد  13، المجلد ،  مجلة العلوم اإلقتصادية واإلداريةسعيد العنزي ، تأطير نظرية أصحاب المصلحة ، ) بغداد ،  .1

 (م 2117
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 م.  2116رسالة دكتورتة في إدارة األعمال ، جامعة النيلين ، 
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دراسة أمل أحمد محمد األمين ، التخطيط اإلستراتيجي وأثره علي كفاية وفاعلية اداء المنظمات ، دراسة حالة شركة  .4
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 م 2112سوادتل ، رسالة دكتوارة قي إدارة األعمال ، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ، 
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دراسة مصطفي الطيب ابو قناية ، بعنوان : مفاهيم االدارة االستراتيجية و القيادات االدارية واثرها علي تطوير اداء  .7

وراة في إدارة األعمال ، جامعة الخرطوم ،  المنشأة ، دراسة ميدانية في بعض المنشآت الخاصة والعامة ، رسالة دكت

 م2112

سكبنة المهل محمد حمد ،  دور استراتيجيه ادارة الموارد البشريه في اداء العاملين، دراسة تطبيقية للشركة السودانيه  .2

 م2113لالتصاالت ، رسالة دكتوراة في إدارة األعمال ،  جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ، 

د فوده ، أثر التخطيط اإلستراتيجي علي أداء القطاع السياحي ، دراسة حالة والية البحر األحمر ، رسالة سلوى حسن محم .2

 م2112دكتوراة في إدارة األعمال ، جامعة النيلين ، 
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 م2115ة دكتوراه في إدارة األعمال ، جامعة النيلين ، رسال

ادراسة حالة وزارة التربية والتعليم والية ، الفاتح مالك ادم ، دور القيادة في فعالية التخطيط االستراتيجي غير منشورة  .11

 م.2116شمال كردفان ، رسالة دكتوراة  في إدارة األعمال ،جامعة النيلين 
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دور وسائل التواصل االجتماعي للوقاية من التحرش الجنسي باألطفال من وجهة نظر أولياء األمور في 

 المرحلة االبتدائية والمتوسطة

The role of social media in preventing child sexual harassment from the point of view of 

parents in the elementary and middle school levels 

 الدكتور: خالد بن سعيد آل سعد إعداد

 ،يوزارة الحرس الوطن ،كلية الملك خالد العسكرية ،قسم الدراسات المدينة ،شعبة علم النفس ،استاذ علم النفس المساعد

 المملكة العربية السعودية 

 هـ0440 -هـ 0441: العام الدراسي

 

 ملخص الدراسة

تي تحدث للطفل هي اإلساءة الجنسية، وتتمثل خطورتها في تغيير سمات شخصيته نظًرا لكون أخطر أنواع اإلساءات ال

وإصابته بمختلف األمراض النفسية واالنحرافات المختلفة وتعد كذلك سببًا مباشًرا في انتشار حاالت الجرائم والشذوذ لدى األطفال 

االجتماعي للوقاية من التحرش الجنسي باألطفال، والذي والمراهقين قام الباحث في الدراسة الحالية بدراسة دور وسائل التواصل 

ما هو دور وسائل التواصل االجتماعي للوقاية من التحرش الجنسي لدى األطفال من اعتمد في دراسته هذه على سؤال رئيس هو 

ال من أولياء أمور األطف ، وقد تم التطبيق الميداني من خالل استمارة استبيان صممها الباحث على عينةوجهة نظر أولياء األمور؟

 بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتظهر أهمية الدراسة الحالية في كونها من الدراسات العلمية التي تهدف إلى الوقوف على دور وسائل التواصل 

 إلى شرح  االعتداء الجنسياالجتماعي للوقاية من التحرش الجنسي لدى األطفال من وجهة نظر أولياء األمور، وقد هدفت الدراسة 

على األطفال وكيفية حدوثه وعوامل الخطر المتعلقة به، وتوضيح سمات الضحايا وسمات المعتدي وأشكال التحرش واالعتداء 

الجنسي بالطفل، وكذلك الوقوف على أثر االعتداء الجنسي على الصحة العقلية لألطفال، وتوضيح أهم العالمات التي تطرأ على 

 عتدى عليه جنسيًا، وتضمنت الهداف كذلك تناول مسببات اإلساءة الجنسية والعوامل التي تدعو الضحية للكتمان،الطفل الم
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وقد استخدم الباحث أداة الدراسة متمثلة في استبانة موجهة ألولياء أمور األطفال في المرحلة االبتدائية والمتوسطة للوقوف على  

جتماعي في نشر الوعي عن التحرش الجنسي لألطفال وفقا للوسيلة االكثر استخداما وجهة نظرهم حيال أثر وسائل التواصل اال

لعينة الدراسة، وتوضيح مستوى فاعلية الجهات الداعمة للتوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي عن مخاطر التحرش الجنسي 

م نحو طرق مواجهة التحرش الجنسي لألطفال باألطفال، وتوضيح إجراءات دعم وسائل التواصل االجتماعي في توجيه الرأي العا

وعالج الحوادث فيها والتحديات أمام استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية عن التحرش الجنسي ضد األطفال، وقد تم 

اسة ه على النطاق الجغرافي المحدد للدر0440 -هـ 0441من العام الدراسي  األولتطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي 

 الميدانية بالمملكة العربية السعودية بمنطقة الرياض.

وقد أوصى الباحث بعدة توصيات، أهمها: ضرورة إجراء مزيد من دراسات الحالة ِحيال حاالت التحرش الجنسي 

صة تخصلألطفال، وإجراء دراسات ِحيال أهم قضايا التحرش الجنسي المثارة عبر وسائل التواصل االجتماعي، وإجراء دراسات م

  لقياس فاعلية الجهات الرسمية في التوعية ضد التحرش الجنسي لألطفال.

 التحرش الجنسي باألطفال، الضحية، المعتدي، وسائل التواصل االجتماعي :الكلمات المفتاحية

 

The role of social media in preventing child sexual harassment from the point of view of 

parents in the elementary and middle school levels 

Abstract 

Given that the most dangerous types of abuse that a child may be exposed to are sexual 

abuse, and its seriousness is to change his personality and his affliction with many mental illnesses 

and various deviations, and is a direct cause in cases of crimes and abnormalities in children and 

adolescents, accordingly the researcher in the current study studied the role of communication 

Social prevention of sexual harassment in children. Which contain several sub-questions, and the 

practical application was done through a questionnaire designed by the researcher on a sample of 

parents of children in primary and middle school. 

The importance of the current study lies in its being a scientific study that aims to identify 

the role of social media to prevent sexual harassment in children. The study aimed to explain child 

sexual abuse and how it happens and the risk factors related to it, and to clarify the characteristics 

of victims and the characteristics of the aggressor and the forms of harassment and abuse Child 

sexual intercourse, and stand on the impact of sexual assault on the mental health of children, and 

clarify the most important signs that occur on a child who is sexually abused, the causes of sexual 
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 abuse and what factors cause the victim to remain secret, and explain the point of guardians about 

the effect of foreign communication Noticeable in spreading awareness about sexual harassment 

for children, clarifying the level of effectiveness of those supporting educational awareness 

through social media about the dangers of sexual harassment for children, and clarifying the 

procedures for supporting social media in directing public opinion towards ways to confront sexual 

harassment of children and treat accidents in them, and the challenges in using social media to 

raise awareness about sexual harassment against children . This study has been applied this 

research is in the first semester of the academic year 1441 AH on the geographical scope specified 

for field study in the Kingdom of Saudi Arabia in Riyadh region. 

Key words: Sexual harassment of children, the victim, the aggressor, social media 
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 الفصل األول

 اسةمدخل الدر

 مقدمة

رغم تركز الجهود الرامية إلى حماية األطفال من كافة أشكال العنف ورغم وجود مخاطر من استخدام الوسائل الرقمية 

بما فيها وسائل التواصل االجتماعي في انتهاك حرمة واستغالل األطفال، إال إنه هناك جانبًا آخر يمكن فيه استغالل فاعلية 

 جتماعي في إحداث حالة من الوعي حيال قضية التحرش الجنسي ضد األطفال.وجماهيرية وسائل التواصل اال

فقد أشارت إحدى الدراسات التي تتعلق بموضوع العنف ضد األطفال والتي أجراها األمين العام لألمم المتحدة بعام 

لنت المنظمة في تقرير إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية حول األشخاص الذين تعرضوا لالعتداء الجنسي، حيث أع 6112

مليون من الذكور في عمر يقل عن  الثامنة عشر العتداء جنسي جبري أو ألشكال  ٣٧مليون من اإلناث وكذلك  ٠٥١لها تعّرض 

حت به هذه الدراسة عن  أخرى من العنف الجنسي، وكذلك عمليات االستغالل التي تتضمن اتصاالً جسديًا، وما يزيد القلق ما صر 

ي والضحية غالبًا ما يكون بينهما صلة قرابة كـ)األخوة أو األعمام أو األخوال(، ثم يليهم أعضاء آخرين من األسرة كون المعتد

 كزوج األم وزوجة األب، وأعضاء آخرين من اإلناث في نطاق األسرة.

ث ورد مقايضة ياألطفال الذين أصيبوا بالعنف الجنسي في بيئات تعليمية، ح ما استعرض تقرير اليونيسيف حاالتك

المدرسين الدرجات مقابل الجنس؛ وكذلك تجاوزات مؤسسات الرعاية واالحتجاز باعتبار العنف الجنسي عقوبة من العقوبات أو 

مليون طفل قد  0.1اشتمل على تقديرات منظمة العمل الدولية أن عدد  ٠١١١عالقة من عالقات القوة؛ وفي تقرير آخر عام 

 أو إنتاج المواد اإلباحية. تعرضوا لالستغالل الجنسي
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 Marshallكما يعلم الجميع أن لكل زمن وسائله، فالزمن الذي نعيشه "القرية العالمية" كما وصفه مارشال ماكلوهان " 

McLuhan جعل النخب االقتصادية تقتحم وبقوة هذه القرية في محاولة القتحام تفاصيل الواقع االفتراضي وباألخص شبكات "

(، ولقد القت شبكات التواصل االجتماعي إنتشاًرا واستخداًما واسًعا من قبل الشباب Marshall ،6161اعي )التواصل االجتم

مليون في نطاق فرنسا فقط، أي ما يقدر بنسبة  66حول العالم، فقد بلغ عدد مشتركي ومستخدمي شبكات التواصل االجتماعي نحو 

، وقد احتل موقع الفيسبوك صدارة تلك الشبكات 6112بالمقارنة بعام  %44من إجمالي السكان، ومعدل ارتفاع يقدر بـ 24%

، أما الواليات المتحدة ا %44مليون حول العالم، ومعدل ارتفاع يقدر بـ 611مليون زائر في نطاق فرنسا وحدها فقط، و 66بعدد 

، %9وهي نسبة تزيد سنويًا بمعدل  ،6111مليون في عام  011أمريكية فقدر عدد زائري شبكات التواصل االجتماعي فيها بنحو 

بينما نجد تلك الشبكات تلقى ارتفاًعا واضًحا في باقي دول العالم، حيث سجلت نسبة ارتفاع سنوية في عدد مشتركي تلك الشبكات 

في  %22في أمريكا الالتينية، وكذلك  %11في نطاق أوربا، و %14في إطار آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ونسبة  %61نحو 

 Com Score.(Perea ،6101)ول الشرق األوسط وإفريقيا، وذلك وفق إحصاءات موقع كوم سكور د

ومن خالل االنتشار الواسع والكبير لوسائل التواصل االجتماعي تظهر إمكانية وضع االستراتيجيات للوالدين وغيرهم 

تدريبية من خالل تلك الوسائط تمّكن األطفال من من مقدمي الرعاية لتطوير المهارات المتطلبة لحماية األطفال وإعداد برامج 

ة )المفوضي مساعدة بعضهم البعض وتوعية األولياء بمخاطر سوء استعمال األطفال لهذه الوسائل دون رقابة وإحاطة وإرشاد.

 (1، ص6101السامية لحقوق اإلنسان حول حقوق األطفال فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، 

 التعرض للتحرشوسائل التواصل االجتماعي ومخاطر قة متماسكة وقوية بين إمكانات وما سبق يؤكد على وجود عال

الجنسي لدى األطفال ودعاوى التوعية المطلوبة وبين استغالل القاعدة الجماهيرية الواسعة لمستخدمي تلك الوسائل، إضافةً إلى 

 تشار تلك الجريمة الخطيرة.دورها في تقديم الدعم النفسي والمساعدة في تأهيل المجتمع لمواجهة ان

المنصرم أن المملكة العربية السعودية قد سنت قانوًن يكافح  6109في ديسمبر من عام   BBCوقد أعلنت شبكة أخبار 

جريمة التحرش بصفة عامة، وقد اشتمل على عقوبة مغلظة إذا كان التحرش نحو طفل أو كانت للجاني أي سلطة خاصة على 

القانون استجابة لما أشارت إليه دراسات عديدة من أن طفل واحد بين كل أربعة أطفال يتم تعرضه  المجني عليه، وجاء ذلك

وأشارت إلى اإلحصائية  6104(، باإلضافة إلى الدراسات التي نشرت منذ عام 42، ص6101للتحرش الجنسي في المملكة )الفلة،  

 %66.4فل أن نسبة التحرش ضد األطفال في المملكة قد بلغت التي أجراها مركز جلوى بن عبد العزيز بن مساعد لتنمية الط

)صحيفة سبق اإللكترونية(، وقد سّجلت إحصاءات وزارة الداخلية أن منطقة الرياض في أولى مراتب انتشار جرائم األطفال 

ما أعلنت المملكة في (، كRT Online، تليها جدة، ثم الطائف، وتحتل الدمام المرتبة الرابعة.)شبكة %42المعلن عنها بمعدل 

ردها على تقرير لجنة حقوق الطفل في دورتها التاسعة والسبعين فيما يختص بمشكلة استغالل األطفال في المواد اإلباحية على 

قضية )إباحية  414باشرت عدد  6101وحتى  6104اختالف أنواعها، حيث ردت المملكة بأن النيابة العامة في األعوام من 

وتاريخ  92ل عبر استخدام اإلنترنت والتقنية(، كما صدر نظام مكافحة جريمة التحرش بالمرسوم الملكي رقم م/واستغالل لألطفا

( من النظام بأن تكون عقوبة جريمة 2( من المادة )6والذي نص في الفقرة ) 6101ه الموافق األول من يونيو 02/9/0419

ألف دوالر( إذا كان  11يد عن ثالثمائة ألف لاير )أي ما يعادل التحرش السجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات وغرامة ال تز
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المجني عليه طفالً أو من ذوي االحتياجات الخاصة أو إذا وقعت الجريمة في مكان دراسة أو رعاية أو إيواء.)رد المملكة على  

 (6101سبتمبر  -29تقرير لجنة حقوق الطفل دورة 

 مشكلة الدراسة

ال واحدة من أخطر الظواهر التي تجتاح كافة المجتمعات؛ فاإلساءة الجنسية واحدة من أشد تعد اإلساءة الجنسية لألطف

األنواع تأثيًرا على الطفل وسببًا مباشًرا في تغيير شخصيته وإصابته بالعديد من األمراض النفسية واالنحرافات المختلفة، كما تعد 

(، ولكنها في الوقت نفسه 0، ص6111طفال والمراهقين )منى عمران، سببًا مباشًرا في انتشار الجرائم وحاالت الشذوذ لدى األ

تمثل قضايا حساسة في التداول والنقاش بحاجة إلى دعم من وسائل توعوية تتسم بإمكانات الوصول الكبيرة، وهذا ما تحققه وسائل 

 التواصل االجتماعي.

ل أربعة أطفال قد يتعرض للتحرش الجنسي، وتشير ولقد أكدت العديد من الدراسات حول العالم أن طفل واحد من بين ك

الدراسات إلى أن التحرش الجنسي في الواليات المتحدة األمريكية سائًدا في المدارس المتوسطة والثانوية، كما وصاحب هذا الفعل 

لجنسي نتشار التحرش االعديد من السلوكيات العدوانية بين الطالب، حيث أكدت الدراسات الحديثة والتقارير الخاصة بمعدالت ا

من الطالب في المدارس المتوسطة والثانوية قد يكونوا تعرضوا للتحرش الجنسي  %11في الواليات المتحدة األمريكية أن نسبة 

داخل المدارس؛ ما نتج عنه اضطرابات ومشكالت نفسية واجتماعية وكذلك بدنية لدى الطالب من ضحايا التحرش.)الطيار، 

 (64، ص6104

ن التحرش الجنسي باألطفال ظاهرة متزايدة في النمو في مجتمعاتنا العربية وعلى الرغم من أن اإلحصاءات وحيث إ

مر ألمعلن عنها وكيفية التعامل معها التي تحصر أعداد األطفال الذين يتعرضون للتحرش غير موجودة بدقة، إال أن الحوادث ا

سمات المرتكب الذي تكون دوافعه في الغالب هي رغبة جنسية، وقد يكون يؤكد على أهمية الوعي بالتحرش الجنسي باألطفال و

 ( 41، ص6102حنان بوشالغم، )الصغر. المتحرش قد تعرض للتحرش في 

وفي ظل أهمية وفاعلية انتشار وسائل التواصل االجتماعي يظهر دورها في قدراتها التوعوية الواسعة، والتي يجوز 

تمع عامة واألطفال خاصة من أخطر الظواهر وهي التحرش الجنسي باألطفال، وعليه تتمثل توظيفها واستثمارها لحماية المج

 مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل اآلتي:

رع وتتف ما هو دور وسائل التواصل االجتماعي للوقاية من التحرش الجنسي لدى األطفال من وجهة نظر أولياء األمور؟

 منه تساؤالت فرعية.

 لدراسةساؤالت ات

 ما هو االعتداء الجنسي على األطفال وكيف يحدث وما هي عوامل الخطر المتعلقة به؟ -0

 ما هي سمات الضحايا وسمات المعتدي وأشكال التحرش واالعتداء الجنسي بالطفل؟ -6
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 ما هو أثر االعتداء الجنسي على الصحة العقلية لألطفال؟ -1 

 ليه جنسيًا؟ما هي أهم العالمات التي تطرأ على الطفل المعتدى ع -4

 ما هي مسببات اإلساءة الجنسية؟ -4

  ما العوامل التي تدعو الضحية للكتمان؟ -2

 ما هي وجهة أولياء األمور حيال أثر وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي عن التحرش الجنسي لألطفال؟ -2

 التحرش الجنسي باألطفال؟ما هو مستوى فاعلية الجهات الداعمة للتوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي عن مخاطر  -1

جنسي لألطفال ما هي إجراءات دعم وسائل التواصل االجتماعي في توجيه الرأي العام نحو طرق مواجهة التحرش ال -9

 ؟وعالج الحوادث فيها

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

 شرح االعتداء الجنسي على األطفال وكيفية حدوثه وعوامل الخطر المتعلقة به. -0

 توضيح سمات الضحايا وسمات المعتدي وأشكال التحرش واالعتداء الجنسي بالطفل. -6

 الوقوف على أثر االعتداء الجنسي على الصحة العقلية لألطفال. -1

 توضيح أهم العالمات التي تطرأ على الطفل المعتدى عليه جنسيًا. -4

 شرح مسببات اإلساءة الجنسية. -4

 .توضيح العوامل التي تدعو الضحية للكتمان -2

 شرح وجهة أولياء األمور حيال أثر وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي عن التحرش الجنسي لألطفال. -2

 مستوى فاعلية الجهات الداعمة للتوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي عن مخاطر التحرش الجنسي باألطفال.توضيح  -1

العام نحو طرق مواجهة التحرش الجنسي لألطفال  توضيح إجراءات دعم وسائل التواصل االجتماعي في توجيه الرأي -9

 وعالج الحوادث فيها.

 أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها من الدراسات العلمية التي تهدف إلى الوقوف على دور وسائل التواصل 

ن تلك األهمية تبرز في مجالين، االجتماعي للوقاية من التحرش الجنسي لدى األطفال من وجهة نظر أولياء األمور، إال أ

 النظري والتطبيقي، وذلك على الوجه التالي:

 أوالً: األهمية النظرية

 تساعد الدراسة الحالية في:
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إلقاء الضوء على دور وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي حيال قضية التحرش الجنسي باألطفال من وجهة  ● 

 نظر أولياء األمور.

 ية لالعتداء الجنسي ضد األطفال على مستوى الطفل واألسرة والمجتمع.رصد التأثيرات السلب ●

 تحذير أولياء األمور من خالل التعريف بسمات المعتدي والضحية ودوافع االعتداء ومظاهره. ●

تشجيع الجهات الفاعلة على استغالل إمكانات وسائل التواصل االجتماعي للحماية من مخاطر التحرش الجنسي  ●

 باألطفال.

 مل الباحث في إثراء إضافة علمية للمعرفة والمكتبات العربية فيما يتعلق بموضوع الدراسة.ويأ

 ثانيًا: األهمية التطبيقية

قد تسهم نتائج الدراسة الحالية بالكشف عن القصور في الدور الرسمي الستغالل إمكانات وسائل التواصل  ●

 االجتماعي في مواجهة التحرش الجنسي باألطفال.

الدراسة الحالية في طرح توصيات مناسبة لتشجيع التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات لحماية  قد تساهم ●

 األطفال من خالل نشر الوعي وتعزيزه وتفعيله.

قد تساعد نتائج هذه الدراسة في رصد ووضع حلول لمعوقات وتحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في  ●

 لألطفال. زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي

 حدود الدراسة

تقتصر هذه الدراسة على دراسة دور وسائل التواصل االجتماعي للوقاية من التحرش الجنسي  الحدود الموضوعية:

 لدى األطفال من وجهة نظر أولياء األمور.

 ه. 0440 -هـ 0441تم تطبيق هذا البحث في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي األول  :الحدود الزمانية

يقتصر هذا البحث على النطاق الجغرافي المحدد للدراسة الميدانية بمنطقة الرياض بالمملكة العربية  الحدود المكانية:

 السعودية.

 سيتكون مجتمع الدراسة من أولياء أمور األطفال. الحدود البشرية:

 مصطلحات الدراسة

 :مواقع التواصل االجتماعي  
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ح لمشتركيها أن ينشئوا صفحات خاصة لهم، ويتم ربط المشترك مع مشتركين آخرين هي منظومة شبكات إلكترونية تسم 

من خالل نظام إلكتروني يتسم باالجتماعية، وغالبًا ما يشتركوا في االهتمامات والهوايات، أو مشتركين من أصدقاء الجامعة أو 

 (6111)الشهري،  العمل.

  :ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها

التي يشترك فيها أولياء أمور األطفال بصفحات خاصة بهم يمارسون من خاللها التواصل مع أعضاء منظومة الشبكات 

آخرين لتشارك األفكار واآلراء واألحداث وتؤثر على قيمهم وأساليب تفكيرهم، وهي كذلك شبكات يتواصل عليها األطفال في 

 س جدد بنفس عمرهم.عصرنا الحالي من زمالء المدرسة، الرياضة، وحتى للتعرف على أنا

 :االعتداء الجنسي على األطفال

ويشمل ذلك أن يتعرض الطفل هو أن ي ستخدم الطفل من قبل الراشدين أو المراهقين أو غيرهم إلشباع رغبات جنسية، 

يل، ك)عتيقة أو المالمسة أو اإلجبار على مالمسة الشخص المتحرشوغالبًا ما يتضمن التحرش الجنسي أو نشاط جنسي لسلوك 

 ( 046، ص6104

 الضحية:

، فإن الضحية هو 0914( في دورتها األربعين لعام 14وفقًا للتعريف الذي اعتمدته األمم المتحدة في قرارها رقم )

الشخص الذي لحق به ضرر أو خسارة أو إيذاء في نفسه أو ملكه أو حقه اإلنساني نتيجة لسلوك ناتج عن خرق القوانين الجنائية 

ن خرق للقانون الدولي أو جرم ناتج عن خرق لحقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا أو جرم ناتج عن إساءة استعمال أو جرم ناتج ع

 ( 0، ص14/41)األمم المتحدة،  السلطة سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

 ويعرف الباحث الضحية إجرائيًا: بأنه الطفل الذي وقع بحقه جريمة تحرش جنسي محل الدراسة.

 :ديالمعت

هو ما يطلق على من يتهجم أو يظلم شخًصا آخر، وذلك المعتدي غالبًا ما يكون معاديًا للمجتمع، وشخصيته تتسم 

 بالسيكوباتية، والشخص السيكوباتي هو الذي يعاني مشكالت نفسية واجتماعية في مواجهة األسرة، المدرسة، أو المجتمع ككل.

 (121، ص6112)الزراد، 

بأنه الشخص الذي يعّرض الطفل ألي سلوك جنسي سواء  -المعتدي جنسيًا على األطفال-يًا أي ويعرفه الباحث إجرائ

 بممارسة مباشرة أو غير مباشرة. 
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة  

 الدراسات السابقة

والذي سعى الباحث إلى  يشتمل هذا الجزء على الدراسات والبحوث العربية واألجنبية المتصلة بموضوع الدراسة،

االطالع عليها، وذلك بهدف االستفادة منها في توضيح الحاجة إلى إجراء الدراسة الحالية وتحديد منهجها، هذا فضالً عن معرفة 

سة اأهم ما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج قد تفيد في بناء الدراسة الحالية، وتأصيل إطارها النظري، وأخيًرا إبراز موقع الدر

 الحالية بالنسبة للدراسات السابقة، وما يمكن أن تسهم به في الدراسة الحالية.

إلى معرفة أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على سلوك الشباب  (6102فارس، ودنيا ) حيث هدفت دراسة

شباب جامعة أم البواقي، واتبعت شابًا من مستخدمي تلك المواقع من  11الجزائري، حيث طبق الباحثان الدراسة على عينة من 

الدراسة المنهج الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى أن أغلب أفراد العينة يستخدمون التواصل بشكل يومي وأكثر من ثالثة ساعات 

ة، يمفضلين خدمة الدردشة، وأن الجوانب القيمية لتلك الشبكات تساهم في تعديل سلوكيات الشباب األخالقية والدينية واالجتماع

 وأنها تخلق سلوكيات جديدة تؤدي لزعزعة الوطنية ونقص الرغبة في حب وطنهم.

إلى الكشف عن أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي ( 6104حنان السعيدي، وعائشة ضيف ) في حين هدفت دراسة

عن طريق توزيع أداة دراسة  على القيم من خالل عينة من مستخدمي المواقع )الفيسبوك( في الجزائر من طلبة جامعة ورقلة

متمثلة في استبانة، وتطبيق المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب المبحوثين الذكور يستخدمون الفيسبوك منذ 

ثر أ أكثر من ثالثة سنوات من ساعة إلى ساعتين يوميًا، وأن المبحوثين األكبر سنًا يتعاملون مع الموقع بنوع من الوعي، وقد برز

 الفيسبوك على 

القيم االجتماعية لديهم، حيث ساعدهم على معرفة قيم وثقافات الشعوب األخرى، باإلضافة إلى تكوين معارف داخل 

 الوطن وخارجه.

ومن المالحظ اتفاق الدراسات السابقة على وجود تأثيرات نفسية ووجدانية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على 

 فق مع موضوع دراستنا المتعلق بإسهام وسائل التواصل االجتماعي في الوعي بقضية التحرش الجنسي لألطفال.الشباب، وهذا يت

 اإلطار النظري

تعتبر مشكلة التحرش الجنسي واالعتداء الجنسي على األطفال من أخطر المشكالت التي طفت على سطح مجتمعاتنا، 

ل، ويحمل طباًعا وتصرفات جنسية باستغالل القوة والسيطرة عليه، وهي عبارة عن سلوك مفروض من شخص على أحد األطفا

 ويمكن أن يحدث العنف الجنسي أو التحرش الجنسي بين طفلين أو مجموعة من األطفال من كل سن وجنس.

ومن المرجح أن يجد األطفال ضحايا العنف والتحرش الجنسي هذه التجربة مرهقة ومؤلمة، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا 

على التحصيل التعليمي لهؤالء األطفال؛ فالعنف والتحرش الجنسي موجودان على نحو مستمر وقد يحدث بشكل جسدّي أو شفهّي 

 أو على شبكة اإلنترنت.
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ومن المهم أن تؤخذ مشكلة جميع الضحايا على محمل الجد، وأن ي قد م لهم الدعم المناسب، كما أنه من الضروري توفير  

كل الجهود لضمان عدم تعرقلهم دراسيًا، وتقديم التوعية والدعم والحماية من قبل األطفال اآلخرين، والطالب  الحماية لهم وبذل

 البالغين، وكذلك موظفي المدارس والكليات حسب االقتضاء.

 تعريف االعتداء الجنسي

لجنسي ين تعرضوا لالعتداء اوفق تعريف منظمة الصحة العالمية في تقرير بعنوان "االستجابة لألطفال والمراهقين الذ

( فإن االعتداء الجنسي على األطفال هو إشراك طفل في 2، ص6109المبادئ التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية") –

ط انشاط جنسي ال يدركه، أو ال يمتلك القدرة على قبوله لعدم علمه به، أو ما ال يكون الطفل لديه تجهيًزا للموافقة عليه، وذلك النش

فيه انتهاك واضح للقوانين، وغالبًا ما يقع االعتداء الجنسي على الطفل من قبل من هو أكبر منه أو من طفل آخر بنفس عمره، كما 

أن غالبية الدراسات أثبتت أن المعتدي غالبًا ما يكون بينه وبين المعتدى عليه عالقة مسؤولية أو ثقة، وعليه يمكن أن نعّرف 

 أنه نشاط مقصود منه إشباع احتياجات شخص آخر أو تلبيتها جنسيًا. االعتداء الجنسي على

 ( 0001، ص6101وقد يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:)إبراهيم، 

 حفز الطفل أو إكراهه على ممارسة أي نشاط جنسي غير قانوني. ●

 غير المشروعة. االستخدام االستغاللي للطفل في البِغاء أو غيره من الممارسات الجنسية ●

 االستخدام االستغاللي لألطفال في األداء والمواد اإلباحية. ●

 مدى شيوع هذه المشكلة

من األطفال حول العالم قد تعرضوا لنوع أو أكثر من أنواع التحرش الجنسي،  %21تؤكد اإلحصاءات العالمية أن هناك 

، أي تقريبًا %04و 06ل للتحرش الجنسي تتراوح ما بين كما أشارت إحدى اإلحصاءات األلمانية إلى أن نسبة تعرض ا أطفا

(، كما أثبتت دراسة قام بها باحثون أمريكيون في الواليات المتحدة األمريكية 44، ص6101ألف حالة تحرش سنويًا )الفلة،  611

ربية أن األعداد المعلن ، كما أكدت العديد من الدول الع%11هي  6104أن نسبة ا أطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي في عام 

 (6102العربية،  RT)شبكة  عنها ال تعبر عن واقع المشكلة، نتيجة لرفض األسر والضحايا اإلفصاح عن تلك الحوادث.

ال لتنمية الطفل أن التحرش الجنسي باألطفكز جلوي بن عبد العزيز بن مساعد كما أشار البوعلي المدير التنفيذي لمر

من الحاالت صدر فعل التحرش فيها من  %91، وأكد أن %66.4ية السعودية قد وصلت نسبته إلى على مستوى المملكة العرب

أشخاص موثوقين لدى الطفل أو أسرته أو أصدقاء أسرته، وتحتل الرياض المرتبة األولى في انتشار التحرش باألطفال بنسبة 

 (6102)جريدة الرياض ،  .%2دمام بنسبة ، وأخيًرا منطقة ال%01، ثم الطائف بنسبة %04، تليها جدة بنسبة 42%

بعد الجدل المنتشر بشأن حادثة حفر الباطن في  6109( عن التحرش اإللكتروني عام BBCوفي تقرير نشرته الـ)

المملكة وتدشين مستخدمو تويتر هاشتاج أسموه "مغتصب الحفر" والذي كان يستغل وسائل التواصل االجتماعي الستعراض 
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هم جنسيًا، حيث أعلنت إحدى المنظمات البريطانية أن أكثر المواقع والتطبيقات المستخدمة بغرض االستغالل أطفال والمتاجرة ب 

 (BBC ،6109) الجنسي هو تطبيق االنستجرام.

 كيفية حدوث االعتداء  

بدنــي( فــي أو المثل التالعــب النفســي أو العاط (العنف؛ بل يحاول الجاني التالعب نادًرا ما تستخدم القوة البدنية أو

 (.61، ص6101وإخفاء االعتداء عليه. )مسعودي، 

( في تقرير له بعنوان "االعتداء الجنسي على األطفال" JHAH, 2016, P.6ويشير مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )

 أنه عادة ما يكون الجاني أحد مقدمي الرعاية المعروفين والذي يثق بهم للطفل.

عتداء الجنسي على األطفال على مدى عدة أسابيع أو حتى سنوات، حيث يحدث غالبًا كحاالت متكررة كثيراً ما يحدث اال

تصبح أكثر عدوانية بمرور الوقت، وعادة ما يشرك الجناة الطفل في عملية تدريجية إلضفاء طابع جنسي على العالقة مع مرور 

 (.2، ص6109لمية )الوقت )أي التكاثر( وفق ما جاء عن تقرير منظمة الصحة العا

وقد جاء في تقرير "االستغالل الجنسي لألطفال في مختلف أنحاء العالم" الصادر عن منظمة اليونيسيف أن االنحراف 

الجنسي لدى المعتدين على األطفال يتمثل في ميلهم جنسيًا لألطفال دون غيرهم، مما يجعلهم يخططون لإليقاع بهم في هذا الش رك، 

يستمتع هؤالء بإيجاد من يشاركهم مثل هذا النشاط المنحرف؛ ألن هذا يشعرهم بالرضا عن أفعالهم؛ فيمكنهم وليس هذا فحسب بل 

وصفها بأنها "أفعال عادية"، وقد وفرت التكنولوجيا الحديثة وشبكة االنترنت بيئة مناسبة لهؤالء المعتدين للبحث ولتتبع األطفال 

 نولوجيا الحديثة تبادل الصور والمقاطع اإلباحية لألطفال فيما بين هؤالء المستغلين.الذين يشتهونهم، بل قد أتاحت وسهّلت التك

( أن سفاح المحارم )المعتدي داخل األسرة( يمثّل حوالي ثلث 2، ص6109كما يؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية )

فضلون االتصال الجنسي باألطفال على جميع حاالت االعتداء الجنسي على األطفال، واألشخاص المبعدون جنسيًا هم أفراد ي

البالغين، وهم عادة ما يكونون ماهرين في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات إلشراك أنفسهم مع األطفال، وهناك أدلة تشير إلى أن 

الصعيد  ىمحبي األطفال قد يتبادلون معلوماتهم عن األطفال )مثل: استغالل األطفال في المواد اإلباحية(. ويمكن أن يحدث ذلك عل

 الدولي، والسيما من خالل استخدام اإلنترنت.

 عوامل الخطر المتعلقة بالتعرض لالعتداء الجنسي  

س ّجلت العديد من عوامل تعّرض األطفال لالعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي، باالستناد إلى العديد من المراجع، منها 

 ملخًصا في اآلتي. 6101يونيو  1الشرق األوسط في عدد وصحيفة  6102أغسطس  09ما نشرته صحيفة مكة في إصدار 

 الثقة الزائدة في قدرة الطفل على التعامل دون رقابة؛ ما يجعله عرضه لالستغالل الجنسي. ●

 شعور الطفل المعتدى عليه بالذنب؛ ما يدفعه إلى عدم اإلفصاح عما حدث له. ●

 خوف األطفال من عدم تصديق اآلباء لهم واتهامهم بالكذب. ●

 دم وجود عقوبات رادعة تمنع تلك الظاهرة.ع ●
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 وجود األطفال في الحضانة واألطفال المتبنون وأوالد الزوج أو الزوجة في ظل غياب الحماية والرعاية. ● 

 األطفال المعوقون بدنيًا أو عقليًا والذين ليس لهم عائل يمثلون ضحية سهلة للمعتدي. ●

 وجود تاريخ سابق لالنتهاكات في محيط الطفل. ●

 روف الفقر في بعض الدول والتي تسمح ببيع القاصرات أو تشجيع اإلدمان واالنحراف.ظ ●

 ظروف الحرب والنزاعات المسلحة؛ ومن ث م  غياب الرقابة والضبط القانوني. ●

 الضعف النفسي أو المعرفي ألولياء األمور والمؤسسات االجتماعية في المجتمع. ●

 عم العاطفي.العزلة االجتماعية مثل االفتقار إلى الد ●

 (Townsend & Rheingold ،6101) اآلباء المصابون بمرض عقلي، أو اإلدمان على الكحول أو المخدرات. ●

 سمات الضحية

حاول الكثيرون من الباحثين استكشاف ما إذا كانت هناك اتجاهات لنظم التقييم الذاتي على أساس مختلف النظم 

ا، وتشير غالبية الدراسات إلى أن الفتيات هن من يتعرض لالعتداء الجنسي أكثر الديمغرافية أم ال مثل نوع الجنس بين الضحاي

عاف بموجب ط ثالثة أضمما يتعرض له الفتيان، والواقع أن احتماالت تعرض الفتيات لالستغالل الجنسي مسببًا الضرر ليس فق

 (Arias ،6114) الفتيان. بل إن احتماالت تعرضهن كذلك لالعتداء الجنسي القسري أكبر من، معايير الضر

 سمات المتعدي

ظهرت اتجاهات وسمات معينة فيما يتعلق بنوع جنس المتعدي، وعلى وجه التحديد يشّكل الرجال األغلبية العظمى من 

مرتكبي االعتداء الجنسي في الواليات المتحدة األمريكية وعلى الصعيد الدولي، وكذلك فإن المرأة تشكل جزًءا من هذه النسبة، 

ال ينبغي التقليل من الدور الذي يلعبنه الجناة اإلناث، وباإلضافة إلى نوع الجنس تميل العالقة بين الجاني والضحية إلى االمتداد و

، واآلباء %٠٥عبر نطاق العالقات الممكنة، حيث شمل مرتكبو االعتداء الجنسي على األطفال آباء الوالدة بنسبة وصلت إلى 

( فيبدو أن Berliner % Elliott ،0992، ووفقًا لبرليينر وإيليوت )%٣٥األم أو زوجة األب بنحو غير البيولوجيين أو زوج 

 وقوع اعتداء جنسي على األطفال من قبل أفراد عائالتهم يمثل معدالت مرتفعة خاصة وأنه يحدث داخل غرف نومهم.

 أشكال التحرش أو االعتداء الجنسي بالطفل

اء الجنسي باألطفال، حيث يمكن أن تكون انتهاًكا لكرامة الطفل أو شعوره بالتهديد أو تعددت أشكال التحرش أو االعتد

التدهور أو المهانة أو حتى خلق بيئة عدائية أو جنسية يعيش فيها الطفل، كما يمكن أن يشمل التحرش الجنسي بعض أشكال محددة 

(، وهي على 2، ص6119يني للديمقراطية وحل النزاعات )قد ذكرتها دراسة قامت بها وحدة النشر والمعلومات بالمركز الفلسط

 النحو التالي:

: مثل سرد القصص الجنسية، وتقديم تعليقات رذيلة، وإبداء مالحظات جنسية حول المالبس والمظهر، تعليقات جنسية ●

 والدعوة إلى أسماء جنسية.

 النكات الجنسية أو التوبيخ. ●
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 ما، أو التدخل في مالبس شخص ما. مثل التجريد المتعمد لشخص السلوك البدني: ● 

 عرض الصور أو الرسومات ذات الطبيعة الجنسية. ●

وقد يكون ذلك قائًما بذاته، أو جزًءا من نمط أوسع من التحرش الجنسي و/أو العنف  التحرش الجنسي على اإلنترنت: ●

 الجنسي.

 ب تنسيق الشؤون الجنسانية بالمدارسمثل ما يقدمه مكت المشاركة غير التوافقية للصور الجنسية ومقاطع الفيديو: ●

 والكليات من مشورة مفصلة بشأن التمييز الجنسي.

 التنمر الجنسي عبر اإلنترنت.  ●

 بما في ذلك على وسائط التواصل االجتماعي.  التعليقات والرسائل الجنسية غير المرغوب فيها:  ●

 اإلكراه والتهديد. االستغالل الجنسي:  ●

 ءات(الجريمة باألرقام )اإلحصا

يعد التحرش الجنسي باألطفال واقًعا قاسيًا للحياة في مجتمعاتنا مع األسف، وهي قضية عامة وسائدة أكثر مما قد يراه 

 الناس، ووفقًا لإلحصاءات والتقارير الصادر عن بعض الدول عن معدالت التحرش الجنسي فيها، نجد...

ور "علي الزهراني" فإن نسبة واحد من كل أربعة أطفال تقريبًا قد وفقًا لدراسة أجراها الدكت المملكة العربية السعودية:

قد رفضوا اإلفصاح عن  %26.0، وهناك %66.2تعرضوا للتحرش الجنسي بالمملكة العربية السعودية، والنسبة الدقيقة هي 

 %02.2عتدين بهم، إال أننسبة  هوية من قاموا باالعتداء عليهم، وترجع الدراسة هذا الرفض إلى مدى حساسية الصلة التي تربط الم

 %06.1أن ا أخوة هم من اعتدوا عليهم، ونسبة  % 4.1قد أوضحوا أن من اعتدوا عليهم جنسبًا هم من المقربين، بينما أوضح 

لكل من اآلباء  %0أنه المعتدين عليهم من المعلمين، وتنخفض النسبة إلى  %6.0قالوا أنهم من األصدقاء، في حين أشار 

 (49، ص6102.)العبد هللا، واألمهات

 وال تنحصر هذه الجريمة بحق أولئك البراعم على المجتمع السعودي فحسب، بل تتجاوزه إلى الكثير من المجتمعات.

مم خصيًصا لتيسير  كما جاءت تقارير بإحصاءات حول معدالت انتشار التحرش باألطفال بالدور العربية في موقع ص 

 ي...الوصول إلى تلك اإلحصاءات، فف

أقرت دراسة ن شرتها جريدة "لوريان لوجور" أن المتعدي يكون ذكًرا في كافة الحاالت التي تم اإلبالغ عنها،  لبنان:

سنة،  02فتيان تبلغ أعمارهم ما بين عام ونصف، و 01فتاة، و 01عاًما، وأن الضحايا تضمنوا  01-2وتتراوح الحاالت من العمر 

بع لحماية األحداث إلى أن عدد االعتداءات الجنسية التي تقع على القاصرين خاصةً الذكور منهم كما أشار المؤتمر اللبناني الرا

 تكون بسبب أحد أقاربهم ومعارفهم، أو معتدين غير بالغين. 

بلغ  0991تقر عيادة الطبيب الشرعي في وحدة حماية األسرة باألردن أن ما تم معاينته من حاالت خالل عام األردن: 

حالة،  44حالة منهم هي حاالت إساءة جنسية، وكان المعتدي فيها موثوق وقريب من األسرة في أكثر من  024حالة،  412نحو 
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حالة منهم كان المعتدي معروفًا لدى الطفل سواء قريب أو جار، بينما كان المعتدي غير معروف أو مجهول للطفل في  29وفي  

 حالة منهم. 42

اسة قامت بها الدكتورة "فاتن الطنباري" تتعلق بحوادث التحرش باألطفال في ( إلى در4يشير )السهل، ص مصر:

من إجمالي الحوادث  %01مصر،حيث توصلت عبر دراستها إلى أن التحرش واالعتداء الجنسي على األطفال يشكل نسبة 

 تمثل تلك الصلة في القرابة،من تلك الحوادث يكون فيها المعتدي على صلة بالطفل، وت %14المتعلقة بالطفل، كما أوضحت أن 

 من تلك الحاالت. %24بينما تتمثل الصلة في المعرفة فقط بنسبة 

(، فإن عدد الحاالت التي تعرضت لالستغالل الجنسي 24، ص6104وفقًا لبيانات مسح العنف في فلسطين ) فلسطين:

حالة، بينما  11عتداء جسدي فكان عددهم لإلناث حاالت، ومن الذكور إثنان فقط، بينما الحاالت التي تعرضت ال 9من اإلناث هي 

حالة بينما من الذكور  66حالة، في حين أن عدد الحاالت التي تعرضت العتداء جنسي في شكل تحرش من اإلناث هم  69للذكور 

 حاالت. 1حاالت، ومن الذكور  2حاالت، وفي شكل إعتداء كامل من اإلناث  4

 لى الصحة العقليةأثر االعتداء الجنسي على األطفال ع

أرست البحوث عالقة قوية وإن كانت معقدة بين االعتداء الجنسي على األطفال والعواقب السلبية على الصحة العقلية 

بالنسبة للعديد من الضحايا، وتجدر اإلشارة إلى سلسلة من الدراسات المزدوجة التي أجريت على مدى العقد الماضي، والتي 

ن االعتداء الجنسي على األطفال والصحة العقلية السلبية، والميل إلى االنتحار وما يتصل بها من كشفت باستمرار عن صلة بي

(، باإلضافة إلى نسب كبيرة الحتماالت اإلصابة بمجموعة من االضطرابات Weiss & Berg ،0916نتائج بالنسبة للناجين)

الكحول أسرية، وتكون اآلثار أقوى بالنسبة لإلدمان على المخدرات والنفسية في النساء المعنّفات جنسيًا بعد استطاعتهن تكوين بيئة 

واإلصابة بجنون األعصاب، كما يسبب االعتداء الجنسي على األطفال ارتفاع احتماالت اإلصابة باالكتئاب، واضطراب الهلع، 

 (Putnam, 2003واالعتماد على الكحول، واضطرابات األكل.)

قلية خطورة، فإن النتائج المتعلقة بالتفكير في االنتحار ومحاوالت االنتحار واالنتحار وفي أشد حاالت مشكالت الصحة الع

شخص على األقل يّدعون أنهم  41الفعلي تثير قلقًا كبيًرا، فقد أوضح تحقيق برلماني في إحدى قضايا إساءة معاملة األطفال أن 

 ا في السنوات األخيرة، وتأتي األدلة على ذلك من عينات مجتمعيةقد تعرضوا لالستغالل من قبل رجال الدين الكاثوليك وقد انتحرو

 & Briere) وسريرية فضالً عن دراسات مطابقة السجالت الوبائية والعديد من الدراسات الطولية المحتملة في بلدان مختلفة.

Elliott ،6111) 

ش به أو تم االعتداء عليه جنسيً   االعالمات التي يُعلَم بها أن الطفل متحرَّ

العالمات إلى تصنيفين  ( هذه9-1، ص 6119وحل النزاعات ) تصنّف دراسة قام بها المركز الفلسطيني للديمقراطية

 جسدّي وسلوكّي على النحو التالي:

 العالمات الجسدية: .1

 حدوث حكة في منطقة الرقبة والمناطق الحساسة. -
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 .ات غير عادية من األعضاء الحساسةرائحة أو إفراز - 

 خ المالبس الداخلية بالدم أو تمزقها.تلطّ  -

 أوجاع مرافقة الستعمال دورات المياه أو الجلوس أو المشي. -

 وجود دماء أثناء التبرز أو التبول. -

 خدوش في المناطق الحساسة وعالمات احمرار أو جروح، وآالم عند اللمس. -

 عالمات على وجود عدوى، إلتهابات، أو فطريات. -

 العالمات السلوكية:  .2

(، فإن 4، ص6102"االعتداء الجنسي على األطفال" الصادر من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ) قًا لتقريروف

 العالمات السلوكية لتعّرف الطفل للتحرش الجنسي ما يلي:

 خوف الطفل ورهبته ورفضه المكوث مع شخص بعينه. -

 مبالغة الطفل في شعوره نحو األب واألم. -

 ئقة وغير مفهومة.وجود تصرفات جنسية غير ال -

 إطالق الطفل لكلمات خاصة على أعضائه التناسلية. -

اضطرابات نفسية، مثل: الشعور بالقلق ورفض النوم، باإلضافة إلى تغيّرات سلوكية تصل إلى حد إيذاء الطفل  -

 لنفسه أو الشرود المستمر أو دخوله في حالة من االكتئاب.

 مسببات اإلساءة الجنسية:

، 6119ع االعتداء الجنسي على الطفل، ووفقًا لدراسة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات )تتعدد مسببات وقو

 (، فتلك المسببات هي:01ص

 قلة التوعية الجنسية المنشود توفيرها لألطفال في مختلف المراحل. -

 التكتم على هذه الناحية من قبل اآلباء. -

 طفال مما يجعلهم فريسة سهلة.الفضول وحب االستطالع الذي يتسم به بعض األ -

العنصر المادي الذي يجبر بعض األسر والعائالت على نوم جميع أفرادها في مكان واحد، أو أن يرسلوا أطفالهم  -

 للعمل في مناطق غير آمنة.

 غياب اإلشراف ا أبوي على ما يشاهده األطفال في التليفزيونات ووسائل اإلعالم المختلفة. -

 لتي قد يفعلها اآلباء أمام أطفالهم.السلوكيات الجنسية ا -

 االنحرافات والمشكالت النفسية للجاني. -

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5: اإلصدار تأريخ|  شرع التاسع اإلصدار|  العلمي والنشر اثلألبح األكاديمية المجلة

   

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                 89  

ISSN: 2706-6495 

 :العوامل التي تمنع األطفال من الفصح عن االعتداء 

 يؤثر االعتداء الجنسي على الطفل وشعوره ويصيبه بأحاسيس مؤلمة، ووفقًا لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

 لي:( فإن تلك العوامل تتمثل فيما ي1، ص6102)

 الشعور بالرهبة من المتحرش أو تحمل المسؤولية لما تم أو قد يصل األمر إلى عدم فهم الطفل لما حدث. -

 إصابة الطفل بالخجل من نفسه ومن أعضاءه أو الحديث عنها. -

رفض الطفل لنفسه ووجود حالة من الفزع عند أي مناسبة لإلفصاح، ووجود حالة من الفزع حيال مصارحة  -

 داء. خاصة لو كان المعتدي من أعضاء األسرة.األسرة باالعت

 وسائل التواصل االجتماعي:

من نتائج العولمة أن أصبحنا نعيش في مجتمع مترابط شبكيًا بسبب النمو المتسارع لإلنترنت، خصوًصا في خدمات 

ستمر، لمواطنين عليها بشكل مالتواصل االجتماعي والتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي يزداد اعتماد ا

وتعد مواقع التواصل االجتماعي وشبكات التواصل االجتماعية أحد أشكال االتصال التي تساعد بشكل كبير في تحصيل األخبار 

 والمعلومات وعملية تبادلها بين المستخدمين، ويكون المستخدم فيها هو أساس عملية البناء والصياغة؛ ومن ث م  فإن تلك المواقع

 (42-44، ص ص6102)فارس، ودنيا،  كموقع اليوتيوب والفيسبوك جعلت عملية االتصال حواًرا اجتماعيًا.

االتجاه المتزايد نحو مواقع التواصل االجتماعي بمختلف أنواعها بشكل يومي، إذ  -عالوة على ما سبق-ويالحظ أيًضا 

تماعي، وإشباع بعض االحتياجات التي قد ال يكون تحقيقها إنها تساعد الكثيرين من الناس على تعزيز شعورهم بالحضور االج

سهالً في الواقع االفتراضي عنها في الواقع الفعلي، حيث أحدثت تلك المواقع تغيرات كثيرة في حياة الناس، ونسجت لهم عالًما 

،ص 6101كلير وآخرون،  افتراضيًا أعطاهم الحرية إلبداء اآلراء والمواقف في قضايا وموضوعات تهمهم دون قيود.)الحلو،

612) 

وي عترف لتلك الشبكات بأنها كسرت مبدأ االحتكار في مجال المعلومات، كما شّكلت بدورها ورقة رابحة للضغط على 

المسؤولين وحكومات الدول، ومن هذا المنطلق تجمع وتحاور بعض األفراد في شكل جماعات وتكتالت داخل تلك الشبكات وهم 

ورؤى غير تقليدية، وتكون في وصفها متقاربة أو أنها واحدة بالفعل في بعض األحيان، ما أد ى إلى التأثير  مفعمين بأفكار جديدة

على تلك الشبكات وزادها ثراًء، بل فهو أدى كذلك لجعل تلك الشبكات صعبة الوصول من قبل الرقابات، كما صّعب محاوالت 

، 6104ي شعوًرا أكيًدا بتأثيرها على القيم أيًا كان نوعها.)شروق فوزي، السيطرة عليها أو حصرها في نطاق معين، وذلك ما يعط

 (044ص
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 الفصل الثالث: الدراسة الميدانية 

 منهج الدراسة

اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، حيث يختص المنهج الوصفي بجمع البيانات والحقائق، ثم تصنيفها، 

حليل الكافي والدقيق لها، بل ويفسر أيًضا نتائج التحليل بقدر يسير، وذلك ما يجعله غالبًا منهًجا وصفيًا مقترنًا إضافةً إلى عمل الت

بالمقارنات، لذا! يتم فيه استخدام األساليب المختلف للقياس والتصنيف وكذلك التفسير ليتمكن الباحث من وضع استنتاجات دالة، 

 (12، ص6116خص الظاهرة موضوع الدراسة.")فاطمة صابر وميرفت خفاجة، ثم الوصول إلى تعميم واضح فيما ي

 مجتمع الدراسة

تكّون مجتمع الدراسة من أولياء أمور األطفال للمرحلتين المتوسطة واالبتدائية في مدينة الرياض في المملكة العربية 

 م.6161عام السعودية 

 عينة الدراسة

مفردة كعينة عشوائية  441ر األطفال للمرحلتين المتوسطة واالبتدائية تقدر بـحدد الباحث عينة الدراسة من أولياء أمو

 لتمثيل مجتمع الدراسة الميدانية. 

 أداة الدراسة 

بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة ألولياء أمور 

 األطفال عينة الدراسة.

 الدراسةإجراءات 

 إلتزاًما بحدود الدراسة، ولإلجابة عن تساؤالتها، اتبع الباحث الخطوات التالية:

 تم االطالع على العديد من الدراسات والبحوث السابقة في هذا المجال سواء كانت عربية أو أجنبية. .0

 تم تحديد وإعداد أداة الدراسة وتجهيزها وهي االستبانة. .6

مين للتأكد من صالحيتها ومناسبتها لتساؤالت الدراسة؛ ومن ث م  القيام بإجراء ما يلزم تم عرض أداة الدراسة على محكّ  .1

 من حذف وتعديل العبارات في ضوء مقترحاتهم. 

مفردة من أولياء أمور األطفال في المرحلة االبتدائية  21بعدد  %01تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية قوامها  .4

 العربية السعودية، وذلك بهدف التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة الحالية. والمتوسطة في المملكة

 تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من أولياء أمور األطفال في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. .4
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ه عن طريق 0440-ه 0441قام الباحث بتوزيع االستبانة على عينة الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من عام  .2 

 التوزيع المباشر من خالل الزيارات الشخصية، وذلك لضمان دقة اإلجابات.

 تم رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات. .2

 األساليب اإلحصائية

ائية للعلوم زمة اإلحصبناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيقها، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الح

 ( واستخراج النتائج وفقًا لألساليب اإلحصائية التالية:SPSSاالجتماعية )

 للتعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة وفقًا للبيانات الشخصية. التكرارات والنسب المئوية: .0

د لدرجات الكلية ألبعاالحساب متوسطات عبارات االستبيان، وكذلك  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: .6

 بناًء على استجابات أفراد عينة الدراسة.االستبيان 

 لحساب الثبات ألبعاد المقياس. معامل ألفا كرونباخ: .1

 التحليل اإلحصائي

 اختبار الثبات

 ملخص البيانات

 N % 

 100.0 60 إجابة صالحة اإلجابات

 0. 0 مستبعدة

 100.0 60 إجمالي

 

 إحصائيات الثبات

Cronbach's Alpha N of Items 

0.824 32 

 ، وهي نسبة مقبولة لقبول إجابات االستبيان لتحقيق أهداف الدراسة.1.164بلغ معامل ألفا كرونباخ 
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 والً: البيانات األساسيةأ 

 

 

 

 السن

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 25.0 25.0 25.0 135 25:30 صالحة

31:40 180 33.3 33.3 58.3 

41:50 135 25.0 25.0 83.3 

 100.0 16.7 16.7 90 41أكثر من 

  100.0 100.0 540 إجمالي

سنة  41إلى  10إجمالّي عينة الدراسة، وفئة األعمار بين من  %64نسبة سنة  11إلى  64ة األعمار ما بين مثّلت فئ

 .%02.2سنة  41ونسبة من هم فوق ، %64تها سنة كانت نسب 41إلى  40، واألعمار بين %11.1مثّلت نسبة 

 

 الحالة االجتماعية

 

 

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 93.1 93.1 93.1 503 متزوج صالحة

قمطل  31 5.7 5.7 98.9 

 100.0 1.1 1.1 6 أرمل

  100.0 100.0 540 إجمالي

 من األرامل %0.0من المطلقين و  %4.2من عينة أولياء األمور من المتزوجين و  91.0كانت نسبة 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5: اإلصدار تأريخ|  شرع التاسع اإلصدار|  العلمي والنشر اثلألبح األكاديمية المجلة

   

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                 93  

ISSN: 2706-6495 

 عدد األطفال باألسرة 

 

 

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 43.3 43.3 43.3 234 طفلين صالحة

 4إلى  1من 

 أطفال

264 48.9 48.9 92.2 

 4أكثر من 

 أطفال

42 7.8 7.8 100.0 

  100.0 100.0 540 إجمالي

 أطفال. 4أكثر من  %2.1أطفال و  1:4من فئة  %41.9من أوالء االمور في أسرة لها طفلين و  %41.1كان نسبة 

 

 حساب التواصل االجتماعي األكثر استخداما

 

 

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة اتالتكرار 

 20.9 20.9 20.9 113 تويتر صالحة

 40.0 19.1 19.1 103 الفيس بوك

 82.2 42.2 42.2 228 انستجرام

 95.6 13.3 13.3 72 يوتيوب

سناب 

 شات

24 4.4 4.4 100.0 
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  100.0 100.0 540 إجمالي 

فيس  %09.0تويتر و  %61.9حساب االنستجرام بصفته الحساب األكثر استخداما و من أولياء األمور تتابع  %46.6كانت نسبة 

 سناب شات %4.4يوتيوب و  %01.1بوك و 

 المحور األول: وجهة نظر أولياء األمور حيال أثر وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي عن التحرش الجنسي باألطفال

 

Statistics 

 

أتابع كل 

ما ينشر 

عن 

 األطفال

في 

وسائل 

التواصل 

االجتماع

 ي

أقتنع 

بفاعلية 

وسائل 

التواصل 

االجتماعي 

في التوعية 

بالمخاطر 

التي تحيط 

 باألطفال

أقتنع 

بوجهات 

نظر األطباء 

ومجموعات 

التواصل 

حيال طرق 

حماية أطفال 

 من المخاطر

لدي 

معلومات 

اكتسبتها 

من وسائل 

التواصل 

االجتماعي 

عن 

مخاطر 

االعتداء 

الجنسي 

على 

 األطفال

تعتبر 

وسائل 

التواصل 

أكثر 

الوسائل 

في إعالم 

الجمهور 

بمخاطر 

التحرش 

الجنسي 

 باألطفال

هناك 

حمالت 

توعوية على 

وسائل 

التواصل 

االجتماعي 

فعالة في 

موضوع 

التحرش ضد 

 األطفال

أتابع 

حوادث 

االعتداء 

على 

األطفال 

في وسائل 

التواصل 

 االجتماعي

تنجح 

وسائل 

التواصل 

االجتماع

في ي 

حشد 

الرأي 

العام في 

قضايا 

التحرش 

ضد 

 .االطفال

N 540 540 540 540 540 540 540 540 صالحة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 مفقودة

 949. 938. 921. 815. 764. 635. 733. 753. االنحراف المعياري

 901. 879. 848. 663. 583. 404. 537. 567. التباين

 

والتباين وجود تجانس بين أراء العينة فيما يتعلق بالمحور األول عن وجهة أولياء تبين من أرقام االنحراف المعياري 

 األمور حيال أثر وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي عن التحرش الجنسي لألطفال.
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 أتابع كل ما ينشر عن األطفال في وسائل التواصل االجتماعي 

 اليةالنسبة اإلجم النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 23.3 23.3 23.3 126 موافق بشدة صالحة

 76.7 53.3 53.3 288 موافق

 96.7 20.0 20.0 108 محايد

 100.0 3.3 3.3 18 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

على متابعة كل ما ينشر عن األطفال في وسائل التواصل االجتماعي، ووافقت بشدة على  %41.1وافقت األغلبية بنسبة 

 .%1.1على الحياد، في حين لم توافق نسبة  %61، وكانت نسبة %61.1ذلك نسبة 

 أقتنع بفاعلية وسائل التواصل االجتماعي في التوعية بالمخاطر التي تحيط باألطفال

 النسبة التكرارات 

النسبة 

 النسبة اإلجمالية الصالحة

 8.3 8.3 8.3 45 موافق بشدة صالحة

 60.0 51.7 51.7 279 موافق

 93.3 33.3 33.3 180 محايد

 100.0 6.7 6.7 36 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

على االقتناع بفاعلية وسائل التواصل االجتماعي في التوعية بالمخاطر التي تحيط  %40.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%2.2، ولم توافق نسبة %11.1 ، وكانت على الحياد من ذلك نسبة%1.1باألطفال، ووافقت على ذلك بشدة نسبة 

 أقتنع بوجهات نظر األطباء ومجموعات التواصل حيال طرق حماية أطفال من المخاطر

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 6.7 6.7 6.7 36 موافق بشدة صالحة

 68.3 61.7 61.7 333 موافق

 96.7 28.3 28.3 153 محايد

 100.0 3.3 3.3 18 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

على اقتناعهم بوجهات نظر األطباء ومجموعات التواصل حيال طرق حماية أطفال من  %20.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%1.1، ولم توافق على ذلك نسبة %2.2من إجمالي العينة، ووافقت بشدة نسبة  %61.1المخاطر، وكانت على الحياد نسبة 
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 ومات اكتسبتها من وسائل التواصل االجتماعي عن مخاطر االعتداء الجنسي على األطفاللدي معل

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 20.0 20.0 20.0 108 موافق بشدة صالحة

 70.0 50.0 50.0 270 موافق

 96.7 26.7 26.7 144 محايد

 100.0 3.3 3.3 18 غير موافق

  100.0 100.0 540 يإجمال

وجود معلومات تم اكتسابها من وسائل التواصل االجتماعي عن مخاطر االعتداء الجنسي  %41أيّدت نصف العينة بنسبة 

 من إجمالي العينة. %1.1، ولم تؤيد ذلك نسبة %62.2، وكانت على الحياد نسبة %61على األطفال، وأيدت ذلك بشدة نسبة 

تماعي أشهر الوسائل في إعالم الجمهور بمخاطر التحرش الجنسي تعتبر وسائل التواصل االج

 باألطفال

 النسبة التكرارات 

النسبة 

 النسبة اإلجمالية الصالحة

 33.3 33.3 33.3 180 موافق بشدة صالحة

 76.7 43.3 43.3 234 موافق

 96.7 20.0 20.0 108 محايد

 100.0 3.3 3.3 18 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

من العينة اعتبار وسائل التواصل أكثر الوسائل في إعالم الجمهور بمخاطر التحرش الجنسي  %41.1أيدت نسبة 

 .%1.1، في حين لم توافق فقط نسبة %61، وكانت على الحياد نسبة %11.1باألطفال، ووافقت بشدة على ذلك نسبة 

 

 لة في موضوع التحرش ضد األطفالهناك حمالت توعوية على وسائل التواصل االجتماعي فعا

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 16.9 16.9 16.9 91 موافق بشدة صالحة

 43.9 27.0 27.0 146 موافق

 88.9 45.0 45.0 243 محايد
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 99.1 10.2 10.2 55 غير موافق 

 100.0 9. 9. 5 غير موافق بشدة

  100.0 100.0 540 إجمالي

محايدة على وجود حمالت توعوية على وسائل التواصل االجتماعي فعالة في موضوع  %44كانت النسبة الغالبة بمعدل 

ولم توافق  %01.6ولم توافق على ذلك نسبة  %02.9ووافقت بشدة نسبة  %62التحرش ضد األطفال ووافقت على ذلك نسبة 

 %9بشدة نسبة .

 

 في وسائل التواصل االجتماعي أتابع حوادث االعتداء على األطفال

 النسبة التكرارات 

النسبة 

 النسبة اإلجمالية الصالحة

 15.7 15.7 15.7 85 موافق بشدة صالحة

 41.3 25.6 25.6 138 موافق

 86.3 45.0 45.0 243 محايد

 98.9 12.6 12.6 68 غير موافق

 100.0 1.1 1.1 6 غير موافق بشدة

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

محايدة بخصوص متابعة حوادث االعتداء على األطفال في وسائل التواصل االجتماعي  %44كانت النسبة الغالبة بمعدل 

 %0.0ولم توافق بشدة نسبة  %06.2ولم توافق على ذلك نسبة  %04.2ووافقت بشدة نسبة  %64.2ووافقت على ذلك نسبة 

 ام في قضايا التحرش ضد االطفال.تنجح وسائل التواصل االجتماعي في حشد الرأي الع

 النسبة التكرارات 

النسبة 

 النسبة اإلجمالية الصالحة

 15.0 15.0 15.0 81 موافق بشدة صالحة

 41.1 26.1 26.1 141 موافق

 85.4 44.3 44.3 239 محايد

 98.3 13.0 13.0 70 غير موافق

 100.0 1.7 1.7 9 غير موافق بشدة

  100.0 100.0 540 إجمالي
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محايدة حيال نجاح وسائل التواصل االجتماعي في حشد الرأي العام في قضايا التحرش ضد  %44.1كانت النسبة الغالبة بمعدل  

ولم توافق بشدة نسبة  %01ولم توافق على ذلك نسبة  %04ووافقت بشدة نسبة  %62.0االطفال. ووافقت على ذلك نسبة 

0.2% 

 لداعمة للتوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي عن مخاطر التحرش الجنسي باألطفالالمحور الثاني: فاعلية الجهات ا

 

 اإلحصائيات

 

ال تنشر الجهات 

الحكومية رسائل 

توعوية بشكل 

كافي في وسائل 

التواصل 

االجتماعي عن 

التحرش الجنسي 

 باألطفال

هناك منشورات 

دورية لليونيسف 

في وسائل 

التواصل 

االجتماعي تفيد 

اية من في الوق

التحرش الجنسي 

 باألطفال

أستفيد من 

حمالت التوعية 

الموجهة في 

أسس التربية 

والتي تحمي من 

مخاطر تعرض 

األطفال للتحرش 

الجنسي والتي 

ترعاها جمعيات 

 األمومة والطفولة

أستفيد مما يتم 

نشره عن أنباء 

وأخبار عن 

حوادث تعرض 

األطفال للتحرش 

 الجنسي

هناك أرقام 

وجهات يمكن 

لتواصل معها ا

في حالة الرغبة 

في اإلبالغ عن 

حاالت تحرش 

جنسي باألطفال 

موجودة في 

حمالت وسائل 

التواصل 

االجتماعي 

 التوعوية

N 540 540 540 540 540 صالحة 

 0 0 0 0 0 مفقودة

 0.755 0.649 0.715 0.755 0.761 االنحراف المعياري

 0.571 0.422 0.511 0.571 0.579 التباين

 

 

 

اكتسبت معلومات عن أثر 

التحرش الجنسي على 

األطفال من خالل منشورات 

 التواصل االجتماعي

أستطيع متابعة نصائح 

األخصائيين النفسيين في 

صفحات التواصل االجتماعي 

في التعامل مع أبنائي في 

أستطيع إبداء الرأي والتعليق 

وطلب استضاح أي معلومة 

ق بالتحرش الجنسي ضد تتعل

األطفال من خالل وسائل 

 التواصل االجتماعي
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حالة ظهور أي سلوك غير  

 تقليدي

N 540 540 540 صالحة 

 0 0 0 مفقودة

 947. 986. 975. االنحراف المعياري

 897. 972. 951. التباين

لتوعية ل تبين من أرقام االنحراف المعياري والتباين وجود تجانس بين آراء العينة فيما يتعلق بفاعلية الجهات الداعمة

 عبر وسائل التواصل االجتماعي عن مخاطر التحرش الجنسي باألطفال.

 

ال تنشر الجهات الحكومية رسائل توعوية بشكل كاٍف في وسائل التواصل االجتماعي عن التحرش 

 الجنسي باألطفال

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 20.0 20.0 20.0 108 موافق بشدة صالحة

 71.7 51.7 51.7 279 موافق

 96.7 25.0 25.0 135 محايد

 100.0 3.3 3.3 18 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

على عدم نشر الجهات الحكومية رسائل توعوية بشكل كافي في وسائل التواصل  %40.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%1.1، ولم توافق نسبة %64، وكانت على الحياد نسبة %61ة نسبة االجتماعي عن التحرش الجنسي باألطفال، ووافقت بشد

 

هناك منشورات دورية لليونيسف في وسائل التواصل االجتماعي تفيد في الوقاية من التحرش 

 الجنسي باألطفال

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 20.0 20.0 20.0 108 موافق بشدة صالحة

 73.3 53.3 53.3 288 موافق

 98.3 25.0 25.0 135 محايد
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 100.0 1.7 1.7 9 غير موافق 

  100.0 100.0 540 إجمالي

أن هناك منشورات دورية لليونيسف في وسائل التواصل االجتماعي تفيد في الوقاية من  %41.1أيّدت األغلبية بنسبة 

، ولم توافق على ذلك %64من العينة، وكانت على الحياد نسبة  %61التحرش الجنسي باألطفال، ووافقت على ذلك بشدة نسبة 

 .%0.2نسبة 

 

أستفيد من حمالت التوعية الموجهة في أسس التربية والتي تحمي من مخاطر تعرض األطفال 

 للتحرش الجنسي والتي ترعاها جمعيات األمومة والطفولة

 النسبة التكرارات 

النسبة 

 النسبة اإلجمالية الصالحة

 36.7 36.7 36.7 198 موافق بشدة صالحة

 88.3 51.7 51.7 279 موافق

 100.0 11.7 11.7 63 محايد

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

االستفادة من حمالت التوعية الموجهة في أسس التربية والتي تحمي من مخاطر تعرض  %40.2أيّدت األغلبية بنسبة 

، وكانت على الحياد %12.2األمومة والطفولة، ووافقت على ذلك بشدة نسبة  األطفال للتحرش الجنسي والتي ترعاها جمعيات

 .%00.2من ذلك نسبة 

 

 أستفيد مما يتم نشره عن أنباء وأخبار عن حوادث تعرض األطفال للتحرش الجنسي

 النسبة التكرارات 

النسبة 

 النسبة اإلجمالية الصالحة

 20.0 20.0 20.0 108 موافق بشدة صالحة

 71.7 51.7 51.7 279 موافق

 96.7 25.0 25.0 135 محايد

 100.0 3.3 3.3 18 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي
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على االستفادة مما يتم نشره عن أنباء وأخبار عن حوادث تعرض األطفال للتحرش الجنسي،  %40.2وافقت نسبة  

 .%1.1ولم توافق نسبة  ،%64، وكانت على الحياد منه نسبة %61وأيّدت ذلك بشدة نسبة 

 

هناك أرقام وجهات يمكن التواصل معها في حالة الرغبة في اإلبالغ عن حاالت تحرش جنسي 

 باألطفال موجودة في حمالت وسائل التواصل االجتماعي التوعوية

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 20.0 20.0 20.0 108 موافق بشدة صالحة

 73.3 53.3 53.3 288 موافق

 96.7 23.3 23.3 126 محايد

 100.0 3.3 3.3 18 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

على أن هناك أرقام وجهات يمكن التواصل معها في حالة الرغبة في اإلبالغ عن حاالت  %41.1وافقت األغلبية بنسبة 

، وكانت %61االجتماعي التوعوية، ووافقت بشدة على ذلك نسبة  تحرش جنسي باألطفال موجودة في حمالت وسائل التواصل

 .%1.1، ولم توافق العينة على ذلك بنسبة %61.1على الحياد نسبة 

 

 اكتسبت معلومات عن أثر التحرش الجنسي على األطفال من خالل منشورات التواصل االجتماعي

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 13.7 13.7 13.7 74 موافق بشدة لحةصا

 37.2 23.5 23.5 127 موافق

 79.1 41.9 41.9 226 محايد

 98.7 19.6 19.6 106 غير موافق

 100.0 1.3 1.3 7 غير موافق بشدة

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

ي على األطفال من خالل منشورات معلومات عن أثر التحرش الجنس محايدة نحو اكتساب %40.9كانت النسبة الغالبة بمعدل 

ولم توافق بشدة  %01.2ووافقت بشدة نسبة  %09.2ولم توافق على ذلك نسبة  %61.4التواصل االجتماعي ووافقت نسبة 

  %0.1نسبة 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5: اإلصدار تأريخ|  شرع التاسع اإلصدار|  العلمي والنشر اثلألبح األكاديمية المجلة

   

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                 102  

ISSN: 2706-6495 

أستطيع متابعة نصائح األخصائيين النفسيين في صفحات التواصل االجتماعي في التعامل مع أبنائي في حالة  

 تقليدي ظهور أي سلوك غير

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 14.1 14.1 14.1 76 موافق بشدة صالحة

 37.0 23.0 23.0 124 موافق

 77.4 40.4 40.4 218 محايد

 99.1 21.7 21.7 117 غير موافق

 100.0 9. 9. 5 غير موافق بشدة

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

حول التمكن من متابعة نصائح األخصائيين النفسيين في صفحات التواصل  %01.4لنسبة الغالبة بمعدل كانت على الحياد ا

ولم  %04.0ووافقت بشدة نسبة  %61االجتماعي في التعامل مع األبناء في حالة ظهور أي سلوك غير تقليدي ووافقت نسبة 

 %9ولم توافق بشدة نسبة . %60.2توافق نسبة 

والتعليق وطلب استضاح أي معلومة تتعلق بالتحرش الجنسي ضد األطفال من خالل وسائل  أستطيع إبداء الرأي

 التواصل االجتماعي

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 15.4 15.4 15.4 83 موافق بشدة صالحة

 39.4 24.1 24.1 130 موافق

 84.6 45.2 45.2 244 محايد

 98.9 14.3 14.3 77 غير موافق

 100.0 1.1 1.1 6 غير موافق بشدة

  100.0 100.0 540 إجمالي

على الحياد حو استطاعة %44.6كانت النسبة الغالبة بمعدل  إبداء الرأي والتعليق وطلب استضاح أي معلومة تتعلق بالتحرش  

ولم توافق على  %04.4بشدة نسبة  ووافقت %64.0الجنسي ضد األطفال من خالل وسائل التواصل االجتماعي ووافقت نسبة 

ولم توافق بشدة نسبة %04.1ذلك نسبة   1.1%  

المحور الثالث: دعم وسائل التواصل االجتماعي في توجيه الرأي العام نحو طرق مواجهة التحرش الجنسي لألطفال وعالج 

 الحوادث فيها

 اإلحصائيات

 

تنشر وسائل 

التواصل 

تنشر وسائل 

التواصل 

تشجع وسائل 

التواصل 

تعتبر وسائل 

التواصل 

تساهم وسائل 

التواصل 
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االجتماعي  

تحذيرات حيال 

طفال صالت األ

بمن هم أكبر 

 منهم سنًا

االجتماعي 

تحذيرات حيال 

مالحظة أي 

تغيرات نفسية 

تطرأ على الطفل 

قد يكون لها 

عالقة بتعرضه 

 للتحرش الجنسي

االجتماعي األسر 

على اتخاذ 

إجراءات وقائية 

في المجتمعات 

للحماية من 

حوادث التحرش 

 لاالجنسي باألطف

االجتماعي 

وسائل إيجابية 

في شحن الرأي 

العام ضد حوادث 

التحرش 

 باألطفال

االجتماعي في 

تحقيق التواصل 

بين أولياء األمور 

وبين الجهات 

الرسمية العاملة 

على مواجهة 

التحرش الجنسي 

 باألطفال

N 540 540 540 540 540 صالحة 

 0 0 0 0 0 مفقودة

 0.847 0.998 0.847 0.747 0.755 االنحراف المعياري

 0.718 0.996 0.718 0.558 0.571 التباين

 

 

أستطيع التواصل مع الجهات 

المعنية لإلبالغ عن أي حوادث 

 األطفال. تحرش جنسي ضد 

N 540 صالحة 

 0 مفقودة

 948. االنحراف المعياري

 899. التباين

 

االنحراف المعياري والتباين وجود تجانس بين أراء العينة فيما يتعلق بالمحور الثالث عن دعم وسائل  تبين من أرقام

 التواصل االجتماعي في توجيه الرأي العام نحو طرق مواجهة التحرش الجنسي لألطفال وعالج الحوادث فيها.

 منهم سنًا تنشر وسائل التواصل االجتماعي تحذيرات حيال صالت األطفال بمن هم أكبر

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 20.0 20.0 20.0 108 موافق بشدة صالحة

 71.7 51.7 51.7 279 موافق

 96.7 25.0 25.0 135 محايد
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 100.0 3.3 3.3 18 غير موافق 

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

ل االجتماعي تقوم بنشر تحذيرات حيال صالت األطفال بمن هم على أن وسائل التواص %40.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%1.1، في حين لم توافق نسبة %64، وكانت على الحياد نسبة %61أكبر منهم سنًا، ووافقت على ذلك بشدة نسبة 

 

تنشر وسائل التواصل االجتماعي تحذيرات حيال مالحظة أي تغيرات نفسية تطرأ على الطفل قد 

 عرضه للتحرش الجنسييكون لها عالقة بت

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 20.0 20.0 20.0 108 موافق بشدة صالحة

 73.3 53.3 53.3 288 موافق

 96.7 23.3 23.3 126 محايد

 100.0 3.3 3.3 18 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

ل التواصل االجتماعي تحذيرات حيال مالحظة أي تغيرات نفسية تطرأ على نشر وسائ %41.1وافقت األغلبية بنسبة 

، ولم توافق عليه %61.1، وحايدته نسبة %61على الطفل قد يكون لها عالقة بتعرضه للتحرش الجنسي، وأيّدت ذلك بشدة نسبة 

 .%1.1نسبة 

 للحماية منتشجع وسائل التواصل االجتماعي األسر على اتخاذ إجراءات وقائية في المجتمعات 

 حوادث التحرش الجنسي باألطفال

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

موافق  صالحة

 بشدة

81 15.0 15.0 15.0 

 63.3 48.3 48.3 261 موافق

 90.0 26.7 26.7 144 محايد

 100.0 10.0 10.0 54 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي
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من العينة تشجيع وسائل التواصل االجتماعي األسر على اتخاذ إجراءات وقائية في المجتمعات  %41.1أيّدت نسبة  

، ولم توافق على ذلك %62.2، وكانت على الحياد نسبة %04للحماية من حوادث التحرش الجنسي باألطفال، ووافقت بشدة نسبة 

 .%01نسبة 

لرأي العام ضد حوادث التحرش تعتبر وسائل التواصل االجتماعي وسائل إيجابية في شحن ا

 باألطفال

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 15.0 15.0 15.0 81 موافق بشدة صالحة

 63.0 48.0 48.0 259 موافق

 89.6 26.7 26.7 144 محايد

 99.6 10.0 10.0 54 غير موافق

   100.0 100.0 540 إجمالي

على اعتبار وسائل التواصل االجتماعي وسائل إيجابية في شحن الرأي العام ضد حوادث  %41.2وافقت األغلبية بنسبة 

 .%01، ولم توافق على ذلك نسبة %62.2، وكانت على الحياد نسبة %04التحرش باألطفال، ووافقت بشدة على ذلك نسبة 

رسمية الجهات ال تساهم وسائل التواصل االجتماعي في تحقيق التواصل بين أولياء األمور وبين

 العاملة على مواجهة التحرش الجنسي باألطفال

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 15.0 15.0 15.0 81 موافق بشدة صالحة

 63.3 48.3 48.3 261 موافق

 90.0 26.7 26.7 144 محايد

 100.0 10.0 10.0 54 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

مساهمة وسائل التواصل االجتماعي في تحقيق التواصل بين أولياء األمور وبين الجهات  %41.1أيّدت األغلبية بنسبة 

، %62.2، وكانت على الحياد نسبة %04الرسمية العاملة على مواجهة التحرش الجنسي باألطفال، ووافقت على ذلك بشدة نسبة 

 .%01ولم توافق على ذلك نسبة 

 اصل مع الجهات المعنية لإلبالغ عن أي حوادث تحرش جنسي ضد األطفال.أستطيع التو

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 7.2 7.2 7.2 39 موافق بشدة صالحة

 23.9 16.7 16.7 90 موافق
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 55.6 31.7 31.7 171 محايد 

 99.4 43.9 43.9 237 غير موافق

 100.0 6. 6. 3 غير موافق بشدة

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

على التمكن من التواصل بالجهات المعنية لإلبالغ عن حوادث التحرش الجنسي ضد األطفال  %41.9لم توافق األغلبية بنسبة 

ولم توافق بشدة نسبة %2.6ووافقت بشدة نسبة  %02.2ووافقت نسبة  %10.2وكانت على الحياد نسبة   .6%  

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مواجهة التحرش الجنسي ضد األطفال. : تحدياتالرابعالمحور 

 

إلحصائياتا  

 

ال تخضع وسائل 

التواصل 

االجتماعي للرقابة 

الكافية لضمان 

صحة المعلومات 

المتداولة عن 

التحرش الجنسي 

 .ضد األطفال

هناك مخاطر 

الستخدام وسائل 

التواصل 

االجتماعي 

متعلقة 

 باستخدامها

السلبي في 

التحرش ضد 

 .األطفال

هناك مخاوف نفسية 

مرتبطة باإلفصاح 

عن حوادث 

التحرش الجنسي 

ضد األطفال في 

وسائل التواصل 

 االجتماعي

هنا مخاوف 

اجتماعية 

متعلقة 

باإلفصاح 

عن حوادث 

التحرش 

الجنسي ضد 

 .األطفال

ال يوجد دعم 

كافي ماديا 

الستمرار 

حمالت 

التوعية ضد 

التحرش 

ضد  الجنسي

األطفال في 

وسائل 

التواصل 

 .االجتماعي

ال يستطيع 

الجمهور 

اإلفصاح عن 

الرأي فيما يتعلق 

بالتحرش 

الجنسي ضد 

األطفال في 

وسائل التواصل 

 .االجتماعي

N 540 540 540 540 540 540  صالحة 

 0 0 0 0 0 0 مفقودة

 993. 933. 948. 941. 932. 899. االنحراف المعياري

 987. 870. 898. 885. 869. 808. التباين

 

تبين من أرقام االنحراف المعياري والتباين وجود تجانس بين أراء العينة فيما يتعلق بالمحور الرابع عن تحديات استخدام 

 وسائل التواصل االجتماعي في مواجهة التحرش الجنسي ضد األطفال.
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صحة المعلومات المتداولة عن التحرش الجنسي ال تخضع وسائل التواصل االجتماعي للرقابة الكافية لضمان  

 ضد األطفال.

 النسبة التكرارات 

النسبة 

 النسبة اإلجمالية الصالحة

 14.3 14.3 14.3 77 موافق بشدة صالحة

 66.1 51.9 51.9 280 موافق

 90.9 24.8 24.8 134 محايد

 99.8 8.9 8.9 48 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

على عدم خضوع وسائل التواصل االجتماعي للرقابة الكافية لضمان صحة المعلومات المتداولة  %40.9األغلبية بنسبة وافقت 

ولم توافق على ذبك نسبة  %04.1ولم توافق بشدة نسبة  %64.1عن التحرش الجنسي ضد األطفال. وكانت على الحياد نسبة 

1.9% 

 عي متعلقة باستخدامها السلبي في التحرش ضد األطفال.هناك مخاطر الستخدام وسائل التواصل االجتما

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 15.7 15.7 15.7 85 موافق بشدة صالحة

 63.3 47.6 47.6 257 موافق

 89.8 26.5 26.5 143 محايد

 99.8 10.0 10.0 54 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

على وجود مخاطر الستخدام وسائل التواصل االجتماعي متعلقة باستخدامها السلبي في التحرش  %42.2غلبية بنسبة وافقت األ

 %01ولم توافق نسبة  %04.2ووافقت بشدة نسبة  %62.4ضد األطفال وكانت على الحياد نسبة 

 

ائل التواصل هناك مخاوف نفسية مرتبطة باإلفصاح عن حوادث التحرش الجنسي ضد األطفال في وس

 االجتماعي

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 15.0 15.0 15.0 81 موافق بشدة صالحة

 62.4 47.4 47.4 256 موافق

 88.7 26.3 26.3 142 محايد

 99.8 11.1 11.1 60 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي
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ف نفسية مرتبطة باإلفصاح عن حوادث التحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل وجود مخاو %42.4أيدت األغلبية بنسبة  

 %00.0ولم توافق نسبة  %04ووافقت بشدة نسبة  %62.1التواصل االجتماعي وكانت على الحياد نسبة 

 هناك مخاوف اجتماعية متعلقة باإلفصاح عن حوادث التحرش الجنسي ضد األطفال.

 لحةالنسبة الصا النسبة التكرارات 

النسبة 

 اإلجمالية

 14.6 14.6 14.6 79 موافق بشدة صالحة

 61.5 46.9 46.9 253 موافق

 88.0 26.5 26.5 143 محايد

 99.8 11.9 11.9 64 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

األطفال وكانت على وجود مخاوف اجتماعية متعلقة باإلفصاح عن حوادث التحرش الجنسي ضد  %42.9أيدت األغلبية بنسبة 

 %00.9ولم توافق نسبة  %04.2ووافقت بشدة نسبة  %62.4الحياد نسبة 

 

ال يوجد دعم كافي ماديا الستمرار حمالت التوعية ضد التحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل التواصل 

 االجتماعي.

 النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

النسبة 

 اإلجمالية

 14.6 14.6 14.6 79 موافق بشدة صالحة

 62.4 47.8 47.8 258 موافق

 89.1 26.7 26.7 144 محايد

 99.8 10.7 10.7 58 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي

 

عدم وجود دعم كافي ماديا الستمرار حمالت التوعية ضد التحرش الجنسي ضد األطفال في  %42.1أيدت األغلبية بنسبة 

 %01.2ولم توافق نسبة  %04.2ووافقت بشدة نسبة  %62.2انت على الحياد نسبة وسائل التواصل االجتماعي وك

 

ال يستطيع الجمهور اإلفصاح عن الرأي فيما يتعلق بالتحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل التواصل 

 االجتماعي.

 النسبة اإلجمالية النسبة الصالحة النسبة التكرارات 

 13.9 13.9 13.9 75 موافق بشدة صالحة

 58.5 44.6 44.6 241 موافق

 83.5 25.0 25.0 135 محايد

 99.8 16.3 16.3 88 غير موافق

  100.0 100.0 540 إجمالي
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عدم استطاعة الجمهور اإلفصاح عن الرأي فيما يتعلق بالتحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل  %44.2أيدت األغلبية بنسبة  

 %02.1ولم توافق نسبة  %01.9ووافقت بشدة نسبة  %64د نسبة التواصل االجتماعي وكانت على الحيا

 

وجهة نظر أولياء األمور حول أثر وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداما في حشد الرأي العام في قضايا التحرش ضد 

 األطفال

 

  

 

تنجح وسائل التواصل االجتماعي في حشد الرأي العام في قضايا التحرش 

 ضد االطفال.

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة إجمالي

غير موافق 

 بشدة

حساب التواصل 

االجتماعي 

 األكثر استخداما

 113 2 10 57 28 16 تويتر

 103 3 12 45 26 17 الفيس بوك

 228 3 33 96 61 35 انستجرام

 72 0 14 31 18 9 يوتيوب

 24 1 1 10 8 4 سناب شات

Total 81 141 239 70 9 540 

 

مفردة محايدة حول نجاح وسائل التواصل االجتماعي في حشد الرأي العام في قضايا  92مستخدم لالنستجرام كان  661من 

 مفردة. 14مفردة ووافقت بشدة عدد  11مفردة على ذلك ولم يوافق عدد  20التحرش ضد األطفال ووافقت 

ة حول نجاح وسائل التواصل االجتماعي في حشد الرأي العام في مفردة محايد 42مستخدم لتويتر كانت األغلبية بعدد  001ومن 

 مفردات. 01مفردة ولم توافق  02مفردة ووافقت بشدة عدد  61قضايا التحرش ضد األطفال ووافقت عدد 
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 موافق بشدة. 02غير موافق و 06موافقة و  62 محايدة ومفردة  44مستخدم للفيس بوك كان  011ومن عدد  

 موافق بشدة. 4غير موافق و  04موافقة و  01مفردة على الحياد و  10م لليوتيوب كان مستخد 26ومن عدد 

  

 مناقشة النتائج

من  %64سنة  نسبة  11إلى  64تكونت عينة الدراسة من أولياء األمور بالمرحلة االبتدائية والمتوسطة من فئة عمرية  ما بين 

،  %64سنة كانت نسبتها  41إلى  40، واألعمار بين %11.1سنة مثّلت نسبة  41 إلى 10إجمالّي عينة الدراسة، وفئة األعمار بين 

 %0.0من المطلقين و  %4.2من عينة أولياء األمور من المتزوجين و  91.0وكانت نسبة  %02.2سنة  41ونسبة من هم فوق 

أطفال  4أكثر من  %2.1أطفال و  1:4من فئة  %41.9من أوالء االمور في أسرة لها طفلين و  %41.1من األرامل وكان نسبة 

 %09.0تويتر و  %61.9من أولياء األمور تتابع حساب االنستجرام بصفته الحساب األكثر استخداما و  %46.6وكانت نسبة 

 سناب شات %4.4يوتيوب و  %01.1فيس بوك و 

د الرأي العام في قضايا التحرش وعن وجهة نظر أولياء األمور حول أثر وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداما في حش

مفردة محايدة حول نجاح وسائل التواصل االجتماعي في  92مستخدم لالنستجرام منهم  661ضد األطفال كانت األغلبية لعدد 

 14مفردة ووافقت بشدة عدد  11مفردة على ذلك ولم يوافق عدد  20حشد الرأي العام في قضايا التحرش ضد األطفال ووافقت 

 مفردة.

مفردة محايدة حول نجاح وسائل التواصل االجتماعي في حشد الرأي العام في  42مستخدم لتويتر كانت األغلبية بعدد  001من و

 مفردات. 01مفردة ولم توافق  02مفردة ووافقت بشدة عدد  61قضايا التحرش ضد األطفال ووافقت عدد 

 موافق بشدة. 02غير موافق و 06موافقة و  62و مفردة محايدة  44للفيس بوك كان  مستخدم 011ومن عدد 

 موافق بشدة. 4غير موافق و  04موافقة و  01مفردة على الحياد و  10مستخدم لليوتيوب كان  26ومن عدد 

 

فيما يتعلق بالمحور األول عن وجهة نظر أولياء األمور حيال أثر وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي عن 

اتضح أن غالبية أولياء األمور يتابعون كل ما ي نشر عن األطفال في وسائل التواصل االجتماعي، حيث  التحرش الجنسي باألطفال

االقتناع بفاعلية وسائل التواصل  %40.2، كما أيدت األغلبية بنسبة %61.1، ووافقت بشدة عليه نسبة %41.1أيّدته األغلبية بنسبة 

على االقتناع بوجهات نظر األطباء  %20.2فال، وكذلك وافقت نسبة االجتماعي في التوعية بالمخاطر التي تحيط باألط

أن لديها معلومات اكتسبتها من وسائل التواصل  %41ومجموعات التواصل حيال طرق حماية األطفال من المخاطر، وأكدت نسبة 

التواصل االجتماعي هي أن وسائل  %41.1االجتماعي عن مخاطر االعتداء الجنسي على األطفال، واعتبرت األغلبية بنسبة 

 أشهر الوسائل في إعالم الجمهور بمخاطر التحرش الجنسي باألطفال. 

محايدة على وجود حمالت توعوية على وسائل التواصل االجتماعي فعالة في موضوع التحرش  %44كانت النسبة الغالبة بمعدل 

وادث االعتداء على األطفال في وسائل التواصل محايدة بخصوص متابعة ح %44الغالبة بمعدل  النسبة كانتوضد األطفال 
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محايدة حيال نجاح وسائل التواصل االجتماعي في حشد الرأي العام في قضايا  %44.1الغالبة بمعدل  النسبة كانتواالجتماعي  

 التحرش ضد االطفال.

اليونسيف في العاصمة ( بالتعاون مع NCFAوتتفق نتائج هذا المحور مع ما أقّره المجلس الوطني لشئون األسرة )

ّمان من فاعلية وسائل االتصال في مواجهة العنف ضد األطفال من خالل وصول الحملة التي أطلقها المجلس إلى نحو   04ع 

 مليون شخص.

فيما يتعلق بالمحور الثاني عن فاعلية الجهات الداعمة للتوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي عن مخاطر التحرش 

على عدم نشر الجهات  %40.2فقد ظهرت أهمية فاعلية الجهات الداعمة للتوعية، حيث وافقت األغلبية بنسبة  لالجنسي باألطفا

الحكومية رسائل توعوية بشكل كافي في وسائل التواصل االجتماعي عن التحرش الجنسي باألطفال، وأيدت األغلبية بنسبة 

صل االجتماعي تفيد في الوقاية من التحرش الجنسي باألطفال، كما أن هناك منشورات دورية لليونيسف في وسائل التوا 41.1%

على االستفادة من حمالت التوعية الموجهة في أسس التربية والتي تحمي من مخاطر تعرض  %40.2أكدت أيًضا األغلبية بنسبة 

اء االستفادة مما يتم نشره عن أنباألطفال للتحرش الجنسي والتي ترعاها جمعيات األمومة والطفولة، وأكدت األغلبية أيًضا على 

 وأخبار عن حوادث تعرض األطفال للتحرش الجنسي. 

أن هناك أرقاًما وجهاٍت يمكن التواصل بها في حالة الرغبة في اإلبالغ عن  %41.1كما أيدت كذلك األغلبية بنسبة 

 حاالت تحرش جنسي باألطفال موجودة في حمالت وسائل التواصل االجتماعي التوعوية.

محايدة نحو اكتساب معلومات عن أثر التحرش الجنسي على األطفال من خالل منشورات  %40.9كانت النسبة الغالبة بمعدل 

حول التمكن من متابعة نصائح األخصائيين النفسيين في  %41.4كانت على الحياد النسبة الغالبة بمعدل التواصل االجتماعي و

 %44.6ع األبناء في حالة ظهور أي سلوك غير تقليدي وكانت النسبة الغالبة بمعدل صفحات التواصل االجتماعي في التعامل م

على الحياد حو استطاعة إبداء الرأي والتعليق وطلب استضاح أي معلومة تتعلق بالتحرش الجنسي ضد األطفال من خالل وسائل 

 التواصل االجتماعي.

خالل طرحه لبرامج رعاية األطفال، وكذلك تنظيم وزارة ويتفق ذلك مع دور المجلس القومي للطفولة واألمومة من 

التأمينات والشئون االجتماعية لدورات تأهيل المختصين، وفيما يختص بمواجهة العنف ضد األطفال فإنه وفقًا لدراسة أمريكية 

د اجهة ظواهر العنف ضمطبقة في مصر، فإن هناك جهوًدا دولية تطبق على الواقع في البلدان العربية بدعم مالي وتأهيلي لمو

 )دراسة األمين عام لألمم المتحدة( األطفال، ومن بينها االعتداء الجنسي على األطفال.

وعن المحور الثالث حول دعم وسائل التواصل االجتماعي في توجيه الرأي العام نحو طرق مواجهة التحرش الجنسي  

على نشر وسائل التواصل االجتماعي تحذيراٍت حيال صالت  %0.24فقد اتفقت األغلبية بنسبة  ،باألطفال وعالج الحوادث فيها

األطفال بمن هم أكبر منهم سنًا، وأيّدت أيًضا النسبة الغالبة نشر وسائل التواصل االجتماعي لتحذيرات حيال مالحظة أي تغيرات 

تشجيع وسائل التواصل  على %41.1نفسية تطرأ على الطفل قد يكون لها عالقة بتعرضه للتحرش الجنسي، ووافقت نسبة 

 االجتماعي األسر على اتخاذ إجراءات وقائية في المجتمعات للحماية من حوادث التحرش الجنسي باألطفال،
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على اعتبار وسائل التواصل االجتماعي وسائل إيجابية في شحن الرأي العام ضد حوادث التحرش  %42.2كما أكدت نسبة   

على التمكن من التواصل بالجهات المعنية لإلبالغ عن حوادث التحرش الجنسي ضد  %41.9باألطفال ولم توافق األغلبية بنسبة 

 . %10.2األطفال وكانت على الحياد نسبة 

( الصادر عن 09-01، ص ص6101-6102وإضافة إلى ما سبق فقد أكد تقرير )لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، 

نولوجيا المعلومات والتواصل االجتماعي في الكشف عن جرائم استغالل األطفال منظمة األمم المتحدة على إمكانية استخدام تك

من خالل تقفّي اآلثار الرقمية، ولكن ذلك يحتاج إلى تخصيص الموارد البشرية الشحيحة بشكل أكثر فاعلية من خالل توليد 

مشاركة القطاع الخاص إلرساء  (، وقد أكد التقرير على ضرورةPhoto DNAبرمجيات متخصصة بتكنولوجيا صبغة الصور )

التنظيم الرقابي لمكافحة الجرائم واالتصال بالخطوط الساخنة وفرض ضوابط رقابية تمّكن اآلباء واألمهات من تعزيز سالمة 

 األبناء.

 وعن المحور الرابع عن تحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مواجهة التحرش الجنسي ضد األطفال

على عدم خضوع وسائل التواصل االجتماعي للرقابة الكافية لضمان صحة المعلومات المتداولة  %40.9ية بنسبة وافقت األغلب

على وجود مخاطر  %42.2وافقت األغلبية بنسبة  و %64.1عن التحرش الجنسي ضد األطفال. وكانت على الحياد نسبة 

وأيدت  %62.4في التحرش ضد األطفال وكانت على الحياد نسبة  الستخدام وسائل التواصل االجتماعي متعلقة باستخدامها السلبي

وجود مخاوف نفسية مرتبطة باإلفصاح عن حوادث التحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل التواصل  %42.4األغلبية بنسبة 

فصاح عن حوادث وجود مخاوف اجتماعية متعلقة باإل %42.9وأيدت األغلبية بنسبة  %62.1االجتماعي وكانت على الحياد نسبة 

عدم وجود دعم كافي ماديا  %42.1أيدت األغلبية بنسبة  و %62.4التحرش الجنسي ضد األطفال وكانت على الحياد نسبة 

 %62.2الستمرار حمالت التوعية ضد التحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل التواصل االجتماعي وكانت على الحياد نسبة 

م استطاعة الجمهور اإلفصاح عن الرأي فيما يتعلق بالتحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل عد %44.2أيدت األغلبية بنسبة  و

 .%64التواصل االجتماعي وكانت على الحياد نسبة 

 الخاتمة:

تناولنا في هذه الدراسة التحرش واالعتداء الجنسي باألطفال، ودور وسائل التواصل االجتماعي في مواجهتها من خالل 

تها في خلق الوعي بها وتعزيزه، واتضح مما تناولناه مدى التهديد الذي تمثله هذه الجريمة على المجتمع؛ وبالتالي استغالل إمكانيا

فإن الكشف والفصح عن االعتداء الذي تعرض له الطفل لهو أمر في غاية األهمية، ألن من حق كل طفل أن يحيا في بيئة صحية 

ن يعلم األطفال جميعهم الذين تعرضوا للتعدي سواء كانوا  في سن كبيرة أو صغيرة ال تسيء لبراءته وبراءة أفكاره، وينبغي أ

بأنهم ليسوا مذنبين، وأن المذنب الوحيد في هذا األمر هو المعتدي والجاني، ومن ث م  ال ينبغي الخضوع له وإخفاء سره ألن ذلك 

له وإخباره باألمر، أو التوجه للجهات الرسمية لإلبالغ يشجعه على هذا الفعل الشنيع، بل يجب على الطفل التوجه ألقرب شخص 

 عن هذه الحادثة للحصول على المساعدة وعقاب المتعدي.
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 ( اليونيسيف. راجع:6111)تقرير بعنوان "االستغالل الجنسي لألطفال في مختلف أنحاء العالم". .31

:https://www.unicef.org/arabic/protection/files/World_Congress_Background_Ar.pdf 

http://www.ajrsp.com/
https://www.jhah.com/media/2673/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.pdf
https://www.jhah.com/media/2673/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.pdf
https://www.jhah.com/media/2673/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.pdf
https://www.jhah.com/media/2673/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.pdf
https://www.bbc.com/arabic/trending-50907677
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/808378-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
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ئون األسرة. راجع:  ( المجلس الوطني لش6161)جلسة حوارية حول دور وسائل اإلعالم في الحد من العنف ضد األطفال. .32 

http://ncfa.org.jo:85/NCFA/ar/node/984 

 . راجع:29الدورة  ( لجنة حقوق الطفل،6101)ردود المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل. .33

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsr

HPiif0%2F1kumQo%2BD50%2F9nY%2BcrgTcqeTg%2FnlS0mQ0YaiHkAZPuYx5B8CBk%2

BZph6Xxp1yWrmkz6z0YFCWZn%2FH0AzMpy3tUvQUF%2BjfECqIuEQ72C2xwfwK9wkoz

kAOsnw6ww%3D%3D 

( 6101)فال فيما يتعلق بالبيئة الرقمية.مذكرة حول المساهمة في تقرير المفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول حقوق األط .34

اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق اإلنسان، مصالح العالقة مع الهيئات 

 الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان، رئاسة الحكومة التونسية. راجع:

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GCChildrensDigitalEnvironment/States/Tun

isia.pdf 

، المجلس االقتصادي 01/4/6101-04و 1/06/6102( 62تقرير عن أعمال الدورة ) لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. .35

 واالجتماعي، األمم المتحدة. راجع:

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/2018/30 

( وحدة النشر والمعلومات، المركز الفلسطيني 6119)واقع اإلعتداء الجنسي على األطفال في محافظات قطاع غزة. .36

 للديمقراطية وحل النزاعات. راجع:

https://ncys.ksu.edu.sa/sites/ncys.ksu.edu.sa/files/harassment%20001_5.pdf 

 ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين. راجع: 6104)واقع حقوق الطفل الفلسطيني. .37

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2116.pdf 
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 المـــــالحــــــق

 ستبانة للتعرف على دور وسائل التواصل االجتماعي في الوقاية من التحرش الجنسي باألطفالا

 أخي / أختي ولي/ة امر الطالب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

ئل التواصل االجتماعي ( عبارة بهدف التعرف على دور وسا04مقدم لسعادتكم أداة دراسة متمثلة في استبانة مكونة من )

 في الوقاية من التحرش الجنسي باألطفال في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يرجى العون في اإلجابة عن التساؤالت التالية بوضع عالمة على االختيار األمثل من وجهة نظرك من بين االختيارات 

 موافق على اإلطالق(.اآلتية: )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير 

 

 

 مقدمه لسعادتكم/

 الباحث/ ________________________________

  

http://www.ajrsp.com/
https://www.jaacap.org/article/S0002-7138(09)60804-9/pdf
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 بيانات االستبانة 

 أوال البيانات األساسية:

 العمر :

   O  11إلى  64من      O  41إلى  10من     O  41إلى  40من     O  سنة 41أكثر من 

 عدد األطفال باألسرة:

O        طفلين فأقلO  أطفال       4لى إ 1منO   أطفال 4أكثر من 

 الحالة االجتماعية

O      متزوجO       مطلقO أرمل 

 حساب التواصل االجتماعي األكثر استخداما

O    تويترO   الفيس بوكO   انستجرامO  يوتيوبO  سناب شاتO ال أستخدم أي منها 

ل االجتماعي في نشر الوعي عن التحرش الجنسي المحور األول: وجهة نظر أولياء األمور حيال أثر وسائل التواص

 باألطفال.

 م
 

 عناصر التقييم

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 على اإلطالق

1 
أتابع كل ما ينشر عن األطفال في وسائل التواصل 

 االجتماعي.
     

2 
أقتنع بفاعلية وسائل التواصل االجتماعي في التوعية 

 يط باألطفال.بالمخاطر التي تح
     

3 
أقتنع بوجهات نظر األطباء ومجموعات التواصل حيال 

 طرق حماية أطفال من المخاطر.
     

4 
لدي  معلومات اكتسبتها من وسائل التواصل االجتماعي عن 

 مخاطر االعتداء الجنسي على األطفال.
     

5 
تعتبر وسائل التواصل االجتماعي أشهر الوسائل في إعالم 

 هور بمخاطر التحرش الجنسي باألطفال.الجم
     

6 
هناك حمالت توعوية على وسائل التواصل االجتماعي فعالة 

 في موضوع التحرش ضد األطفال
     

7 
أتابع حوادث االعتداء على األطفال في وسائل التواصل 

 االجتماعي
     

8 
تنجح وسائل التواصل االجتماعي في حشد الرأي العام في 

 لتحرش ضد االطفال.قضايا ا
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فاعلية الجهات الداعمة للتوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي عن مخاطر التحرش الجنسي المحور الثاني:  

 .باألطفال

 م
 

 عناصر التقييم

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 على اإلطالق

1 

ال تنشر الجهات الحكومية رسائل توعوية بشكل كاٍف في 

وسائل التواصل االجتماعي عن التحرش الجنسي 

 باألطفال.

     

2 
هناك منشورات دورية لليونيسف في وسائل التواصل 

 االجتماعي تفيد في الوقاية من التحرش الجنسي باألطفال.
     

3 

أستفيد من حمالت التوعية الموجهة في أسس التربية والتي 

ي سي والتتحمي من مخاطر تعرض األطفال للتحرش الجن

 ترعاها جمعيات األمومة والطفولة.

     

4 
أستفيد مما يتم نشره عن أنباء وأخبار عن حوادث تعرض 

 األطفال للتحرش الجنسي.
     

5 

هناك أرقام وجهات يمكن التواصل معها في حالة الرغبة 

في اإلبالغ عن حاالت تحرش جنسي باألطفال موجودة في 

 عي التوعوية.حمالت وسائل التواصل االجتما

     

6 
اكتسبت معلومات عن أثر التحرش الجنسي على األطفال 

 من خالل منشورات التواصل االجتماعي
     

7 

أستطيع متابعة نصائح األخصائيين النفسيين في صفحات 

التواصل االجتماعي في التعامل مع أبنائي في حالة ظهور 

 أي سلوك غير تقليدي

     

8 

ي والتعليق وطلب استضاح أي معلومة أستطيع إبداء الرأ

تتعلق بالتحرش الجنسي ضد األطفال من خالل وسائل 

 التواصل االجتماعي

     

 

المحور الثالث: دعم وسائل التواصل االجتماعي في توجيه الرأي العام نحو طرق مواجهة التحرش الجنسي باألطفال 

 وعالج الحوادث فيها.

 م
 

 عناصر التقييم

موافق 

 بشدة
 محايد فقموا

غير 

 موافق

غير موافق 

 على اإلطالق

1 
تنشر وسائل التواصل االجتماعي تحذيرات حيال صالت 

 األطفال بمن هم أكبر منهم سنًا.
     

2 

تنشر وسائل التواصل االجتماعي تحذيرات حيال مالحظة 

أي تغيرات نفسية تطرأ على الطفل قد يكون لها عالقة 

 بتعرضه للتحرش الجنسي.
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3 

تشجع وسائل التواصل االجتماعي األسر على اتخاذ 

إجراءات وقائية في المجتمعات للحماية من حوادث 

 التحرش الجنسي باألطفال.

     

4 
تعتبر وسائل التواصل االجتماعي وسائل إيجابية في شحن 

 الرأي العام ضد حوادث التحرش باألطفال.
     

5 

بين  قيق التواصلتساهم وسائل التواصل االجتماعي في تح

أولياء األمور وبين الجهات الرسمية العاملة على مواجهة 

 التحرش الجنسي باألطفال.

     

6 
أستطيع التواصل مع الجهات المعنية لإلبالغ عن أي 

 حوادث تحرش جنسي ضد األطفال.
     

 

 جنسي ضد األطفال.المحور الرابع: تحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مواجهة التحرش ال

 م
 

 عناصر التقييم

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 على اإلطالق

1 

ال تخضع وسائل التواصل االجتماعي للرقابة الكافية 

لضمان صحة المعلومات المتداولة عن التحرش الجنسي 

 ضد األطفال.

     

2 
 ةهناك مخاطر الستخدام وسائل التواصل االجتماعي متعلق

 باستخدامها السلبي في التحرش ضد األطفال.
     

3 

هناك مخاوف نفسية مرتبطة باإلفصاح عن حوادث 

التحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل التواصل 

 االجتماعي

     

4 
هنا مخاوف اجتماعية متعلقة باإلفصاح عن حوادث 

 التحرش الجنسي ضد األطفال.
     

5 

تمرار حمالت التوعية ضد ال يوجد دعم كافي ماديا الس

التحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل التواصل 

 االجتماعي.

     

6 

ال يستطيع الجمهور اإلفصاح عن الرأي فيما يتعلق 

بالتحرش الجنسي ضد األطفال في وسائل التواصل 

 االجتماعي.

     

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم...
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 )كلية جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةتأكيد الذات لدى طلبة التخصص األكاديمي والجنس على  واقع أثر

بسلطنة عمان  – (عبري العلوم التطبيقية  

The Impact of Specialization and Gender on Self Assertion among Students of University 

of Technology and Applied Sciences-ibri 

الغافري حمد نصراء مسلم د.  

عمان سلطنة بعبري، التطبيقية العلوم بكلية الطالبية الخدمات قسم ، رئيساالجتماعي النفس علم تخصص دكتوراه  

Email:   n.ibri2010@gamil.com 

 

:الملخص  

بسةةلطنة  (بريع)كلية العلوم التطبيقية العلوم التطبيقية جامعة التقنية قالذات لدى طلبة الكشةةع عو قاقت تيكيد هدفت الدراسةةة اللالية 

على درجات تيكيد  إحصةائية في ثرر ك  مو التخصص اككادممي قالننس عمان ، قالتعرف على ما إذا كانت هناك فرقق ذات دالله

اس تيكيد الذات مو هم بالطرمقة المتيسةةةةرم، تم اسةةةةتخدام مقييارطالب قطالبة تم اخت 89راسةةةةة مو الذات لدى الطلبة، تكونت عينة الد

(، قانلراف معياري 3.22بمتوسط حسابي )، قثظهرت النتائج ثن قاقت تيكيد الذات لدى طلبة الكلية متوسط حيث بلغت الباحثة إعداد

( α ≤ 0.05عند مسةةتوى داللة )( قهي درجة متوسةةطة، كما ثظهرت نتائج الدراسةةة عدم قجود فرقق ذات داللة إحصةةائية 3590.)

≥ αعدم قجود فرقق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )بيو الذكور قاإلناث في مستوى ثبعاد مقياس تيكيد الذات ، كما ثظهرت 

 ( في مستوى تيكيد الذات تبعا لمتغير التخصص )إدارم ثعمال، تقنية معلومات، تصميم جرافيك(00000

 ، التخصص0، النوع االجتماعيد الذاتتيكي الكلمات المفتاحية:
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The Impact of Specialization and Gender on Self Assertion among Students of University 

of Technology and Applied Sciences-ibri 

Abstract:  

This study aimed to measure self-assertion among students of the College of Applied Sciences- Ibri, 

Sultanate of Oman, and to identify whether there are statistically significant differences in the 

impact of both academic specialization and gender on the degrees of self-assertion of students or 

not. The sample of the study included 98 available samples of students and the measurement method 

was prepared the researcher. The results showed that self-assertion of the college’s students reached 

(3.22) average arithmetic, and (. 3590)  standard deviation which is a moderate degree, as the study 

results showed no statistically significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) between 

males and females in the level of the measure of self-affirmation. The results also showed that there 

are no statistically significant differences at the significance level (α≤ 0.05) depending on academic 

specialization variable (Business Administration, Information Technology and Graphic Design) 

Keywords: assertiveness, gender, specialization0 

:لمقدمةا  

صةةفوم اةةبا  ، إذ مهتم بم فيها إلى تنمية الثرقم البشةةرمةعي قمة السةةلتهدف المؤسةسةةات التربومة عامة التي ممث  التعليم النام

، قهم الةذمو معول عليهم في بنةاا المنتمت قتطومره ققد ح ي التعليم النامعي باهتمام ( عةامةا 42-89المنتمت مو الفئةة العمرمةة ) 

 ن اةةهدت السةةنوات القليلة المااةةية الكثير موكبير ن را لدقره في االسةةتنابة لمطالب المنتمت قخطط التنمية القومية خا ةةة بعد ا

المتغيرات في مناالت المعرفة قاللرص على جودم ثداا المؤسةةةسةةةات التعليمية قنوعية الخرمنيو،  قهناك العدمد مو المشةةةكالت 

تماعية ، قتتخذ ة قاالجمسةةيرم الطلبة اككادممية، قتعد مو ثهم القيةةاما التي تناقلتها االدبيات في العلوم اإلنسةةانيالتي تؤدي إلى تعثر

قمنها ما  ،متعلق بشخصية الطالب، قمنها ما متعلق بيسرته ، قلها العدمد مو اكسبا ، فمنها ماذه المشةكالت  ور متعددم قمتبامنةه

ق ث النامعةالكثير مو الصةةراعات المنتمعية سةةواا داخ   معترمهقال اةةك ان  بناا الشةةخصةةية  1 متعلق بواقعه التعليمي اككادممي 

 0خارجها مما مؤرر سلبا في تكومو اخصية قارقة قادرم على مواجهه التلدمات قالم ي قدما نلو التقدم قالعطاا

                                                           
 .081-030ص ص  ،0،ع01ط األردن، البلقاء للبحوث والدراسات، لطلبة المتعثرون،أسباب التعثر االكاديمي في جامعه عمان االهلية كما يراها ا .(3102) .المعمري أسماءو عوينه عطا ، صوالحة1
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 قتعتبر المرحلة النامعية مو ثهم مراح  حيام الفرد حيث منتق  الفرد مو االعتماد الكلي على المعلميو قاكسةةةرم قالمنها   

لى الذات، االمر الذي ملدث اختالفات في البيئة الثقافية قاالجتماعية قالنفسةةةةةةية مما الملدد بمنموعة الكتب إلى مرحلة االعتماد ع

قما تنطوي عليه هذه المرحلة مو  2منعكس على درجة التوافق مت الليام النامعية بما فيها مو توافق ثكادممي قاجتماعي قنفسةةةةةةي 

مبرز مدى قدرته على التغلب على هذه المشةةةةةكالت بما  مصةةةةةاعب الليام قمشةةةةةقاتها الكثيرم قالتي تفرل على الطالب النامعي ثن

 ، قعلى ما متوفر لدمة مو دعم نفسةةي قاجتماعي سةةواا مو اكه  ثق اك ةةدقاا،يةمو إمكانيات ققدرات قاسةةتعدادات اةةخصةة ممتلكه

 0تنمية منتمعية ااملة ترمد تلقيققهذا في حد ذاته مدعو إلى االهتمام بهذه الفئة العمرمة لما لها مو دقر مهم في بناا ثي ثمه 

قمبدق ثن  ،عقدمو اكخيرمو مو القرن العشرمو قمعتبر تيكيد الذات مو المفاهيم النفسية التي ركز عليها كثير مو الدراسات في ال

ع مو قمفهوم التيكيدمة كان مقصورا على قدرم الشخص على التعبير عو مشاعر الغيب قاالستياا قالمعاراة تناه اخص ثق مو

، إال ثن هذا المفهوم قد اتست ليشير ليس فقط إلى السلوك العدقاني بدرجة ثق بيخرى ب  ثميا إلى التعبير العالقات االجتماعيةمواقع 

 3إجتماعيا0ً  المقبولةقالعاطفية  المشاعر الودمةالخارجي عو 

رتباط ، قالتي لها اتيرر قالتيرير هذهخالل عملية ال التي تتشك  موكما معد السلوك التوكيدي جانب مو جوانب الشخصية المهمة  

بعملية االتصال االنساني، فالسلوك التوكيدي هو قدرم الفرد للتعبير الذاتي قالمالئم لف ا قسلوكاً للمشاعر قاكفكار قاآلراا تناه 

 4الشخصية بدقن تعدي على حقوق قمشاعر اآلخرمو0  بلقوقهاكاخاص قالمواقع حوله قالمطالبة 

 :مو حيث ثنه(، على ثهمية المهارات التوكيدمة قفوائد ارتفاع مستوى التوكيد الذاتي 4080) اللميدعبد  ققد ثكد 

 متصرف المؤكد لذاته قفقا لمقتييات الموقع دقن اإلخالل بلقوق اآلخرمو0 -8

 متصرف المؤكد لذاته مو منطلق نقاط القوم في الشخصية بليث ال مصبح الية لآلخرمو ثق ال رقف المليطة به0 -4

 متخذ المؤكد لذاته قراراته اللاسمة بسرعة قكفاام0 -3

 تتميز عالقات المؤكد لذاته بالدفا مت اآلخرمو قالهدقا في ح  المشكالت0 -2

 5مقاقم المؤكد لذاته اليغوط االجتماعية التي تفرل عليه 0 -0

بيقية عبري علوم التطو طلبة كلية القاستناداً إلى ما سبق ممكو تلدمد مواوع البلث اللالي بدراسة قاقت تيكيد الذات لدى عينة م

 بسلطنة عمان0

                                                           
ز ، م.ذمجلة االرشااااد الن ساااي  فعالية ب.نامج ا.شيييادق ني نن انلعالن ليح يييي  يلذيد الثاة وأ .ن فن ينمية ماا.اة ايقاث الي.ا. لدا  الباة اامعئ ال ا    ( 6102، شيييي.ي    وليد؛ وأحمد ،أحمد 2

  66-01ص ص، (62 0، د النل ناال.شا
التوكيدية بين االذعانية والعدوانية في ضوء اختالف إدارك األبناء للسطلة األبوية دراسة مقارنة لدى عينة من المراهقين في (  6111نبيدالييياد.، أشييييييي.     3

  707-763اامعة ني  شمس، ص ص – ن (، مص.، م.ذز اال.شاد النلبناء االنسان لمجتمع أفضلالحضر، المؤتمر الدولي السابع )الريف و
المؤتمر الدولي الرابع للعلوم االجتماعية (  ن قة ال لوك اليوذيدق باليوافق االايمانن لدا الم ني  ب ل نة نما ، 6101العانن، ماا؛ والع ا.، أ عد    4

  61 -0الذوية، ص ص: )العلوم االجتماعية: حلول عملية لقضايا مجتمعية(، 
-083، ص (64 07، مصييي.، مجلة دراساااال الط ولة إلنااز لدا نينة م  أ لال ال.وضييية ( الماا.اة اليوذيدية ون قياا ب يييلوك ا6101   فايزن نبدالحميد، 5

044  
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 :مشكلة البحث 

  إن التغيرات السةةرمعة المتمثلة في الثورم المعرفية الهائلة في هذا العصةةر، التي ال مسةةتطيت اإلنسةةان مالحقتها ثق مواكبتها 

و اةةةةةةلاما هذا التغيير طلبة النامعات، الذم إال بعةد بذل جهد كبير، قد تؤدي إلى إ ةةةةةةابته بالتوتر، قعدم الثقة بالنفس قالتردد، قمو

دعم ، اكمر الذي مسةةتدعي الكشةةع عو قاقت تيكيد الذات لدمهم، قذلك بهدف تنمية 6ت هر اآلرار السةةلبية النفسةةية قاالجتماعية عليهم 

م بثقة جتماعية الموكلة إليه، قتشةةةنيعهم على التعبير عو ئرائهم قمشةةةاعرهم قالمطالبة بلقوقهم، لكي مقوموا باكدقار االرقتهم بذاتهم

 قاقتدار0

( ثنماط التفاع  البينشةةخصةةي إلى رالرة ثنماط مو 0ص  ،4082) ( المشةةار إليه في طنوس قالخوالدم8881 قمقسةةم الشةةناقي )

 االستنابات:

 االستنابة العدقانية: ت هر عندما مقوم الفرد بالهنوم قالتعدي على حقوق اآلخرمو0 -

لتوكيدمة( : ت هر عندما مترك الفرد المنال لآلخرمو ليتخطوا على حدقده قمتعدقا على حقوقه عدم ااالسةةةةتنابة السةةةةلبية ) -

 قمستغلوه0

 7االستنابة التوكيدمة: ت هر عندما معبر الفرد عو ذاته بشك  ملترم فيه حقوقه الشخصية قحقوق اآلخرمو 0  -

االمنابية  المواجهةتيكيد الذات في برهو على ثهمية تات الن رمة منموعة مو المهارات هقحددت العدمد مو الدراسةةةةةات قالتوج

 منها:عند التعام  مت المواقع اللياتية 

    تعراةةةةةةةهخرمو تلةد مو مت اآلممكو الفرد مو االحتفةاظ بعالقةةات دافئةة  جيةدا،ثن تةيكيةد الةةذات في جوهره معةد اتصةةةةةةاال 

 80(P.,1983Zuker ,99) لليغوط النفسية

  مهارم االنفتاح على خبرات اآل( 55خرموP. ,1999,Concha, & Herrald )09 

                                                           
ة في اسال عربيمجلة در  ( يوذيد الثاة واليذي  االذاديمن ون قياما ببعض الميغي.اة الديموا.افية والي.بوية لدا  لبة اامعة القليل6114ذامل   ذيلو، 6

  361-284، ص ص:(6 8مص.،  ،علم الن س
مجلة دراساااااااال العلوم (  فانلية اليد.يب اليوذيدق فن يح يييييييي  ييدي. الثاة واليذي  لدا ال لبة ضيييييييحايا اال يييييييييوا ، 6106محمد   والقوالدن،  نوس،نادل؛ 7

  66-0 ،ص ص ،(0 60 ،التربوية
8 Zuker, H. (1983).Mastering  Assertivness  skill. Power and positive influence at Work, Amacom, American Management 
Associations.  
9Tomaka, J., Palacios, R., Schneider, K. T., Colotla, M., Concha, J. B., & Herrald, M. M. (1999). Assertiveness predicts threat 
and challenge reactions to potential stress among women. Journal of Personality and Social Psychology, 76(6), 1008. 
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    ممةا معني القةدرم على مقاقمة اةةةةةةغوط النماعة ثق االذعان لمطالبهم ثق التورط في المطةالةب الغير مقبولةةمهةارم رف ،

)البيسةةةةةةي  ثعمةةال ال مقبلهةةا الفرد فترتفت لةةدمهم القةةدرم على قول ) ك ( ممةةا مننبهم العةةدمةةد مو اليةةةةةةغوط االجتمةةاعيةةة

 10(00ص،  0804قئخرقن،

ان مكيخصائية نفسية بكلية العلوم التطبيقية بعبري سلطنة ع  ي مو خالل المالح ة الميدانية في منال عمل البلثقتيتي مشكلة 

 ،ب، قالتقاعس، قالتلدث بصوت منخف ، قتننب الن ر إلى اآلخرموقمالح تي لبع  الطلبة الذمو متصفون بالتوتر قكتمان الغي

ثمهم لنفسهم قمتنازلون عنه بسهوله قال مدافعون عو حقوقهم إذا انتهكت قهذه الصفات هي ما مميز اكاخاص كما ثنهم ملتف ون بر

غير المؤكدمو لذقاتهم، فتيكيد الذات ملعب دقر بارز في التغلب على كثير مو النوانب التي تعيق التلصي  العام قهذا بالتالي قد مكون 

ى الطلبة، مما مستوجب البلث قالتقصي عو ثهم المسببات ليعع تيكيد الذات لدمهم، قن راً ثحد المسببات في تدني مفهوم الذات لد

لما مشهدم المنتمت العماني كغيرم مو المنتمعات العربية مو تغيرات متالحقة تؤرر على اكفراد قالنماعات، فهناك حاجة إلى 

ي تعكس صكما ثن دراسة المشكالت المتعلقة بالمستقب  الشخاستكشاف مشكالت الشبا  المتعلقة بالمستقب  المهني قاككادممي، 

 ، كصورم الذات قالتوتر النفسي قالدافعية العامة بصفة منملة، قالدافعية للدراسة بصفة خا ة0مؤارات غامة في اكهمية

في ربات الفرد  لما له مو دقر هم فئة الشبا  ارتيت الباحثة تلسيط اليوا على تاكيد الذات البلثقكهمية الفئة التي تناقلتها عينة 

 ميدانا للبلث عو قاقت تيكيد الذات لدى الطلبة0انفعالياً قاجتماعيا، قلذلك اختير طلبة النامعة 

 :في االجابة عن األسئلة اآلتية البحثوتتلخص مشكلة 

 ؟بسلطنة عمان (يكلية العلوم التطبيقية عبر) جامعة التقنية قالعلوم التطبيقية ما قاقت تيكيد الذات لدى طلبة 80

لعلوم ا )كلية جامعة التقنية قالعلوم التطبيقية ك  مو درجات تيكيد الذات لدىه  هناك فرقق ذات دالله إحصةةةةةةائية في ثرر  40

 تعزى لمتغيري ) النوع االجتماعي قالتخصص اككادممي (؟ -( عبري التطبيقية

 :البحثأهمية 

 اللالية في النوانب التالية: البلثتيتي ثهمية 

 همية علمية وتتمثل في:أ -1

تعتبر دراسةةة تيكيد الذات ثمراً هاما بالنسةةبة لطلبة المرحلة النامعية لما له مو دقر في تخطي الصةةعا  التي تعيق اكفراد  -

لتفاع  النسارم في ا –قدرم التعبير عو المشاعر ) عو التقدم في المناالت اللياتية قمنعكس على اةخصةياتهم في مناالت

 االستقالل بالرثي(0 –دفاع عو اللقوق ال –االجتماعي 

                                                           
(  ب.نامج يد.يبن قا م نلى ال لوك اليوذيدق لقلض الضغو  النل ية لدا معلمن م.حلة 6102البي ن، داليا؛ ود وقن، شي.ي  محمد؛ و احو ، ح ي    10

  270 -248(، ص ص 08مص.،   ،مجلة كلية التربية ببورسعيداليعليم األ ا ن  
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تتناقل البلث مرحلة هامة مو المراح  الدراسةةةية ثال قهي المرحلة النامعية التي تسةةةهم اسةةةهاماً فاعالً في نمو اةةةخصةةةية  - 

 الفرد ق قلها ككائو اجتماعي قكعنصر فعال في المنتمت مستقبال0ً

د علم سلطنة عمان )على حطلبة كلية العلوم التطبيقية عبري بندرم البلوث قالدراسات التي قاست درجة تيكيد الذات لدى  -

 الباحثة(0

 أهمية تطبيقية وتتمثل في: -2

ممكو ثن تسةهم في قات بع  المقترحات قالللول فيما مخص مهارات تيكيد الذات  البلثالنتائج التي سةتسةفر عنها هذه  -

 لدى طلبة الكليات0

الطال  نلو اآللية التي تمكنهم مو رفت مسةةةتوى  لتوجيهمي قعملي في قاةةةت تصةةةور عل البلثقد مسةةةتفاد مو نتائج هذه  -

 تيكيد الذات في مختلع جوانب حياتهم0

 في معالنة الصعوبات التي تعيق السلوك التوكيدي لدى طلبة النامعة0 البلثممكو ثن تسهم نتائج هذه  -

 –قدرم التعبير عو المشةةةاعر لتيكيد الذات )اإلحصةةةائية  الداللةالمسةةةاهمة في معرفة المناالت اككثر ثق اكق  في درجات  -

 0ستقالل بالرثي( لدى طلبة الكليةاال –الدفاع عو اللقوق  –النسارم في التفاع  االجتماعي 

توفير قدر مو البيانات قالمعلومات عو تيكيد الذات بع  المتغيرات لدى طلبة كلية العلوم التطبيقية عبري بسةةلطنة عمان  -

 رامج تربومة خا ة لهذه المرحلة0ممكو مو خالله إعداد ب

في تقنيو ثدام  ةادقة قرابتة للقياس، ثال قهو مقياس تيكيد الذات تتناسب مت البيئة الع مانية، الستخدامها  البلثتكمو ثهمية  -

 على نطاق قاست في سلطنة ع مان0

 :البحثأهداف 

 اللالية إلى: البلثهدف م

 بة كلية العلوم التطبيقية عبري بسلطنة عمان0التعرف على درجة مهارات تيكيد الذات لدى طل -

التلقق مو قجود فرقق ذات دالله إحصةةائية في مهارات تيكيد الذات لدى طلبة كلية العلوم التطبيقية عبري بسةةلطنة عمان  -

 0  (اككادممي ، التخصصلنوع االجتماعيتعزى لمتغيرات )ا

 حـدود البحث:

 –صةةص اككادممي قالننس على تيكيد الذات لدى طلبة كلية العلوم التطبيقية عبري سةةتتلدد نتائج البلث بالتعرف على ثرر التخ

 بسلطنة عمان، كما تقتصر نتائنها باللدقد اآلتية:

 0عبري : ستمث  في العينة التي ستطبق عليها قهم طلبة كلية العلوم التطبيقيةالحدود البشرية -
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 المكانية للدراسة اللالية، قتمث  ال اهرم المكانية الفعلية0 : ستمث  كلية العلوم التطبيقية عبريالحدود المكانية - 

 م4089/40880م للعام اككادممي 4089: سيتم تنفيذ البلث في الحدود الزمنية -

: سةةةةيقتصةةةةر هذا البلث على معرفة ثرر التخصةةةةص اككادممي قالننس على تيكيد الذات لدى طلبة الحدود الموضوووووعية -

 بسلطنة عمان0 –كلية العلوم التطبيقية عبري ية )جامعة التقنية قالعلوم التطبيق

 :البحثمصطلحات 

 المفاهيم قالمصطللات اآلتية: البلث اتيمو هذسي

د ثي قرقه قثحكمه ققرره فهو ثكيد، قاإلكاد: حزام ثك –:  ميتي اكسةةةةةةم مو الفع  ثكد الشةةةةةة  التعريف اللغوي لتأكيد الذات -

 11مقال بذل هذا اكمر قكده 0 : الهم قالقصد قالنهدمربط به قمشد، قالوكد

هو المي  قالقدرم على بدا قاسةةةةةةتمرار قإنهاا التفاعالت   : (Self- Assurance) التعريف االصووووووطأحي لتأكيد الذات -

 –اك ةةةةةةدقاا  -االجتماعية بسةةةةةةهولة قبشةةةةةةك  مرمح دقن قلق قذلك في المواقع التي تتيةةةةةةمو العالقات التالية ) الوالدمو

 120السلطة000 الخ (  زرمو -الغرباا -المعارف

هي ذلك السةةةلوك الذي مسةةةاعد على مواجهه اآلخرمو قالدفاع عو " (785، ص2212) المذكور في عبيد وعرفها شووووقي -

، قالدفاع عو اللقوق العامة، قإبداا اإلعنا ، قعدم اإلقةدام االجتماعي، قتوجية النقد، قالمسةةةةةةاقمةاللقوق الخةا ةةةةةةة، ق

، قإظهةةار الغيةةةةةةةب، قاالعتةةذار العلو، قاالعتراف بلةةدقد الف، قاالحتنةةا ، قالعقةةا القةةدرم على االختالتورط خنالَ، ق

 130الذات، قاالستقالل بالرثي، قابط النفس، قمواجهه السخافات، قطلب تفسيرات، قالمصارحة، قالمدح 

إهتاك  بلرمة قدقن سةةيسكيد الذات ممث  المنهود اللقيقي لإلتصةةال النيد، قهو التعبير عو المشةةاعر قاكحاقترى الباحثة ثن تي

 0للقوق اآلخرمو

ى اللالية، قتشةةةةير الدرجة الكلية إل البلثهو ما مقيسةةةةه مقياس تيكيد الذات المسةةةةتخدم في  التعريف االجرائي لتأكيد الذات: -

 نسبة التوكيدمة لدى طلبة الكليات سواا كانت مرتفعة ثق منخفية0

 0البلثالطلبة الملتلقيو ب( مو مقصد به الننس )ذكر ثق ثنثى :النوع االجتماعي -

مات، إدارم معلو، قهي تقنية القحة بكلية العلوم التطبيقية عبريمقصةةد بها جميت التخصةةصةةات المطر :التخصووص األكاديمي -

 التصميم0، االعمال الدقلية

                                                           
 ،مجلة دراسال في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية  (  نحو ب.نامج ليمذي    ب القدمة االايمانية م  ينمية  لوذام اليوذيدق6113ناوا   الشي.قاوق، 11

  6002-6168، ص ص(67 2 مص.،
، اامعئ  ن ا، مصيييي.، مجلة كلية التربية  يوذيدق نلى ن ج أزمة الاوية لدا الم.اهيي ( أ . ب.نامج ميي.ح لليد.يب نلى ال ييييلوك ال6106محمود   حمودن، 12

  261- 216، ص ص(26 
المؤيم. ال ييينوق القامس نشييي. اإل.شييياد األ ييي.ق وينمية المايم  نحو  فاق  .العالقة بين التوكيدية واالنتماء لعينة من الشااابال الجامعي( 6101   نبيد، معنز 13

  276 - 233م.ذز اإل.شاد النل ن، اامعئ ني  شمس، ص ص مص.،إ.شادية .حبة(، 
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 النظري والدراسات السابقة: اإلطار 

 تأكيد الذات:

عو السةلوك التوكيدي قميز بيو الشخصية االستثارم  Salterث سةالتر م عندما تلد8828 ظهرت ثقل مناقشةة لمفهوم التوكيدمة عام 

 ةاحب مصطلح التوكيدمة قعرف السلوك التوكيدي  Welpeقالشةخصةية الكفية لكنه لم مشةر إلى مصةطلح التوكيدمة، رم جاا  قلبي 

ة لخارجي عو مشاعر الصداقة العاطفيبينه ) مشةير بدرجة ثق ثخرى إلى السلوك العدقاني ، لكنه مشير ثميا إلى التعبير ا 8809عام 

م ، قعرف السةةةةةةلوك التوكيدي ) بينه التعبير المالئم عو ثي 8893قغير ذلك ما عدا القلق(، رم الغى العدقانية مو هذا التعرمع عام 

د اةةةةةةخص ئخر(، قعرف السةةةةةةلوك غير التوكيةةدي) بةةينةةه عةةدم القةةدرم على التعبير عو رغبةةات الفر تنةةاهانفعةةال فيمةةا عةةدا القلق 

 14قانفعاالته(0

 قالسلوك التوكيدي سلوك متعدد اكبعاد قمشير في منمله إلى المهارات االجتماعية التي متمتت بها الفرد قتساعده في االتصال النيد 

 15مت اآلخرمو قالدفاع عو حقوقه قالتعبير عو ئرائه قمشاعره قرف  اإلذعان ليغوط اآلخرمو ثق المنارام االجتماعية 0

 اد تأكيد الذات:مكونات وأبع

 جانبيو رئيسيو هما النانب غير اللف ي قالنانب اللف ي: التوكيدي للسلوك

ات العملي مث  :داخلية م اهر سةلوكيةهو مو العنا ةر اكسةاسةية إلكتمال السةلوك التوكيدي قمنقسةم إلى قسةميو  اللفظي:"البعد غير 

الستنابة، ، االبتسام، قمدم اوكية خارجية: قتتمث  في التقاا العيونات المعدم0 قم اهر سل، قتقلصالفسةيولوجية كالنب  قاةغط الدم

 ، قات النسم، التغيرات الوجهية، معدل سرعة الكالم 0دم الصوت، قاربتاك الكالم، الصمتقا

لتوكيدمة اعبارم عو جوانب متم إسةةةةةةتخراجها مو خالل التللي  العاملي لبنود المقاميس التي مو المفترل ثنها تقيس  :البعود اللفظي"

 16قالتقدمر قعدم اإلذعان 0 الشيابطرمقة التقرمر اللف ي مث  التسليم بصلة 

الب الط ملتاجهقريق بالعالقات االجتماعية ، قهذا في حد ذاته ما  ارتبةاطقترى البةاحثةة مو خالل مةا سةةةةةةبق ثن تةيكيةد الةذات مرتبط 

مرتبطة بمنال دراسةةةةته سةةةةواا داخ  النامعة ثق خارجها، فمو النامعي في هذه المرحلة مو اختالط كبير باكفراد قالشةةةةخصةةةةيات ال

لمتوقت له الًلاق بها بعد التخر ، قلهذا اهتم خالل تعامالته تنمو اةةةةةةخصةةةةةةيته بما متوافق مت المرحلة القادمة قهي المرحلة العملية ا

 العلوم التطبيقية، البلث اللالي بدارسة قاقت ثرر التخصص اككادممي قالننس على تيكيد الذات لدى طلبة كلية

                                                           
(  الع قة والل.وق فن اليلق وال لوك الدينن واليوذيدق لدا نينة م   الباة اامعة الملك فيصل فن االح ا  بالمملذة 6116 ل مش. ، ف.يدن نبدالوهاب   14

  042-024، ص ص: 20، ندد 04الع.بية ال عودية، مالة الي.بية المعاص.ن، مص.، مالد
( ،ال يييييلوك اليوذيدق ذميغي. و يييييي  فن ن قة الضيييييغو  النل يييييية بذل م  االذي اب والعدوا  ،المؤيم. العلمن األول لذلية الي.بية 6112 محمود ،نبدهللا ااد   15

 4أب.يل ،ص 07-06النونية،اامعئ المنصو.ه ، مص.،
وك اليوذيدق واودن الحيان لدا ال  ب الوافدي  فن ماناد البعوث اال  مية، مالة د.ا اة ال لولئ، ( الضيغو  النل يية ون قياا بال يل6106قليل،نعمة  ييد   16

  67-64، ص ص: 26، ندد03مص.،مالد 
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 Kamboj  4081) كمبو  قئخرقن، المرحلة النامعية للطالب، كدراسةققد ثاارت الدراسات السابقة مدى ثهمية تيكيد الذات في   

et alهدفت الدراسة إلى التعرف إلى ثرر التيكيد الذاتي على الدفاعات السلوكية لدى طلبة النامعات المعرايو للخطر ، قتم  ( قالتي

يو المشةةةاركيو عشةةةوائيا ، تم إسةةةتخدام كتابة مقالة ) عو القيم الشةةةخصةةةية( ثق) الكتابة عو القيم المتعلقة بشةةةخص ئخر(، قب  تقدمم تعي

اإلجتمةاعيةة مثة  ) اللةب( ، ثمةا المعلومةات المتعلقةة بةالصةةةةةةلةة بتعاطي الكلول  التهةدمةدات المتعلقةة بةالكلول، قتم تقييم المشةةةةةةاعر

دمد المتصةةور قتننب الرسةةائ  قعدم التقيد بها ، كانت  ةةفلات الزمو بمثابة المؤاةةرات غير المبااةةرم قالسةةرطان فقد ثعقب ذلك ته

 لمتابعةاكاةةراك الرسةةائ  قتم تقييم إسةةتهالك الكلول قنية الشةةر  ثق  خالل النلسةةة اكقلى على اإلنترنت خالل ثسةةبوع قاحد قتتم 

مستومات ثعلى مو المشاعر اإلجتماعية اإلمنابية مباارم بعد المهمة، قلم مكو النتائج ثن تيكيد الذات ثدى إلى  جاات،  8خالل اهر 

المؤكدم لذاتها ، قكانت التيريرات معتدلة بلسةةةب الننس حيث ثظهرت النتائج ثن الرجال  المنموعةهناك ثي تيرير على السةةةلوك في 

هدف الكشةةع عو طبيعة العالقة بيو ثسةةاليب مواجهة ب (،2212دراسووة )الحوا، ،ثق  تيرراً مبااةةرم بعد تقرمر المصةةير، كما جاات 

( طالب مو طلبة جامعة حائ  في كلية 400اليةةةةةةغوط النفسةةةةةةية قتيكيد الذات لدى طال  جامعه حائ ، تكونت عينة الدراسةةةةةةة مو)

يكيد الذات مو (، قمقياس ت8888الهندسةة قكلية اآلدا ، ثستخدم الباحث مقياس ثساليب مواجهه اليغوط النفسية مو إعداد) العنزي 

(، ثظهرت الدراسةةةةة قجود عالقة إرتباطية بيو بع  ثسةةةةةاليب مواجهه اليةةةةةغوط قدرجات تيكيد الذات، ققجود 8888إعداد )إمام 

ينت (، قب االجتماعيعالقة إرتباطية موجبه قداله إحصةةةائياً) كيسةةةلو  اإلمنابية قثسةةةلو  اةةةبط النفس قثسةةةلو  البلث عو الدعم 

باطية سةالبة قدالة إحصةائياً) كيسلو  اإلنعزال قثسلو  العدقان قثسلو  اإلسترخاا(، كما ثظهرت النتائج الدراسةة قجود عالقة إرت

اإلمنابية تتسةةاقى مت درجات اكسةةاليب السةةلبية، قكذلك ثظهرت النتائج عدم قجود فرقق  المواجهةبين متوسةةطات درجات ثسةةاليب 

بهدف ، (4080لطال  اككثر قاكق  تيكيداً للذات، قجاات دراسةةة) ملمود،ذات دالله إحصةةائية في درجات ثسةةلو  اإلمنابية لدى ا

الكشةةةةع عو العالقة بيو العنع لدى طال  قطالبات النامعة قك  مو سةةةةمات الشةةةةخصةةةةية الخمس الكبرى  قتوكيد الذات، قفلص 

هم ي العنع قفقا لتخصةةةةةصةةةةةالفرقق بيو الننسةةةةةيو في متغيرات الدراسةةةةةة، باإلاةةةةةافة إلى فلص الفرقق بيو الطال  قالطالبات ف

ات حلوان قالقاهرم قاالزهر قمو طالب قطالبة مو جامع 419كليات عملية(، قتكونت عينة الدراسةةةةة مو -الدراسةةةةي) كليات ن رمة

صةةةةةةصةةةةةةات علميةة قن رمةة مختلفةة، قطبقةت عليهم ثدقات : مقياس العنع لدى طلبة النامعة ، قائمة العوام  الخمسةةةةةةة الكبرى تخ

السةةةلوك التوكيدي، قثسةةةفرت النتائج عو قجود فرقق ذات دالله إحصةةةائية بيو الطال  قالطالبات في العنع) للشةةةخصةةةية ، قمقياس 

الطال  الذكور، قعدم قجود فرقق بينهما في ك  مو سةةةةمات الشةةةةخصةةةةية الكبرى قتوكيد الذات ،  اتناهالعام( في  –اللف ي –البدني 

درجات الذكور قاالناث في العنع قدرجاتهم على ك  مو مق ة اليةةةةمير ،  ققجود عالقة ارتباطية سةةةةالبة ذات دالله إحصةةةةائية بيو

قالطيبة، قكذلك قجود عالقة ارتباطية موجبة ذات دالله إحصةائية بيو درجات الذكور قاإلناث في العنع قدرجاتهم على العصابية، 

للتخصةةص  ات في العنع قفقايو الطال  قالطالببينما ال توجد عالقة بيو العنع قتوكيد الذات لدى الننسةةيو، قكذلك ال توجد فرقق ب

(، بهدف معرفة العالقة بيو مسةةةتوى الوعي بلقوق اإلنسةةةان قك  مو الثقة بالنفس 4083دراسةةةة ) ثبو هشةةةام، جااتالدراسةةةي، كما 

اسةةتخدام طالب قطالبة مو الصةةع التاسةةت اكسةةاسةةي ، تم  192قالتوكيدمة لدى طلبة الصةةع التاسةةت بغزم، تكونت عينة الدراسةةة مو 

التوكيدمة ( مو إعداد الباحثة، قثظهرت النتائج قجود عالقة امنابية بيو مسةةتوى -الثقة بالنفس-رالث مقاميس ) الوعي بلقوق اإلنسةةان

 ، قك  مو الثقة بالنفس قالتوكيدمة الوعي بلقوق االنسان
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، كما اظهرت نتائج %9300قالتوكيدمة  %9000قالثقة بالنفس   %9802كمةا ثظهرت النتائج ثن مسةةةةةةتوى الوعي بلقوق االنسةةةةةةان  

)  جااتم ك، الثقة بالنفس قالتوكيدمة قالوعي بلقوق االنسةةةانقجود فرقق ذات دالله إحصةةةائية لمتغير الننس في ك   الدراسةةةة عدم

لتربومة، اكيد الذات قالتكيع االكادممي قبع  المتغيرات الدمموجرافية قهدفت إلى الكشةةةةةةع عو العالقة بيو تي( قالتي 4008كتلو ،

طالبا قطالبة ، تم اسةةتخدام مقياسةةيو مو إعداد الباحث )مقياس تيكيد الذات، مقياس التكيع االكادممي(،  339تكونت عينة الدراسةة مو

 قكشةةةةفت الدراسةةةةة عو فرقق ذات دالله إحصةةةةائية في تيكيد الذات حسةةةةب متغيرات) الننس ، قاللالة االجتماعية ( لصةةةةالح الذكور

و، قكشفت فرقق داله إحصائيا في التكيع اككادممي في التلصي  الدراسي، قثن هناك عالقة ارتباطية موجبة بيو قالطلبة المتزقجي

   0ليحعكس  زادت درجة تيكيد الذات لدمهم، قالتيكيد الذات قالتكيع االكادممي، فكلما زادت درجة التكيع اككادممي لدى الطلبة 

 :البحثمنهجية 

إذ معتمد  لثالبة المنهج الو ةةفي االرتباطي باعتباره ثكثر المناهج البلثية مالئمة لطبيعة هذه اللالي البلثسةةوف تسةةتخدم 

على دراسةةةة ال اهرم كما هي في الواقت، قمهتم بو ةةةفها ق ةةةفا مسةةةلياً ليقود الباحث إلى التفسةةةير، قاسةةةتخالص النتائج المتيةةةمنة 

 0ق المشكالتبغيرها مو ال واهر، ث ، قمقارنتها، قتطورمهاالبلثلمشكلة 

 

 :البحثمجتمع  

الل العام اككادممي خسلطنة عمان  (العلوم التطبيقية عبري كليةجامعة التقنية قالعوم التطبيقية ) مو جميت طلبة البلثمنتمت كون سي  

 م40890 حسب إحصائية قزراه التعليم العالي لسنة ،( طالبة990 ق) ،طالبا( 888)  منهم ( 888البالغ عددهم ) (،4089/4088)

 :البحثعينة 

) ، قطالبا(   22، منهم ) ة( طالبا قطالب89، إذ بلغ عدد ثفرادها ) البلثبالطرمقة المتيسةةةةرم مو منتمت  البلثتم اختيار عينة سةةةي   

   0( طالبة  02

:البحثأدوات   

باستخدام اكدقات التالية: البلث اسوف تستخدم الباحثة إلعداد هذ  

م تتلدد بمدى مقدر البلثا هذلذا فإن نتائج  ،البلث اامت الباحثة بتطومره كغرال ثهداف هذمقيةاس تةيكيةد الةذات الذي ق -

 هذا المقياس على قياس تيكيد الذات0

 مقيا، تأكيد الذات: 

 :باالعتماد على الخطوات اآلتية قامت الباحثة بتطومر مقياس تيكيد الذات
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، التي تناقلت تيكيد الذات، إذ تم قاةةت تصةةور قااةةح حول البلثبمواةةوع  قاكدبيات السةةابقة المرتبطة اإلطالع على المراجت، - 

 0منها تيكيد الذات ق ياغة بع  العبارات

 0لتلدمد بنية المقياس مراجعة التعارمع قالمفاهيم ذات الصلة بمتغير تيكيد الذات -

سةةةتفادم ، قالتي تتعلق بتيكيد الذات لاللتي تيةةةمنتهاتم مراجعة المقاميس االرجوع إلى الدراسةةةات السةةةابقة المتعلقة بتيكيد الذات، إذ  -

 ، قمو رم قامت الباحثة بصةةةةةةياغة عباراتيس التي تيةةةةةةمنتهالتلةدمةد مناالتها إذ تم اختيار المقام منهةا في اقتبةاس بع  العبةارات،

 0قالبيئة العمانية البلثالمقياس بما متالام مت طبيعة عينة 

هذه  ، حيث تم اختيار بع عملها في مركز الخدمات الطالبية لشةةةةةائعة بيو الطلبة مو خاللبع  العبارات ابتنميت  قامت الباحثة -

 0المقياس العبارات لتكون مو امو عبارات

( مناالت 2موزعة على )  ( فقرم  29قاعتمادا على ما سةةةةةبق قبعد تعدم  المقياس مو قب  الملكميو تمكنت الباحثة مو  ةةةةةياغة ) 

 هي كاآلتي :

( عبارم، ااةةةتم  على عبارات تقيس بع  مو  84: تكون هذا المنال بصةةةورته النهائية مو ) عن المشووواعرقدرة التعبير  -

 ( 840-1: ) التي تيمنها هذا المنال تبدث مو المواقع التي معبر فيها الفرد عو مشاعرم ، قالعبارات

بارم ، ااتم  على عبارات تقيس بع  ( ع 84: تكون هذا المنال بصورته النهائية مو ) الجسارة في التفاعل االجتماعي -

 ( 0 42-83مو المواقع تبرز النرثم في التفاع  االجتماعي ، قالعبارات التي تيمنها هذا المنال تبدث مو : ) 

( عبارم ، ااتم  على عبارات تقيس بع  مو المواقع  84: تكون هذا المنال بصورته النهائية مو ) الدفاع عن الحقوق -

 ( 0 31-40فرد في الدفاع عو حقوقه ، قالعبارات التي تيمنها هذا المنال تبدث مو : ) التي تبرز قدرم ال

( عبارم ، ااةةةتم  على عبارات تقيس بع  مو المواقع 88: تكون هذا المنال بصةةةورته النهائية مو ) االسوووتقأا بالرأي -

 ( 290-39التي تيمنها هذا المنال تبدث مو : ) تبيو قدرم الفرد على االستقالل برثمة ، قالعبارات

 صدق وثبات مقيا، تأكيد الذات:

 تم تقدمر اكدام قذلك على النلو اآلتي:

                :تعم   دق الفقرات للمقياس كاآلتي:  دق الفقرات في تلدمد عبارات المقياس مو خالل تبني ثسلو  التلكيم اسثقالً 

 د الذات:الصدق الظاهري لمقيا، تأكي

منموعة مو الملكميو  ( عبارم على00تم اسةةةةةةتخرا   ةةةةةةدق المقيةاس بعةد عراةةةةةةه بصةةةةةةيغته اكقلية البالغة عباراته )

مو ثعياا هيئة التدرمس في ك   (40، إذ بلغ عددهم )فسي قالعلوم اإلنسانية قالتربومةمنال علم النفس قاإلراةاد الن المختصةيو في

 ، كلية العلوم التطبيقية بصلار،قكلية العلوم التطبيقية بالرستاق، ابوسمو: جامعة نزقى، قجامعة السلطان ق
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ل إبداا خال المقياس ، قمو النةامعةة العربيةة المفتوحة، جامعة ظفار، المدمرمة العامة للتربية قالتعليم، لتقرمر مدى  ةةةةةةدق عبارات  

ة ، قلغرل ذلك فقد تبنت الباحثة نسةةةةةةبالمقياس بارات، قالتعدمالت التي مرقنها مناسةةةةةةبة لعالمقياس رثمهم قمالح ةاتهم في عبارات

( ملكميو كقيمة ملكية قبناًا على اقتراحات لننة التلكيم قئرائهم تمت 89( مو اتفةاق الملكميو على العبةارات، ثي باتفاق )80%)

 إعادم  ياغة العبارات0

   Internal Consistency:فاعلية فقرات المقيا، 

(، قذلك لبيان مدى اتساق 20)ة موعلى عينة استطالعية مكونتيكيد الذات ية فقرات المقياس كبعاد مقياس قامت الباحثة بلسا  فاعل  

( 8فقرات المقياس مت بعيها البع  عو طرمق حسا  ارتباط ك  فقرم مو المقياس مت الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه قجدقل )

 مبيو ذلك:

 درجة ك  فقرم مو فقرات مقياس تيكيد الذات مت الدرجة الكلية معام  ارتباط بيرسون بيو  (8جدقل )

 الجسارة في التفاعل االجتماعي (:2البعد ) (: قدرة التعبير عن المشاعر1البعد )

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

1 .596** 

.424** 

028. 

.312* 

.613** 

.602** 

5 

8 

9 

12 

11 

12 

.458** 

.563** 

.592** 

.538** 

193. 

.415** 

11 

11 

17 

12 

15 

18 

.432** 

.318** 

.329* 

.311* 

.506** 

.303* 

19 

22 

21 

22 

21 

21 

.566** 

.438** 

.170 

.479** 

.580** 

.308* 

2 

1 

1 

7 

2 

 االستقأا بالرأي (:1البعد ) لدفاع عن الحقوق(: ا1البعد )

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

27 

22 

25 

28 

29 

12 

.392* 

.398** 

.500** 

.327* 

.331* 

.389* 

11 

12 

11 

11 

17 

12 

106. 

.456** 

.305* 

.480** 

.565** 

.468** 

15 

18 

19 

12 

11 

12 

591** 

.356* 

.434** 

.484** 

.476** 

.583** 

11 

11 

17 

12 

15 

 

.419** 

.310* 

.444** 

.451** 

266. 

 

 

، 3) تيكيد الذات تتصع بمعام  ارتباط مرتفت قدال احصائياً، ما عدا الفقرات ( ثن جميت فقرات مقياس8متيح مو جدقل)

 مما مستدعي حذفهو، حتى ال تؤرر على معام  ارتباط المقياس، )0030ا ثق  مو )( التي بلغ ارتباطه29، 38، 48، 88

 (0.00 ( * دالة إحصائيا عند مستوى داللة(0.00 ( ** دالة إحصائيا عند مستوى داللة
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( عبارم، 29( عبارم مو ث   )24قبناا على نتائج التللي  فإن الصورم النهامة للمقياس تيكيد الذات قد ث بلت تتكون مو )  

 0البلثقهو ما اعتمدته الباحثة في هذه 

 :الثبات -

مقياس تيكيد الذات بلسا  معامالت الثبات لمعادلة ثلفا لكرقنباخ كبعاد مقياس تيكيد الذات قللدرجة  تقامت الباحثة بالتلقق مو ربا

 0(4كما هو مواح في جدقل ) ،الكلية للمقياس

 (:Cronbach Alphaالثبات باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ  ) -أ

الذات على حدم، رم قامت بلسا  معام  ربات المقياس تيكيد  قامت الباحثة بلسا  معام  الثبات لك  بعد مو ثبعاد المقياس

 لالتساق الداخليAlpha Cronbac  0)) كك  باستخدام معام 

( مواح قيم معامالت ثلفا لكرقنباخ لك  ب عد على حده قالمقياس كك ، باإلاافة إلى مؤار الثبات )الصدق 4قالندقل )

 ر:الذاتي( بلسا  النذر الترتبيعي لمعام  ربات االختبا

 (20ثلفا لكرقنباخ لمقياس تيكيد الذات قمؤار الثبات )الصدق الذاتي( )ن=  قيم معامالت (4جدقل )

 

(، ثما مؤار الثبات )الصدق الذاتي( 0.629تيكيد الذات ) ثلفا لكرقنباخ الكلي للمقياس ( ثن بلغ معام 4متيح مو جدقل )

 0البلثهداف مما مشير إلى ثن المقياس متمتت بثبات مرتفت قمناسب ك، (0.903)فقد بلغ 

 تصحيح المقيا،:

( عبةةةارم، موزعةةةةة بةةةيو العبةةةةارات 24علةةةى نتةةةةائج الصةةةدق قالثبةةةةات، ث ةةةبح مقيةةةةاس تيكيةةةد الةةةةذات متكةةةون مةةةةو ) بنةةةااً 

، 89، 81، 84، 80، 8، 9، 9، 1، 0، 2، 3، 8( قهمةةةةةةةا )43اإلمنابيةةةةةةةة قالعبةةةةةةةارات السةةةةةةةلبية، إذ بلغةةةةةةةت العبةةةةةةةارات السةةةةةةةلبية)

، 88، 4( قهمةةةةةةةا )88(، فةةةةةةةي حةةةةةةةيو بلةةةةةةةغ عةةةةةةةدد العبةةةةةةةارات اإلمنابيةةةةةةةة )28، 20، 38، 48، 49، 41، 40، 42، 44، 88، 89

83 ،82 ،80 ،40 ،48 ،49 ،30 ،38 ،34 ،33 ،32 ،30 ،31 ،39 ،39 ،24،) 

 مؤشر الثبات

 ) الذاتي)الصدق 

 معامل ألفا

 لكرونباخ
 م مقيا، تأكيد الذات ابعـــاد

.793 

.714 

.716 

.629 

.511 

.513 

 قدرم التعبير عو المشاعر

 النسارم في التفاع  االجتماعي

 دفاع عو اللقوقال

8 

4 

3 

 2 االستقالل بالرثي 552. 742.

  المنموع الكلي 817. 903.
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( إلةةةى 5قتكةةةون االسةةةتنابة لعبةةةارات المقيةةةاس بيسةةةلو  ليكةةةرت الخماسةةةي للتعبيةةةر عةةةو درجةةةة الموافقةةةة حيةةةث مشةةةير الةةةوزن )  

( إلةةةةى )تنطبةةةةق بدرجةةةةة 3( إلةةةةى )تنطبةةةةق بدرجةةةةة عاليةةةةة(، قمشةةةةير الةةةةوزن )4(، قمشةةةةير الةةةةوزن ))تنطبةةةةق بدرجةةةةة عاليةةةةة جةةةةداً 

( إلةةةى )تنطبةةةق بدرجةةةة قليلةةةة جةةةدات( 0ثمةةةا العبةةةارات 1( إلةةةى تنطبةةةق بدرجةةةة قليلةةةة، قمشةةةير الةةةوزن )2متوسةةةطة(، قمشةةةير الةةةوزن )

تنطبةةةق بدرجةةةة قليلةةةة جةةةدا قهكةةةذا مةةةت ( 8( تنطبةةةق بدرجةةةة عاليةةةة جةةةدا الةةةوزن )0السةةةلبية معكةةةس الةةةوزن فيهةةةا فيعطةةةي الةةةوزن )

( اللةةةد اكعلةةةةى لتيكيةةةةد 480( حيةةةةث تعبةةةر الدرجةةةةة )480 - 24بقيةةةة اكقزان، قمةةةةتم احتسةةةا  درجةةةةة االسةةةتنابة للمقيةةةةاس مةةةو )

توزمةةةت الفقةةةرات ( 3جةةةدقل )( عةةةو اللةةةد اكدنةةةى لتيكيةةةد الةةةذات لةةةدى الطلبةةةة، مواةةةح 24الةةةذات لةةةدى الطلبةةةة، قتعبةةةر الدرجةةةة )

 الذات: على المقياس تيكيد

يوضح توزيع الفقرات على المقيا، تأكيد الذات( 1جدوا )  

 رقم الفقرات عدد فقرات البعد

فقرات80 قدرة التعبير عن المشاعر  8 ،4 ،3 ،2 ،0 ،1 ،9 ،9 ،8 ،80  

فقرم  88 الجسارة في التفاعل االجتماعي  
88 ،84 ،83 ،82 ،80 ،81 ،89 ،89 ،

88 ،40 ،48  

قرمف 88 الدفاع عن الحقوق  
44 ،43 ،42 ،40 ،41 ،49 ،49 ،48 ،

30 ،38 ،34  

فقرات80 االستقأا بالرأي  
33 ،32 ،30 ،31 ،39 ،39 ،38 ،20 ،

28 ،24  

 

 االجراءات:

 0لعلوم التطبيقية عبري سلطنة عماناللصول على موافقة رسمية مو قزارم التعليم العالي لتطبيق ثدام الدارسة بكلية ا 80

 0ة مو كلية العلوم التطبيقية عبريلية الشاملاك  البلثاختيار عينة  40

دارم باالتفاق مت إ رمقة المتيسةةةةةةرمم قذلك بالط40/8/4089قاالنتهاا بتارمخ  ،80/88/4089طبيق االختبار بتارمخ البدا بت 30

 كلية العلوم التطبيقية عبري قتلدمد الوقت قالمكان لتطبيق االختبار0

 :أساليب المعالجة االحصائية

( لتللي  البيانات قاللصول على على النتائج Spssستنابات العينة باستخدام اللزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )تم تللي  ا

 كما ملي:
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، المتوسطات اللسابية قاالنلرافات المعيارمة للتعرف على استنابات ثفراد العينة تكرارات لو ع خصائص ثفراد العينةال - 

اخ ) ، معام  ثلفا كرقنبالت بالمقياس كك االستخرا  معام  االرتباط الداخلي للمنمو فقرات المقياس قارتباط بيرسون 

Cronbaeh Alphaللتلقق مو ربات المقياس )( تللي  التبامو المتعدد ، MANOVA للسا  الفرقق بيو منموعتيو )

 مستقليتو0

 :عرض ومناقشة النتائج

 أوالً: عرض النتائج المتعلقة بالسؤاا األوا وتفسيره:

 بسلطنة عمان؟ (كلية العلوم التطبيقية عبري) جامعة التقنية قالعلوم التطبيقية الذي نص على اآلتي: ما قاقت تيكيد الذات لدى طلبة

مو ثج  اإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات اللسابية قاالنلراف المعيارمة قالتكرارات قالنسب المئومة لمستوى للواقت 

دى طلبة كلية العلوم التطبيقية عبري بسلطنة عمان بيو ثبعاد المقياس0 قامت الباحثة بتلدمد المدى للمقياس الخماسي مو تيكيد الذات ل

(، قلللصول على طول الفئة تم تقسيمه على 2= 8 -0ثق  قيمة(= ) -خالل حسا  )اللدقد الدنيا قالعليا( رم حسا  المدى )ثعلى قيمة

، ( لتلدمد اللد اكعلى لهذه الفئة8( ، رم تم إاافة هذه القيمة إلى ثق  قيمة في المعيار قهي )0090=2/0ثكبر قيم في المعيار ثي)

( مواح نتائج المتوسطات اللسابية قاالنلراف المعيارمة قالتكرارات قالنسب المئومة 0( مواح ذلك ، كما ثن جدقل ) 2قجدقل ) 

 بالنسبة لمستوى تيكيد الذات0

 الدراسةمعتمد في تفسير نتائج ( المعيار ال1جدوا )

 تأكيد الذات مستوى المتوسط الحسابي المعيار الترميز

 منخف  جداً  1.00-1.79 قليلة جدات  8

 منخف  1.80-2.59 قليلة 4

 متوسط 2.60-3.39 متوسطة 3

 مرتفت 3.40-4.19 عالية 2

 مرتفت جداً  4.200000- عالية جداً  0

 

 االنحراف المعيارية والتكرارات والنسب المئوية بالنسبة لمستوى تأكيد الذات( المتوسطات الحسابية و7جدوا )

 م
أبعاد مقيا،      

 تأكيد الذات

 معيار

 تأكيد الذات
 النسبة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتيب

مستوى تأكيد 

 الذات

1 
قدرة التعبير عن 

 المشاعر

     4.1 4 قليلة جدا  

     8.2 8 قليلة

 متوسط 2 6562. 3.24 39.8 39 متوسطة
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( ثن مسةةةةتوى تيكيةةةد الةةةةذات لةةةدى طلبةةةةة كليةةةة العلةةةةوم التطبيقيةةةة عبةةةةري كانةةةت جميعهةةةةا متوسةةةطة، حيةةةةث 0متيةةةح مةةةةو جةةةدقل )

( قبةةةةةانلراف معيةةةةةاري 3039سةةةةتقالل بةةةةةالرثي  علةةةةةى ثعلةةةةى المتوسةةةةةطات بمتوسةةةةط حسةةةةةابي متوسةةةةةط بلةةةةغ )حصةةةة  ب عةةةةةد  اال

( قبةةةانلراف 03.24(، رةةةم جةةةاا فةةةي المرتبةةةة الثانيةةةة ب عةةةد  قةةةدرم التعبيةةةر عةةةو المشةةةاعر  بمتوسةةةط حسةةةابي متوسةةةط بلةةةغ )201)

ي التفاعةةة  االجتمةةةاعي  بمتوسةةةط حسةةةابي (، ثمةةةا فةةةي المرتبةةةة الثالثةةةة ققبةةة  االخيرمةةةة جةةةاا ب عةةةد  النسةةةارم فةةة656.معيةةةاري )

(، فةةةي حةةةيو جةةةاا فةةةي المرتبةةةة اكخيةةةرم ب عةةةد  الةةةدفاع عةةةو اللقةةةوق  بمسةةةتوى 507.( قبةةةانلراف معيةةةاري )3.20متوسةةةط بلةةةغ )

(، قبالنسةةةبة للمنمةةةوع الكلةةةي كانةةةت مسةةةتوى تيكيةةةد الةةةذات لةةةدى .290( قبةةةانلراف معيةةةاري )3001متوسةةةط بمتوسةةةط حسةةةابي )

(، قتعةةةةزق 359.(، قانلةةةةراف معيةةةةاري )3.22علةةةةوم التطبيقيةةةةة عبةةةةري متوسةةةةطاً، قبمتوسةةةةط حسةةةةابي )عينةةةةة مةةةةو طلبةةةةة كليةةةةة ال

قالتعامةةة  النيةةةد فةةةي التعامةةة  مةةةت  التسةةةامحالبيئةةةة العمانيةةةة قمةةةا متمتةةةت بةةةه هةةةذا الشةةةعب مةةةو الباحثةةةة نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى طبيعةةةة 

 اآلخرمو 0

 

     41.8 41 عالية

     6.1 6 عالية جداً 

2 

الجسارة في 

التفاعل 

 االجتماعي

     2 2 قليلة جدا  

     15.3 15 قليلة

 متوسط 1 5072. 3.20 51.0 50 متوسطة

     29.6 29 عالية

     4.1 4 عالية جداً 

1 
الدفاع عن 

 لحقوقا

     2 2 قليلة جدا  

     16.3 16 قليلة

 متوسط 1 4702. 3.06 64.3 63 متوسطة

     17.3 17 عالية

     2.0 2 عالية جداً 

 

1 

 االستقأا 

 بالرأي

     2 2 قليلة جدا  

     4.1 4 قليلة

 متوسط 1 4562. 3.38 37.8 37 متوسطة

     56.1 55 عالية

     2.0 2 داً عالية ج

 المجموع الكلي

     2 2 قليلة جدا  

     2.0 2 قليلة

 متوسط  3592. 3.22 70.4 69 متوسطة

     26.5 26 عالية

     1.0 1 عالية جداً 
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 ثانياً: عرض النتائج المتعلقة بالسؤاا الثاني وتفسيره: 

جامعة التقنية قالعلوم  ذي نص على اآلتي: هة  توجةد فرقق ذات داللةه إحصةةةةةةائيةة في ثرر كة  مو درجةات تةيكيةد الذات لدى طلبةالة

 تعزى لمتغيري )النوع االجتماعي قالتخصص اككادممي(؟ ،(العلوم التطبيقية عبري )كلية التطبيقية

 T-Test)) بية قاالنلرافةةةةات المعيارمةةةةة قاختبةةةةارمةةةةو ثجةةةة  اإلجابةةةةة علةةةةى هةةةةذا السةةةةؤال تةةةةم اسةةةةتخدام المتوسةةةةطات اللسةةةةا

( لمتغيةةةةري التخصةةةةص One-Way Anovaلمتغيةةةةر النةةةةوع االجتمةةةةاعي )ذكةةةةر، ثنثةةةةى(، قاختبةةةةار تلليةةةة  التبةةةةامو اكحةةةةادي )

 )إدارم ثعمال، تقنية معلومات، تصميم جرافيك(:

 النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(: -1

( لمسةةةةةتوى تيكيةةةةةد الةةةةةذات النةةةةةوع T-TESTت المعيارمةةةةةة قاختبةةةةةار )( المتوسةةةةةطات اللسةةةةةابية قاالنلرافةةةةةا1مواةةةةةح جةةةةةدقل )

 االجتماعي )ذكر، ثنثى(:

 ( ألبعاد تأكيد الذات وفقا لمتغير النوع االجتماعيT-TEST( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )2جدوا )

أبعاد مقيا، تأكيد 

 الذات

النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 اتجاه الداللة

قدرة التعبير عن 

 المشاعر

 2.714 3.22 44 ذكور
 غير دالة 7232. 356.- 92

 2.610 3.27 54 إناث

الجسارة في التفاعل 

 االجتماعي

 2.489 3.19 44 ذكور

 غير دالة 9332. 084.- 92

 إناث
54 3.20 2.526 

 لدفاع عن الحقوقا
 2.507 3.15 44 ذكور

 غير دالة 1142. 1.59 92
 2.429 3.00 54 إناث

 االستقأا 

 بالرأي

 2.357 3.45 44 ذكور
 غير دالة 1942. 1.30 92

 0.520 3.33 54 إناث

 المجموع الكلي
 0.366 3.25 44 ذكور

 غير دالة 4570. 7470. 81
 0.355 3.19 54 إناث

 α≤ 2.27 الة عند مستوى* د
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( عةةةدم قجةةةود فةةةرقق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة T-TEST( الختبةةةار  ت  )1متيةةةح مةةةو خةةةالل جةةةدقل ) 

(α ≤ 0.05 بةةةيو الةةةذكور قاإلنةةةاث فةةةي مسةةةتوى ثبعةةةاد مقيةةةاس تيكيةةةد الةةةذات، قتعةةةزق الباحثةةةة نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى تسةةةاقي )

 0بدقن تمييز الخدمات المقدمة بالكلية للطلبة قالطالبات

 التخصص )إدارة أعماا، تقنية معلومات، تصميم جرافيك(: -2

( المتوسةةةةةطات اللسةةةةابية قاالنلرافةةةةةات المعيارمةةةةةة بالنسةةةةبة لمسةةةةةتوى تيكيةةةةةد الةةةةذات تبعةةةةةا لمتغيةةةةةر 9إذ مواةةةةح جةةةةةدقل )        

 حادي:( تللي  التبامو اك9التخصص )إدارم ثعمال، تقنية معلومات، تصميم جرافيك(، كما مواح جدقل )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة تأكيد الذات تبعا لمتغير التخصص5جدوا )  

 العدد التخصص مقيـا، تأكيد الذات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قدرة التعبير عن المشاعر

 5912. 3.24 30 إدارة أعماا

 7492. 3.26 29 تقنية معلومات

 6462. 3.24 39 تصميم جرافيك

 6562. 3.24 98 المجموع الكلي

 الجسارة في التفاعل االجتماعي

 5012. 3.21 30 إدارة أعماا

 4112. 3.19 29 تقنية معلومات

 5832. 3.20 39 تصميم جرافيك

 5072. 3.20 98 المجموع الكلي

 الدفاع عن الحقوق

 4992. 3.10 30 إدارة أعماا

 4782. 3.11 29 تقنية معلومات

 4452. 3.01 39 تصميم جرافيك

 4702. 3.06 98 المجموع الكلي

 االستقأا 

 بالرأي

 4052. 3.44 30 إدارة أعماا

 3632. 3.40 29 تقنية معلومات

 5492. 3.32 39 تصميم جرافيك

 4562. 3.38 98 المجموع الكلي

 المجموع الكلي

 3462. 3.24 30 إدارة أعماا

 3282. 3.23 29 تتقنية معلوما

 3962. 3.19 39 تصميم جرافيك

 3592. 3.22 98 المجموع الكلي
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( ثن هنةةةاك بعةةة  الفةةةرقق فةةةي المتوسةةةطات اللسةةةابية فةةةي مسةةةتوى تيكيةةةد الةةةذات تبعةةةا لمتغيةةةر التخصةةةص 9متيةةةح مةةةو جةةةدقل ) 

حصةةةةائياً تةةةةم اسةةةةتخدام اختبةةةةار )إدارم ثعمةةةةال، تقنيةةةةة معلومةةةةات، تصةةةةميم جرافيةةةةك(، قمةةةةو ثجةةةة  التيكةةةةد ثن هةةةةذه الفةةةةرقق دالةةةةة إ

 (90، قتتيح النتائج مو خالل جدقل )(One-Way ANOVA) تللي  التبامو اكحادي

 تأكيد الذات تبعا لمتغير التخصص تحليل التباين األحادي بالنسبة لمستوى ( 8جدوا )

 مصدر التباين مقيـا، تأكيد الذات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

قدرة التعبير عن 

 المشاعر

 0092. 0042. 2 0082. بين المجموعات

 

.9912 

 
 4402. 95 41.777 داخل المجموعات

  97 41.785 المجموع الكلي

الجسارة في التفاعل 

 االجتماعي

 0162. 0042. 2 0082. بين المجموعات

 

.9842 

 
 2632. 95 24.980 داخل المجموعات

  97 24.988 مجموع الكليال

 الدفاع عن الحقوق

 4902. 1092. 2 2192. بين المجموعات

 

.6142 

 
 2232. 95 21.216 داخل المجموعات

  97 21.435 المجموع الكلي

 االستقأا بالرأي

 6612. 1392. 2 2772. بين المجموعات

 

.5192 

 
 2102. 95 19.943 داخل المجموعات

  97 20.220 لكليالمجموع ا

 المجموع الكلي

 2382. 0312. 2 0632. بين المجموعات

 

.7892 

 
 132. 95 12.493 داخل المجموعات

  97 12.556 المجموع الكلي

 α≤ 2.27مستوى * دالة عند 

لذات تبعا لمتغير ( في مسةةةةةتوى تيكيد اα ≤0000قجود فرقق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى داللة ) عدم)9متيةةةةةح مو جدقل )

التخصةص )إدارم ثعمال، تقنية معلومات، تصةميم جرافيك(، قتعزق الباحثة نتائج الدراسةة إلى توافق التخصصات المطرقحة بالكلية 

 الطلبة0بما متناسب مت ميول 
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 النتائج:مناقشة  

وسط حسابي بمت، م التطبيقية عبري متوسطاً تيكيد الذات لدى عينة مو طلبة كلية العلوقاقت مستوى ثاارت نتائج السؤال االقل إلى 

( قتعزق الباحثة نتائج الدراسة 4080ققد تعارات نتائج الدراسة اللالية مت دراسة )ملمود، ،(3590.(، قانلراف معياري )3.22)

جتماعي المتواجد مليط االالبيئات المختلفة قالتي متعامش معها الفرد قمدى تيريرها على تيكيد الذات في ال اختالفقد مكون إلى  ،اللالية

 فيه0

الذات معزى لمتغيري الننس  تيكيدكما ثاارت نتائج الدراسة اللالية إلى عدم قجود فرقق ذات دالله إحصائية في درجات ققت 

(، قتعزق الباحثة 4008، كتلو 4080، ملمود،4081قالتخصص ققد تعارات نتائج الدراسة اللالية مت دراسات ك  مو )اللواس،

يو ما تتميز به مو عدم تمييز بقكذلك الخصو ية الليارمة للمنتمت العماني قاللالية اختالف العينة لك  دراسة، الدراسة نتائج 

 الذكور قاالناث في التربية قالخدمات المقدمة في جميت مؤسسات الدقلة اللكومية قالخا ة0

 التوصيات:

 عم  التي تساعد على تنمية تيكيد الذات لدى طلبة الكليات0إعداد اكنشطة قالتدرمبات قالملاارات قالندقات ققرش ال -

 العم  على غرس المفاهيم النفسية قاالجتماعية مو خالل عملية التدرمس مما مؤدي إلى تنمية تيكيد الذات لدى الطلبة0 -

عام  مت قمهارات التقدرات  إلكسابهمتقدمم برامج إراادمة قتربومة لتنمية تيكيد الذات لدى العامليو في المنال التربوي  -

 الطلبة قالفهم النيد لسلوكياتهم قميولهم قاهتماماتهم قتو يتهم قاراادهم0

تيميو مناهج دراسية قمواوعات اجتماعية قمنتمعية مكشع مو خاللها الطلبة المهارات الالزمة للتعام  االجتماعي  -

 تلفة0النيد قحسو التعام  مت اآلخرمو قالتصرف في المواقع االجتماعية المخ

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية: -1

(، فعالية برنامج اراادي عقالني انفعالي لتلسيو تيكيد الذات قثررم في تنمية مهارات اتخاذ القرار 4081، ايرمو0) ؛ ثحمدقليد ،ثحمد 

 240-80ص ، ص (21)8 ، مركز االرااد النفسي،مجلة االرشاد النفسي 0لدى طالبات جامعه الطائع

(0 برنامج تدرمبي قائم على السلوك التوكيدي لخف  اليغوط النفسية 4080طاحون، حسيو0)؛ قدسوقي، ايرمو؛ قالبيسي، داليا  

 1380 -089، ص ص (89)، مصر، مجلة كلية التربية ببورسعيد 0لدى معلمي مرحلة التعليم اكساسي

 لنفسية قعالقتها بتيكيد الذات لدى طال    (، اساليب مواجهه اليغوط ا4081اللواس ،احمد  الح 0)
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 ، ص  83مصر، عدد  ،مجلة كلية التربية بالزقازيقجامعة حائ ،دراسات نفسية قتربومة ،            

 890-10ص:          

اء البلق 0عثرقنفي جامعه عمان االهلية كما مراها الطلبة المت اككادممي(0 ثسبا  التعثر 4083ثسماا0 ) ،قالمعمريعومنه؛  واللة ، 

 8980-848ص ص  (،8)81اكردن،  ،للبحوث والدراسات

 0(0 فاعلية التدرمب التوكيدي في تلسيو تقدمر الذات قالتكيع لدى الطلبة الاما االستقواا04082) ملمد قالخوالدم، ؛عادل طنوس، 

 420-8ص ص(، 8)28 ،مجلة دراسات العلوم التربوية

ي دولالمؤتمر ال، جتماعي لدى المسنيو بسلطنة عمان(0 عالقة السلوك التوكيدي بالتوافق اال4080، ثسعد0)العاني، مها؛ قالعطار 

 400 -8، ص ص الكومت (،عية: حلوا عملية لقضايا مجتمعيةالعلوم االجتماالرابع للعلوم االجتماعية )

، مجلة دراسات الطفولة ثطفال الرقاة0إلنناز لدى عينة مو (0المهارات التوكيدمة قعالقتها بسلوك ا4080فامزم0) عبداللميد، 

 8880-899ص ص ، (28)83مصر، 

(0 التوكيدمة بيو االذعانية قالعدقانية في اوا اختالف إدارك اكبناا للسطلة اكبومة دراسة مقارنة لدى 4000ثارف0) عبدالقادر، 

، مركز االرااد ، مصرتمع أفضل (المؤتمر الدولي السابع ) بناء االنسان لمج، نة مو المراهقيو في الرمع قالليرعي

 3830-329 جامعة عيو امس، ص ص –النفسي 

 0(0توكيد الذات قالتكيع االكادممي قعالقتهما ببع  المتغيرات الدمموجرافية قالتربومة لدى طلبة جامعة الخلي 4008كام 0) كتلو،  

 9400-198 ، ص ص(2)9مصر،  ،مجلة دراسات عربية في علم النفس

 (0العنع لدى طال  النامعة قعالقته بسمات الشخصية الخمس 4080عبدالوها 0)ملمود، نهاد 

 8200-408، ص ص: 24، مصر، عدد ، مجلة االرشاد النفسيالكبرى قتوكيد الذات          
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 قبس من فضل الصحابة في السنة النبوية المطهرة

Excerpts from the prefer prophet's companions in the purified Sunnah 

 عبد الغني محمد د. منتصر /إعداد

 جمهورية السودان ،جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن

 

 مستخلص البحث

قبس من فضل وعنوانه هو  ،خاتمةفصل واحد يحتوي على مبحثين، ثم و ، وتمهيد،هذا البحث يتلخص في مقدمة

، ومعنى السنة لغة ن تعريف الصحابي ومن هم الصحابة؟ع في التمهيد ، تحدثتالصحابة الكرام في السنة النبوية المطهرة

، والمبحث األحاديث الواردة في فضل الصحابة عامة بعض -األول: المبحث مبحثين؛  عن عبارة هذا الفصلو واصطالحا

خاتمة البحث  ثم ،قتصرت في هذا البحث المصغر على ذلكوا  األحاديث الواردة في فضل صحابة مخصوصين بعض -الثاني:

   .ثم فهرس المصادر والمراجع

 فضل، قبس، الصحابة، نبويةالسنة الالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

This research is summarized in an introduction, preamble, and one chapter that contains two 

topics, then a conclusion, and its title is a glimpse of the merits of the honorable companions 

in the Prophet’s pure sunnah. This chapter consists of two topics; The first topic: - Some of 

the hadiths mentioned in the merit of companions in general, and the second topic: - Some 

hadiths mentioned in the merit of private companions and was limited to this mini -research 

on that, then the conclusion of the research then the index of sources and references.  

Keywords: The Sunnah of the Prophet, companions, preferred, Excerpts 
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 استهالل 

 ۚ ِ ٌد َرُسوُل َّللاَّ ِ ُمَحمَّ ًدا يَْبتَُغوَن فَْضاًل ِمَن َّللاَّ ًعا ُسجَّ اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَهُْمۖ  تََراهُْم ُركَّ َوانًا ۖ ِسيَماهُْم ِفي َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّ ًْ  َوِر

لَِك َمثَلُهُْم فِي التَّْوَراِة ۚ َوَمثَلُهُْم فِي اْلِ 
ُجوِد ۚ َذَٰ ْنِجيِل َكَرْر أ أَْخَرَ  َشْطأَهُ فَََرَرهُ فَاْستَْغلَ َ فَاْستََو َٰ َعلَىَٰ ُسوقِِه ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّ

الَِحاِت ِمْنهُْم َمْغفِ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اَ  لِيَِغي َ بِِهُم اْلُكفَّاَرۗ  َوَعَد َّللاَّ رَّ  (1) َرةً َوأَْجًرا َعِظيًمايُْعِجُب الرُّ

 

 مقدمة:

ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده َّللا فال مضل له ومن  هونستعينإن الحمد هلل نحمده 

 وأن محمداً عبده ورسوله.  له،يضلل فال هاد  له، وأشهد أن ال إله إال َّللا وحده ال شريك 

َّللا عليه وسلم وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فإن أصدق الحديث  كتاب َّللا وخير الهد  هد  محمد صلى  -أما بعد: 

وأشرفهم بعده الصحابة الذين هاجروا معه وآرروه ونصروه  وكل بدعة ًاللة وكل ًاللة في النار، فأشرف الخلق محمد

األرض من في نشر هذا الدين في شتى بقا  واتبعوا النور الذي أنرل معه أولئك هم المفلحون، فلهم فضل عظيم بعد النبي 

 قوله تعالى:  -خالل الفتوحات السالمية العديدة، وفى القرآن الكريم آيات عدة عن فضل الصحابة الكرام منها: 

دً  ًعا ُسجَّ اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم ۖ تََراهُْم ُركَّ ِ ۚ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّ ٌد َرُسوُل َّللاَّ ِ َوِرْضَوانًا ۖ ِسيَماُهْم فِي ُمَحمَّ ا يَْبتَغُوَن فَْضاًل ِمَن َّللاَّ

ِلَك َمثَلُهُْم فِي التَّوْ 
َٰ
ُجوِد ۚ َذ ْنِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلَظَ فَاْستََوىَٰ َعلَىَٰ ُسوقِِه ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّ َراِة ۚ َوَمثَلُُهْم فِي اْْلِ

اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغفِ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اَع ِليَِغيظَ بِِهُم اْلُكفَّاَرۗ  َوَعَد َّللاَّ رَّ وَعْن عبد َّللا رًي َّللا ( 2)َعِظيًما  َرةً َوأَْجًرايُْعِجُب الزُّ

َحِدِهْم َخْيُر النَّاِس قَْرنِي، ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَهُْم، ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَهُْم، ثُمَّ يَِجيُء قَْوٌم تَْسبُِق َشهَاَدةُ أَ  -عنه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

 . ( 3)َشهَاَدتَهُ " يَِمينَهُ، َويَِمينُهُ 

، َذهَبًا َما بَلََغ ُمدَّ أََحِدِهْم، َوالَ نَِصيفَهُ  الَ تَُسبُّوا أَْصَحابِي، فَلَو -قال:  وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ( 4)أَنَّ أََحَدُكْم أَْنفََق ِمْثَل أُُحدأ

، قَاَل:  دأ َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَر قُلُوِب اْلِعبَاِد، " إِنَّ َّللاَ نَظََر -.  وَعْن َعْبِد َّللاِ ْبِن َمْسُعودأ ِفي قُلُوِب اْلِعبَاِد، فََوَجَد قَْلَب ُمَحمَّ

، فََوَجَد قُلُوَب أَْصَحاِبِه َخيْ ْلِعبَاِد بَْعَد فَاْصطَفَاهُ لِنَْفِسِه، فَاْبتََعثَهُ بِِرَسالَتِِه، ثُمَّ نَظََر فِي قُلُوِب ا دأ َر قُلُوِب اْلِعبَاِد، فََجَعلَهُْم ُوَرَراَء قَْلِب ُمَحمَّ

ِعْنَد َّللاِ َسيٌِّئ "  ِعْنَد َّللِا َحَسٌن، َوَما َرأَْوا َسيِّئًا فَهُو نَبِيِِّه، يُقَاتِلُوَن َعلَى ِدينِِه، فََما َرأَ  اْلُمْسلُِموَن َحَسنًا، فَهُو
(5 ) 

                                                           
 

 ) 1( الفتح 92

 . 92( الفتح 2)

 .  3553 رقم -3ص  -  5فضائل النبيباب كتاب أصحاب النبي-( صحيح البخاري3)

 . 3563رقم  – 8ص  – 5   –باب لوكنت متخذا خليال  –كتاب أصحاب النبي -( صحيح البخاري4)

كشف الخفاء ومريل اللباس( إسمماعيل ) ، وهو موقوف حسن ط الرسالة الباب مسند عبد َّللا ابن مسعود 88 ص  5 الجرء ( مسند المام أحمد5)

هـ( المكتبة العصرية ومريل اللباس( إسماعيل بمن محممد 3359بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء )المتوفى: 

حميمد بمن أحممد بمن يوسمف بمن هـ( المكتبمة العصمرية تحقيمق: عبمد ال3359بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء )المتوفى: 

 . 9938رقم9/993، 9م عدد األجراء: 9111 -هـ 3891هنداوي الطبعة: األولى، 
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جل لنبيه ثم للصحابة رًي َّللا عنهم لسبق علمه عر وجل بنقاء  روونفهم من كالم ابن مسعود رًي َّللا عنه اصطفاء َّللا ع 

وسلم تشريع بوحي من َّللا عر وجل، ثم  قلوبهم واستعدادها لحمل الرسالة بكل تكاليفها ولذلك فكالم النبي صلى َّللا عليه

 لف نصا صريحا. أنهم تعلموا من مدرسة النبوة، ثم إجما  المسلمين فهذا أيضا تشريع ما لم يخا الصحابة كذلك

 أهمية الموضوع: 

يستقي هذا الموًو  أهميته من أهمية القرآن الكريم ألن آياته هي موًو  البحث ثم من أهمية الصحابة الكرام الذين يتحدث 

وصل إلينا هذا  ءامنوا وجاهدوا وصبروا وهاجروا وءاووا ونصروا ولوالهم بإذن َّللا ماالموًو  عن فضلهم، فهم الذين 

 الدين.

 أسباب اختيار الموضوع: 

 كثيرة منها:  الموًو  أمورلدراسة هذا  دفعنيلقد 

 . النحوالموًو  على حسب علمي أنه لم يدرس هذا الموًو  على هذا  جدة- 3

 ورغبتي الشديدة في دراسة موًو  عن فضل الصحابة الكرام.  ميولي- 9

 الصحابة الكرام من خالل الرد على بعض المغرًين.  عن الدفا - 3

  أهداف البحث:

 ـ إرًاء َّللا عر وجل إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. 3

 ـ نفع المسلمين من األئمة والدعاة والخطباء في الدعوة إلى َّللا عر وجل.  وكذلك محبي الثقافة السالمية وكذلك الباحثين. 9

 السالمية باألبحاث عن فضل الصحابة الكرام.  ـ إثراء المكتبة3

 ـ تتبع أهم ما صنف في فضائل الصحابة. 8

 التعريف بفضائل الصحابة في القرآن.  ـ5

 

 منهج البحث

فبعد بيان المقدمة وما فيها من عناصر دخل في لب الموًو   وشر  في بيان ما  واالستقرائياستخدم الباحث المنهج التحليلي 

بتخريج جميع األحاديث  ثم أقوم، بكتب الصحاحمتحاشيا التكرار مستعينا في  ذلك  أحاديث عن فضل الصحابة الكرام ورد من

وإن لم يكن الحديث في الصحيحين بينت درجته  من الصحيحين فإن لم نجد فمن كتب السنن فإن لم نجد فمن المسند ثم المعاجم،

قوم ببيان معاني الكلمات وأابة والتابعين وغيرهم، مع توثيق مراجعي توثيقا كامال، ترجم لغير المشاهير من الصحأأما األعالم ف

 . إن وجدت الغريبة مستعينا بالقواميس والمعاجم وأنسب أبيات الشعر إلى قائلها

 : ( 6) الدراسات السابقة بخصوص هذا الموضوع

 -بحثت في األبحاث التي تعرًت لهذا الموًو  فوجدتها كاآلتي: 

                                                           
( من بحث الدكتورة شفاء على الفقيه بعنوان جهود البخاري ومسلم في إبرار مكانمة الصمحابة وفضمائلهم فمي الحصميحين مقمدم للممعتمر العلممي 6)

 لملك سعود .  هـ بجامعة ا 3838/9139الدولي الذي عقد 
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م( 3222م( فضائل الصحابة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ودراسة التليدي )3221من هذه الدراسات دراسة شبل ) 

وهي بعنوان فضائل الصحابة والدفا  عن كرامتهم وبيان خطر مبغضهم والطاعنين فيهم تناول فيها بعض القضايا المتعلقة 

ابة وعدم عصمتهم وحكم مبغضهم وشاتمهم، ثم ذكر فضائل الصحابة بالصحابة، حيث عرض لمفهوم الصحابي وعدالة الصح

التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ثم ذكر فضائل الخلفاء األربعة ثم باقي العشرة ثم ختم الدراسة بنصوص 

 أئمة السالم وأعالم األمة في شأن الصحابة. 

ة الصحابة )تراجمهم ـ فضائلهم ـ مناقبهم( كما جاءت في صحيحي البخاري م( بعنوان حيا9118علي كاخي ) ودراسة رهير

كتاب جمع فيه المعلف األحاديث التي أخرجهما الشيخان في فضائل الصحابة  ومسلم بشرح المامين ابن حجر والنووي، وهو

 ومناقبهم، وبين معاني المفردات وغريب الحديث ونقل كالم الشراح. 

اقب إلى صحيح البخاري من بداية المن الباري شرحبعنوان تخريج األحاديث الواردة في كتاب فتح م( 9115ودراسة عاصي )

في شرحه.  نهاية كتاب فضائل الصحابة، حيث تخصصت الدراسة في تخريج األحاديث التي تناولها ابن حجر العسقالني

م( وهي بعنوان القول المبين في الصحابة9115ودراسة عسكر )  

 هيكل البحث 

 يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة 

 ثم فهارس فنية

 المقدمة وفيها: : أوال

 أهمية الموًو  وأسباب اختياره.  (3

 أهداف البحث.  (9

 منهج البحث.  (3

 الدراسات السابقة. (8

 ثانيا: التمهيد وفيه مبحثان: 

 المقصود بالصحابة الكرام.المبحث األول: 

 .المقصود بالسنة المبحث الثاني:

 ثالثا: فصل ويحتوي على مبحثين: -

 األول: بعض األحاديث النبوية الواردة في الصحابة عامة.

 الثاني: بعض األحاديث النبوية الواردة في صحابة مخصوصين.
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 تمهيد: 

 لمقصود بالصحابةالمبحث األول: ا

 -معرفة الصحابة رضي َّللا عنهم أجمعين: 

لوال ما شانه من إيراده ( 7)كثيرة ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب االستيعاب البن عبد البرهذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا 

كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الخباريين ال المحدثين، وغالب على الخباريين الكثار والتخليط فيما يروونه، وأنا 

 -أورد نكتا نافعة إن شاء َّللا تعالى 

من طريقة أهل الحديث: أن كل مسلم رأ  رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فهومن الصحابة قال البخاري في : المعروف إحداها

 .  ( 8)رآه من المسلمين فهومن أصحابه" صحيحه: " من صحب النبي صلى َّللا عليه وسلم أو

داخل  كالعمى كابن أم مكتوم مثال وهووالحد الذي ذكر المصنف أنه المعروف ال يدخل فيه من لم يره صلى َّللا عليه وسلم لمانع 

في الحد الذي ذكره البخاري وفي دخول األعمى الذي جئ به إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم مسلما ولم يصحبه ولم يجالسه، ففي 

ت على عبارة البخاري نظر، فالعبارة السالمة من االعتراض أن يقال الصحابي من لقي النبي صلى َّللا عليه وسلم مسلما ثم ما

.  وال شك ( 11)( ومقيس بن صبابة ونحوهم10) ( وربيعة بن أمية9) السالم ليخر  بذلك من ارتد ومات كافرا كعبد َّللا بن خطل

 أن هعالء ال يطلق عليهم اسم الصحابة وهم داخلون في الحد إال أن نقول بأحد قولي األشعري أن إطالق اسم الكفر واليمان هو

مات كافرا لم يرل كافرا ومن مات مسلما لم يرل مسلما فعلى هذا لم يدخل هعالء في الحد أما من ارتد  باعتبار الخاتمة فإن من

وأما من ( 12)منهم ثم عاد إلى السالم في حياته صلى َّللا عليه وسلم فالصحبة عائدة إليهم بصحبتهم له ثانيا كعبد َّللا بن أبي سرح

                                                           
، َمْولُِدهُ: فِي َسنَِة ثََمانأ  ( اِلَماُم، الَعالََّمةُ، َحاف ُ الَمْغِرِب، َشْيُخ اِلْسالَِم، أَبُو7) ِد بِن َعْبِد البَرِّ بِن َعاِصمأ النََّمِريُّ ُعَمَر يُْوُسُف بُن َعْبِد َّللاِ بِن ُمَحمَّ

 . 335ص 35م    3218هـ /3815الطبعة الثالثة  -ط الرسالة -)سير أعالم النبالء(.  المام الذهبي عأ اآلِخرِ َوِستِّْيَن َوثاَلَِث مائَة فِي َشْهِر َربِيْ 

 عنون البخاري بذلك. 9 ص -5 -باب فضائل الصحابة-كتاب أصحاب النبي-صحيح البخاري( 8)

 ترجمة.( لم أقف له على 3) 

شرب الخمر  ( ربيعة بن أمية بن خلف ابن وهب بن حذافة بن جمح، الجمحي القرشي أدرك سيدنا رسول َّللا َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأسلم، ثم8)

بن مختصر تاريخ دمشق البن عساكر( : محمد بن مكرم )  في خالفة عمر، فهرب خوفاً من إقامة الحد إلى الشام، ثم لحق بالروم فتنصر. 

هـ(المحقق: روحية النحاس، رياض عبد الحميد 633على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور االنصاري الرويفعى الفريقى )المتوفى: 

 92:8/961 م عدد أجراء3288 -هـ  3819سوريا الطبعة: األولى،  –مراد، محمد مطيع. دار الفكر للطباعة والتوريع والنشر، دمشق 

هـ دراسة وتحقيق: عبد الرحمن محمد  815 - 695ح شرح مقدمة ابن الصالح، رين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي التقييد واليضا( 11)

 . 3/929م. 3252هـ/3382عثمان، محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة األولى، 

العمامري، ممن بنمي عمامر بمن لمعي، ممن قمريأ، فماتح أفريقيمة، فمارس بنمي عمامر، ممن أبطمال عبمد َّللاَّ بمن سمعد بمن أبمي سمرح القرشمي،  ( همو12)

 95بن العاص حين افتتح مصر، ولي مصر سنة  الصحابة، أسلم قبل فتح مكة، وهومن أهلها، وكان من كتَّاب الوحي، كان على ميمنة عمرو

 36قائم يصملي سمنة  لي ومعاوية في صفَّين، توفي بعسقالن فجأة وهوعاًما، اعترل الحرب بين ع 39بن العاص، فاستمر نحو هـ، بعد عمرو

: قِْيمَل: تُمُوفَِّي َسمنَةَ تِْسمعأ َوَخْمِسمْيَن. انظمر عثممان بمن عفمان ممن الرًما .  قَماَل أَبُمو أخو هـ، وهو الكتماب: )سمير أعمالم النمبالء( .  الممام  نَُعمْيمأ

 . 92ص 5    م3218هـ /3815الطبعة الثالثة  -ط الرسالة-الذهبي
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ففي عود الصحبة له نظر عند من ( 13)وته صلى َّللا عليه وسلم كاألشعث بن قيسارتد منهم في حياته وعاد إلى السالم بعد م 

في األم عن  أنها إنما ( 15). وفي عبارة الشافعي( 14)قول أبي حنيفة يقول إن الردة محبطة للعمل وإن لم يتصل بها الموت وهو

واشتراط كون  الرأيالبلوغ في  التميير أوتحبط العمل بشرط اتصالها بالموت، ووراء ذلك أمور في اشتراط أمور أخر من 

 أعم من ذلك واشتراط كونه صلى َّللا عليه وسلم حيا حتى يخر  ما  الرؤية بعد النبوة أو

بعد موته قبل الدفن واشتراط كون الرؤية له في عالم الشهادة دون عالم الغيب، فأما التميير فظاهر كالمهم اشتراطه كما رآه  لو

 وابن ( 16)حيى بن معينكالم ي موجود في هو

تفل في أفواههم فلم  وغيرهم وهم جماعة أتى بهم النبي صلى َّللا عليه وسلم وهم أطفال فحنكهم ومسح وجوههم أو عبد البر

وأما اشتراط ( 19)وعبيد َّللا بن معمر( 18)وعبد الرحمن بن عثمان التيمي( 17)يكتبوا لهم صحبة كمحمد بن حاطب بن الحارث

                                                           
ثَْوِر  بِن ُمْرتِمِع بمِن ِكْنمَدةَ.  اْسمُم ألَْشمَعِث: َمْعمِدْي َكمِرَب. ( اْبِن ُمَعاِويَةَ بِن َجبَلَةَ بِن َعِديِّ بِن َربِْيَعةَ بِن ُمَعاِويَةَ األَْكَرِمْيَن بِن الَحاِرِث بِن ُمَعاِويَةَ بِن 13)

ْأِس؛ فََغلََب عَ  ، قَالُوا: تُمُوفَِّي َسمنَةَ أَْربَِعمْيَن. َوَراَد بَْعُضمهُْم: َوَكاَن أَبَداً أَْشَعَث الرَّ ْعبِيُّ َث َعْنهُ: الشَّ مَي َّللاُ -بَْعمَد َعلِمي  لَْيِه لَهُ ُصْحبَةٌ، َوِرَوايَةٌ. َحدَّ ًِ َر

: َعمْن َحِكمْيِم بمِن َجمابِرأ، قَم -َعْنهُ  ، فَمأََمَرهُْم أَْن بِأَْربَِعْيَن لَْيلَةً.  قَاَل إِْسَماِعْيُل بُن أَبِي َخالِمدأ ما تُمُوفَِّي األَْشمَعُث بمُن قَمْيسأ، أَتَماهُُم الَحَسمُن بمُن َعلِمي  اَل: لَمَّ

ْوءاً، َوَكانَْت بِْنتُهُ تَْحَت الَحَسِن. )سير أعالم النبالء( .  المام الذهبي ًُ ئُْوهُ بِالَكافُْوِر َو ًِّ م    3218همـ /3815الطبعمة الثالثمة  -ط الرسمالة-يَُو

 . 36ص -9

، َمْولَى بَنِي تَْيِم َّللاِ بِن ثَْعلَبَةَ. يُقَالُ  ( اِلَماُم، فَقِْيهُ الِملَِّة، َعالُِم الِعَراِق، أَبُو14) ، الُكْوفِيُّ : إِنَّهُ ِمْن أَْبنَاِء الفُرِس.  َحنِْيفَةَ النُّْعَماُن بُن ثَابِِت بِن ُرْوطَى التَّْيِميُّ

َحابَِة.  قَاَل َجِرْيٌر: قَاَل لِي ُمِغْيَرةُ: َجالِْس أَبَا َحنِْيفَةَ، تَْفقَْه، قال إِْبَراِهْيَم الُولَد َسنَةَ ثََمانِْيَن، فِي  نََّخِعيَّ لَوَكاَن َحيّماً، لََجالََسمه. َوقَماَل َحيَاِة ِصَغاِر الصَّ

: النَّ  اْبُن الُمبَاَرِك: أَبُو افِِعيُّ اُس فِي الفِْقِه ِعيَاٌل َعلَى أَبِي َحنِْيفَةَ تُمُوفَِّي: َشمِهْيداً، َمْسمقِيّاً، فِمي َسمنَِة َخْمِسمْيَن َومائَمةأ، َولَمهُ َحنِْيفَةَ أَْفقَهُ النَّاِس.  َوقَاَل الشَّ

همـ 3815الطبعمة الثالثمة  -ط الرسمالة-يالممام المذهب –أعمالم النمبالء  َوَّللاُ أَْعلَم .  سير -َسْبُعْوَن َسنَةً، َوَعلَْيِه قُبَّةٌ َعِظْيَمةٌ، َوَمْشهٌَد فَاِخٌر بِبَْغَداَد 

 . 321ص-5م   3218/

ائِِب بِن ُعبَْيِد بِن َعْبِد يَِرْيَد بِن ِهَشا15) ُد بُن إِْدِرْيَس بِن الَعبَّاِس بِن ُعْثَماَن بِن َشافِِع بِن السَّ ِم بِن الُمطَّلِِب بِن َعْبِد َمنَمافأ بمِن قَُصميِّ بمِن ِكمالَِب بمِن ( ُمَحمَّ

ةَ بنِ  ةَ، َومَ  ُمرَّ مٌد يَتِْيمماً فِمي َكْعِب بِن لَُعيِّ بِن َغالِبأ، اِلَماُم، َعالُِم الَعْصِر، نَاِصُر الَحِدْيِث، فَقِْيهُا َمْولُِد اِلَماِم بَِغرَّ اَت أَبُْوهُ إِْدِرْيُس َشابّاً، فَنََشمأَ ُمَحمَّ

لَْت بِ  ْيَعةَ، فَتََحوَّ ِه، فََخافَْت َعلَْيِه الضَّ ْمِي، َحتَّى فَاَق فِْيِه األَْقَراَن، وَ َحْجِر أُمِّ ةَ، َوأَْقبََل َعلَى الرَّ َصاَر يُِصْيُب ِه إِلَى َمْحتِِدِه َوهُو اْبُن َعاَمْيِن، فَنََشأَ بَِمكَّ

ْرِ ، فَبََرَ  فِي َذلَِك، ) سير أعالم  همـ 3815الطبعمة الثالثمة  -ط الرسالة-النبالء( . إمام الذهبيِمْن َعْشَرِة أَْسهُمأ تِْسَعةً، ثُمَّ أَْقبََل َعلَى الَعَربِيَِّة َوالشَّ

 . 5ص  –31م   3218/

ثِْيَن، أَبُمو ( يَْحيَى بُن َمِعْينأ أَبُو16) يُّ َممْوالَهُم  هُمَو: اِلَمماُم، الَحمافِ ُ، الِجْهبَمُذ، َشمْيُخ الُمَحمدِّ ِريَماِد بمِن  َرَكِريَّما يَْحيَمى بمُن َمِعمْيِن بمِن َعمْوِن بمنِ  َرَكِريَّا الُممرِّ

يُّ َممْوالَهُمُ  ، ثُممَّ الُممرِّ ِه: ِغيَاُث بُن ِريَاِد بِن َعْوِن بِن بِْسطَاَم الَغطَفَانِيُّ ، أََحمُد األَْعمالَِم. ُولِمَد: َسمنَةَ ثََممانأ َوَخْمِسمْيَن بِْسطَاَم. َوقِْيَل: اْسُم َجدِّ ، البَْغمَداِديُّ

، فَأَنفَقَمهُ ُكلَّمهُ َعلَمى الَحمِدْيِث َحتَّمى لَمْم يَْبمَق لَمهُ َومائَةأ.  َكاَن َمِعْيٌن َعلَى َخَراِ  الرَّ  ، فََماَت، فََخلََّف لِيَْحيَى اْبنِِه أَْلَف أَْلمِف ِدْرهَممأ  نَعمٌل يَلبَُسمهُ. )سمير يِّ

 . 63ص33م   3218هـ /3815الطبعة الثالثة  -ط الرسالة-أعالم النبالء( . ال مام الذهبي

ُد ْبُن َحاِطبِ 17) ْبِن هَِصيِص ْبِن َكْعِب ْبِن لَُعي  اْلُجَمِحيِّ هَاَجَر بِِه أَبََواهُ  ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذافَةَ ْبِن َجمِح ْبِن َعْمِرو ( مَحمَّ

، يُ  مدأ ْسماَلِم بُِمَحمَّ َي فِمي اْلِ ُل َمْن ُسممِّ مهُ إِلَى أَْرِض اْلَحبََشِة، َوهَُو أَوَّ مفِينَِة، َخَرَجمْت أُمُّ ْكنَمى أَبَما إِْبمَراِهيَم َوقِيمَل: إِنَّمهُ ُولِمَد بِاْلَحبََشمِة، َوقِيمَل ُولِمَد فِمي السَّ

َوتِْسمِعيَن)معرفة الصمحابة ألبمي نعميم( أبمو نعميم  ةَ َسنَةَ أَْربَعأ ُمهَاِجَرةً، َوتُُوفَِّي َسنَةَ ِست  َوثََمانِيَن بِاْلُكوفَِة فِي أَيَّاِم َعْبِد اْلَملِِك، َوقِيَل: إِنَّهُ َماَت بَِمكَّ 
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عن أهل العلم فقال رأيت أهل العلم يقولون كل من رأ  رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( 20)الرؤية فحكاه الواقديالبلوغ في حالة  

عندنا ممن صحب النبي صلى َّللا عليه وسلم ولوساعة من نهار انتهى.   وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورًيه فهو

 لخر  بذلك من أجمع العلماء على عدهم في الصحابة كعبد َّللا بن الربير والصحيح أن البلوغ ليس شرطا في حد الصحابي وإال

 ( 21)والحسن والحسين رًي َّللا عنهم وأما كون المعتبر في الرؤية وقوعها بعد النبوة فلم أر من تعرض لذلك إال ابن منده 

 

:المبحث الثاني  

 معنى السنة النبوية لغة واصطالحاً 

 الُسنَّة لغة: 

ن لك سنن ي: ترك فال: نهجه. يقال: خدعك سنن الطريق وسنته. والسنة أيضا: سنة الوجه. وقال اللحيانوسننه وسنن الطريق 

أي جهته؛ قال ابن سيده: وال أعرف سننا عن غير اللحياني. شمر: السنة في األصل سنة الطريق، الطريق وسننه  

                                                                                                                                                                                                   
هـ( تحقيمق : عمادل بمن يوسمف العمراري : دار الموطن 831أحمد بن عبد َّللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى : 

 . 361ص3، ومجلد فهارس (.   5)  6م عدد األجراء :  3228 -هـ  3832الرياض الطبعة : األولى  –للنشر 

ْحَمِن ْبُن ُعْثَماَن التَّْيِميُّ َوهُو18) ةَ ْبمِن َكْعمِب اْبمُن أَِخمي طَْلَحمةَ ْبمِن ُعبَْيمِد  اْبُن ُعبَْيِد َّللاِ ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْمر ( َعْبُد الرَّ وْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن تَِميِم ْبِن ُممرَّ ِِ

ماِم، حَ َّللاِ، َشِهَد اْليَْرُموَك َمَع أَبِي ُعبَْيَدةَ  بَْيِر، فَُدفَِن فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوأُْخفَِي َمَكاُن قَْبِرِه َعمْن أَْهمِل الشَّ ِديثُمهُ ِعْنمَد َسمِعيِد ْبمِن ، َوأُِصيَب َمَع اْبِن الرُّ

ْحَمِن ْبِن َحاِطبأ، َوَغْيِرِه، معرفة الصح ابة أبو نعيم أحمد بن عبد َّللا بن أحممد بمن إسمحاق بمن موسمى اْلُمَسيِِّب، َوأَبِي َسلََمةَ، َويَْحيَى ْبِن َعْبِد الرَّ

 -همـ  3832الريماض الطبعمة : األولمى  –هـ( تحقيق : عادل بن يوسمف العمراري : دار الموطن للنشمر 831بن مهران األصبهاني )المتوفى : 

 . 3832ص8، ومجلد فهارس (  5)  6م عدد األجراء :  3228

ُ َعلَْيمِه َوَسملََّم، ُمْختَلَمٌف فِمي ُصمْحبَتِِه، َحِديثُمهُ ِعْنمَد ُعم( ُعبَْيُد َّللاِ ْبُن َمْعمَ 19) مِد ْبمِن ِسميِريَن.  رأ َسَكَن اْلَمِدينَةَ، أَْدَرَك النَّبِيَّ َصملَّى َّللاَّ بَْيمِر، َوُمَحمَّ ْرَوةَ ْبمِن الرُّ

هـ( تحقيق : عادل بن يوسف 831بهاني )المتوفى : معرفة الصحابة أبو نعيم أحمد بن عبد َّللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األص

 . 3865ص8، ومجلد فهارس (   5)  6م عدد األجراء :  3228 -هـ  3832الرياض الطبعة : األولى  –العراري : دار الوطن للنشر 

(20 ًِ ُد بُن ُعَمَر بِن َواقِدأ األَْسلَِميُّ َمْوالَهُْم الَواقِِديُّ الَمِدْينِيُّ القَا ي َصاِحُب التََّصمانِْيِف، َوالَمَغماِري الَعالََّممةُ اِلَمماُم أَبُوَعْبمِد َّللاِ أََحمُد أَْوِعيَمِة الِعْلمِم ( ُمَحمَّ

عفِِه الُمتَّفَِق َعلَْيِه. ُولَِد بَْعَد الِعْشِرْيَن، َومائَةأ. َوطَلََب الِعْلَم َعاَم بِْضَعةأ َوأَْربَِعْيَن.  وَ  ًَ ماِم َسِمَع ِمْن: ِصَغاِر الَعلَى  تَّابِِعْيَن فََمْن بَْعَدهُم بِالِحَجماِر َوالشَّ

: َمماَت الَواقِمِديُّ َوَغْيِر َذلَِك.  أَْحَمُد بُن َعلِي  األَبَّاُر: َسِمْعُت ُمَجاِهَد بَن ُمْوَسى يَقُْوُل: َما َكتَْبنَا َعمْن أََحمدأ أَْحفَم َ  ْوِريُّ .  قَماَل َعبَّماٌس المدُّ  ِممَن الَواقِمِديِّ

: َماَت الَواقِِديُّ فِي ِذي الحِ عَ  َوهُو ِة َسنَةَ َسْبعأ َومالَى القََضاِء، َولَْيَس لَهُ َكفٌَن فَبََعَث الَمأُْمْوُن بِأَْكفَانِِه. َوقَاَل البَُخاِريُّ ئَتَْيِن.  )سير أعمالم النمبالء( جَّ

 . 858ص-2م  3218هـ /3815الطبعة الثالثة  -رسالةط ال-المام الذهبي –م  3218هـ /3815الطبعة الثالثة  -ط الرسالة-المام الذهبي

ُد بُن يَْحيَى بِن َمْنَده، َواسم َمْنَدةَ: إِْبَراِهيْ 21) ُد، أَبُوَعْبِد َّللاِ ُمَحمَّ ُم بُن الَولِْيِد بِن سنَدة بمِن بُطَّمة بمِن أَسمتُْنَدار بمِن َجهَماْر بُخمت ( اِلَماُم الَكبِْيُر الَحافِ ُ الُمَجوِّ

مد الَعْبِديُّ  ِد بِن إِْسَحاَق بمِن ُمَحمَّ ُولِمَد فِمي ُحمُدْوِد الِعْشمِرْيَن َوممائَتَْيِن فِمي َحيَماة  َمْوالَهُُم األَْصبَهَانِّي، جدُّ صِحِب التََّصانِْيِف الَحافِِ  أَبِي َعْبِد َّللاِ ُمَحمَّ

ْيخ: َوَماَت اْبُن َمْنمَده فِمي َرَجمبأ َسمنَة  ُشيُْوِخنَا َوإَِماُمهُم، أَدَرك َسْهَل بن عثمان.  قَاَل أَبُوأُْستَاُذ  الشَّْيخ فِي "تَاِرْيِخِه": هُو َجدِّهم َمْنَده.  قَاَل أَبُو الشَّ

 . 388ص -38م   3218هـ /3815الطبعة الثالثة  -ط الرسالة-المام الذهبي -إِْحَد  َوثاَلَِث مائَةأ.  سير أعالم النبالء 
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رفه قومه عدهم. وسن فالن طريقا من الخير يسنه إذا ابتدأ أمرا من البر لم يعوهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن ب  

ون. ويقال: تنح عن فاستسنوا به وسلكوه، وهو سنين. ويقال: سن الطريق سنا وسننا، فالسن المصدر، والسنن االسم بمعنى المسن

وجهه.  ه. وتنح عن سنن الجبل أي عنسنن الطريق وسننه وسننه، ثالث لغات. قال أبو عبيد: سنن الطريق وسننه محجت

نسن الجوهري: السنن الطريقة. يقال: استقام فالن على سنن واحد. ويقال: امض على سننك وسننك أي على وجهك. والمس

 ]المسنسن[: الطريق المسلوك، وفي التهذيب: طريق يسلك. وتسنن الرجل في عدوه واستن: مضى على وجهه)22(

هَا  ُح َجانُِب ُوُجوِدِه َعلَى َجاِنِب َعَدِمِه تَْرِجيًحا لَْيَس َمَعهُ اْلَمْنُع ِمَن النَّقِيضِ قِيَل فِي َحدِّ َظَب َوقِيَل ِهَي: َما َوا، اْصِطاَلًحا ِهَي: َما يَُرجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع تَْركأ َما باََل ُعْذرأ  ِن النَّبِيِّ َصلَّى اَداِت النَّافِلَةُ، َوفِي اأْلَِدلَِّة َما َصَدَر عَ َوِقيَل ِهَي: فِي اْلِعبَ ، َعلَى فعله النبي َصلَّى َّللاَّ

ُِ بِاْلبَْحِث َعْنهُ في هذا العلم.23 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َغْيِر اْلقُْرآِن ِمْن قَْولأ أَْو فِْعلأ أَْو تَْقِرير، َوهََذا هَُو اْلَمْقُصود   َّللاَّ

 

 

 الفصل األول

 الواردة في فضل الصحابة الكرام رضي َّللا عنهم.بعض األحاديث 

 بعض األحاديث الواردة في فضل الصحابة عامة وفيه مطالب -المبحث األول:

 .النهي عن سب الالحقين للسابقين المطلب األول:

عوف شيء أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن  كالهما عن 9583ومسلم  3563فقد أخر  البخاري 

: " ال تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد -صلى َّللا عليه وسلم  -فسبّه خالد فقال رسول َّللا

. . .  وهذا الحديث شامل لكل الصحابة رًي َّللا عنهم ألنه قال عليه الصالة والسالم: "ال  أحدهم وال نصيفه" وهذا لف  مسلم

: ذكر الخبر الدالِّ على 35/938في صحيحه كما في الحسان ( 24) أصحابي"، ولذلك بّوب عليه أبو حاتم بن حبان تسبوا أحداً من

كلهم ثقات عدول. . . .  وأما توجيه هذا الخطاب لخالد بن الوليد ولغيره فهذا ال  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن أصحاب رسول َّللا 

الكالم موجه لمن؟ لخالد بن  يفيد خروجه من الصحابة بل هو بالجما  صحابي، وإنما المقصود الصحبة الخاصة . . ." )وهذا

الوليد ولكن في حق عبد الرحمن بن عوف، والواًح هنا الكالم عن أفضلية السبق، ولكن من هو خالد بن الوليد هو المجاهد 

 العفو و حسن الظن(  يها الضعفاء ليس لنا إال الطمع فالفاتح فماذا نفعل نحن أ

                                                           
هـ(،  لسان العرب، دار صادر 633لفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى الفريقى )المتوفى: محمد بن مكرم بن على، أبو ا 93 

.33/995، 35ه، عدد األجراء:  3838 -الطبعة: الثالثة  بيروت، –  

علم األصول، المحقق: الشيخ هـ(، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من 3951محمد بن علي بن محمد بن عبد َّللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  98 

عة: الطبعة كفر بطن، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور،  دار الكتاب،  العربي، الطب -أحمد عرو عناية، دمشق 

.25/ 3، 9، عدد األجراء: 3222 -هـ 3832األولى   

ُد، َشْيُخ 24) ُد بُن ِحبَّاَن بِن أَْحَمَد بِن ِحبَّاَن بِن ُمَعاِذ بِن معبِد بِن َسِهيِد بِن هَديَّمةَ بمنِ ( اِلَماُم، الَعالََّمةُ، الَحافِ ُ، الُمَجوِّ ، ُمَحمَّ ةَ بمِن ُخَراَساَن، أَبُو َحاتِمأ  ُممرَّ

ةَ بِن َرْيِد بِن َعْبِد َّللاِ بِن َدارِم بِن َحْنظَلَةَ بِن َمالِِك بِن َرْيِد منَاة بنِ  ، َصاحُب الُكتُِب الَمْشهُْوَرِة.  َسْعِد بِن يَِرْيَد بِن ُمرَّ اِرِميُّ البُْستِيُّ تَِميمأ التَِّمْيِميُّ الدَّ

 . 35/29م ( 3218هـ /3815الطبعة الثالثة  -ط الرسالة-ُولَِد َسنَةَ بِْضعأ َوَسْبِعْيَن َومائَتَْيِن. )سير أعالم النبالء( .  المام الذهبي
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 هم خير األرض وبركتها :المطلب الثاني 

قال: " يأتي على الناس رمان يغرو فئام من  -صلى َّللا عليه وسلم  -بن عبد َّللا عن أبي سعيد الخدري عن النبي فعن جابر

؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغرو فئام من الناس فيقال لهم:  -صلى َّللا عليه وسلم  -الناس يقال لهم: فيكم من رأ  رسول َّللا 

؟ فيقولون: نعم، ثم يغرو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأ  -لى َّللا عليه وسلم ص -فيكم من رأ  من صحب رسول َّللا 

 . ( 25)؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم" وهذا لف  مسلم-صلى َّللا عليه وسلم  -من صحب رسول َّللا 

الناس رمان يبعث منهم البعث : " يأتي على -صلى َّللا عليه وسلم  -. . .  وعن جابر قال: رعم أبو سعيد قال: قال رسول 

؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني  -صلى َّللا عليه وسلم  -فيقولون: هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب النبي

؟ فيفتح لهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون  -صلى َّللا عليه وسلم  -فيقولون: هل فيهم من رأ  أصحاب النبي

وهذا شامل أيضاً لكل الصحابة ( 26)؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به" -صلى َّللا عليه وسلم  -فيهم أحداً رأ  أحداً رأ  أصحاب النبي

األرمنة  ففي هذه( 27رًي َّللا عنهم، )فكما أخبر النبي صلى َّللا عليه وسلم:" ال يأتي رمان على الناس إال وبعده شر منه")

رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم بل ولمن رأ  أحدا منهم بل ولمن رأ  من رأ  أحدا منهم، وهذا  يتطلع الناس ألحد من أصحاب

يدل على انتشار الشر في هذه األرمنة فيبحثون عن الصالحين التماسا للخير والبركة(.  ومن فضل الصحابة رًي َّللا عنهم 

صلى َّللا عليه  -قال: صلينا المغرب مع رسول َّللا  أبيه من طريق سعيد بن أبي بردة عن 9533أنهم أمنة لألمة، أخر  مسلم 

فرفع رأسه إلى السماء فقال: " النجوم أمنة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذهبت  -وسلم 

. .  وهذا أيضاً يشمل كل . . ( 28)أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"

الصحابة رًي َّللا عنهم ألن الحديث عام في الصحابة ولم يخص أحداً منهم دون أحد. وعن جرير بن عبد َّللا البجلي عن 

قال: " الطلقاء من قريأ والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا واآلخرة، والمهاجرون  -صلى َّللا عليه وسلم  -النبي

 . ( 29)عضهم أولياء بعض في الدنيا واآلخرة "واألنصار ب

قلت: وفي هذا الحديث ذكر الصحابة كلهم: المهاجرين واألنصار والطلقاء والعتقاء، وأنه عليه الصالة والسالم أثبت لهم الوالية 

 بعضهم مع البعض اآلخر في الدنيا واآلخرة. 

تفيد صحة إسالمهم وإيمانهم وذلك أنه لم يثبت لهم الوالية في الدنيا : " واآلخرة " -صلى َّللا عليه وسلم  -. . .  وقول الرسول 

 فقط بل واآلخرة.  وَّللا تعالى أعلم. 

                                                           
 هما من حديث عمرو بن دينار. كال 9539ومسلم  3582( أخرجه البخاري 25)

 من طريق أبي الربير.  9593( أخرجه مسلم 26)

 ( 27)  لم أقف على تخريجه.

 . 9533( أخرجه مسلم 28)

 . 31/385وصححه، وأبو نعيم في أخبار أصبهان  8/81، والحاكم 9838والطبراني في الكبير  8/353( رواه أحمد 29)

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                                 153  

ISSN: 2706-6495 

ِ  َسبِيلِ  فِي َوجاَهُدوا َوهاَجُروا آَمنُوا َوالَِّذينَ وهذا الحديث عمل بما جاء في كتاب َّللا تعالى في قوله:    َونََصُروا آَوْوا َوالَِّذينَ  َّللاَّ

 َوأُولُوا ِمْنُكمْ  فَأُولئِكَ  َمَعُكمْ  َوجاَهُدوا َوهاَجُروا بَْعدُ  ِمنْ  آَمنُوا َوالَِّذينَ ( 47) َكِريمٌ  َوِرْزقٌ  َمْغفَِرةٌ  لَهُمْ  َحق ًا اْلُمْؤِمنُونَ  هُمُ  أُولئِكَ 

ِ  ِكتابِ  فِي بِبَْعضٍ  أَْولى بَْعُضُهمْ  اأْلَْرحامِ  َ  إِنَّ  َّللاَّ  . (30) َعِليمٌ  َشْيءٍ  بُِكل   َّللاَّ

على الصحابة كلهم رًي َّللا عنهم وال شك أن َّللا  -صلى َّللا عليه وسلم  -. . .  فتبين مما تقدم ثناء َّللا تعالى ورسوله الكريم

 -صلى َّللا عليه وسلم  -تعالى بعلمه للغيب اختار أصحاب رسوله

مسعود قال: إن َّللا نظر في قلوب العباد فوجد عن عبد َّللا بن  عن رر بن حبيأ( 32) ثنا عاصم( 31) . . . و عن أبي بكر بن عياش

برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد  فابتعتهخير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه  -صلى َّللا عليه وسلم  -قلب محمد 

َّللا حسن وما رأوا فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم ورراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأ  المسلمون حسناً فهو عند 

 . ( 34( )33)سيئاً فهو عند َّللا سيء

فالصحابة رًي َّللا عنهم هم صفوة الخلق بعد األنبياء، حينما تقرأ في سيرتهم تقول هعالء مالئكة وليسوا بشرا عاديين مما 

هار فقد كانوا فرسانا بالنا عن غيرهم تحملوه من أذ  وصبر في سبيل هذا الدين، وكذلك روائع اليمان والعبادة التي تميروا به

 رهبانا بالليل.

 

 

 

 

  

                                                           
 ( . 65-68( األنفال: اآليتان )30)

م( شعبة بن عياش بن سالم األردي الكوفي الخياط، أبو بكر: من مشاهير القراء.  كان عالما فقيها فمي المدين.   812 - 638هـ =  323 - 25( )31)

همـ(دار العلمم للماليمين 3325األعالم: )خير الدين بن محمود بن محمد بمن علمي بمن فمارس، الرركلمي الدمشمقي )المتموفى:  -توفي في الكوفة 

م  3228 -همـ  3832الريماض الطبعمة : األولمى  –العراري : دار الوطن للنشر  935 ص3 م   9119أيار / مايو  -امسة عشر الطبعة: الخ

 . 3/355، ومجلد فهارس (  5)  6عدد األجراء : 

و كان ممن القمراء ن ومائة( عاصم بن أبى النجود االسدي وهو عاصم بن بهدلة كان اسم أبى النجود بهدلة كنيته أبو بكر مات سنة ثمان وعشري32)

مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار محمد بن حبان بمن أحممد بمن حبمان بمن معماذ بمن َمْعبمَد، التميممي، أبمو حماتم، المدارمي،  العشرة

الطبعمة: األولمى  المنصورة –هـ(حققه ووثقه وعلق عليه: مرروق على ابراهيم: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوريع 358البُستي )المتوفى: 

 . 3/953 3معدد األجراء:  3223 -هـ  3833

وقال: صحيح السناد،  3/68في المعجم، والحاكم  851في الكبير وابن األعرابي  8589، والطبراني 3835 ، والبرار35111( أخرجه أحمد 33)

 كلهم من طريق أبي بكر بن عياش.  8/333راية ، والبيهقي في المدخل كما في نصب ال583والقطيعي في روائد فضائل الصحابة 

 . 3/3تقديم: عبدَّللا بن عبد الرحمن السعد.  -تأليف الشيخ حمد بن عبد َّللا الحميدي  ( البانة لما للصحابة من المنرلة والمكانة34)
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 األحاديث الواردة في فضل صحابة مخصوصين وفيه مطالب -ني:المبحث الثا 

  فضل أبي بكر الصديق  المطلب األول: 

لي  كما قال عليه الصالة والسالم لعمر رًي َّللا عنه عندما وقع خالف بينه وبين الصديق رًي َّللا عنه: " فهل أنتم تاركو

وعن أنس، أن أبا بكر رًي َّللا عنه حدَّثهم قال: بينا أنا مع رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم في الغار  (35)صاحبي؟ مرتين"

 ؟وأقداُم المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول َّللا، لو أن أحدهم رفع قََدَمه أبصرنا! فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين َّللا ثالثهما

 :بن الخطاب  فضل عمرالمطلب الثاني:   

رو  مسلم في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال )قد كان في األمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد  

م وعليه علىفعمر( )وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم )بينما أنا نائم رأيت الناس يعرًون 

يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره.  قالوا: ما أولت ذلك يا رسول  قمص، منها ما

َّللا؟ قال الدين( وأخر  البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال )بينما أنا نائم إذ رأيت قدحاً أتيت 

يَّ يخر  من أظافري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقالوا: فما أولته يابه فيه لبن فشربت منه حتى  رسول  أني ألر  الرَّ

 َّللا؟ قال العلم(.

 : فضل عثمان بن عفان  المطلب الثالث: 

.  وقال عبد  اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض: -صلى َّللا عليه وسلم -بعد ما أنفق في غروة العسرة قال رسول َّللا

فحث على جيأ  -صلى َّللا عليه وسلم-عن عبد الرحمن بن حباب السلمي، قال: خطب النبي -بإسناده -َّللا بن أحمد في مسند أبيه

العسرة، فقال عثمان بن عفان: عليَّ مائة بعير بأحالسها وأقتابها.  قال: ثم نرل مرقاة من المنبر، ثم حث، فقال عثمان: عليَّ مائة 

يده  يقول بيده هكذا يحركها )وأخر  النبي   -صلى َّللا عليه وسلم -السها وأقتابها.  قال: فرأيت رسول َّللاأخر  بأح

 .    كالمتعجب( : ما على عثمان ما عمل بعد هذا

  فضل علي بن أبي طالب المطلب الرابع: 

وعن واثلة بن األسقع، قال: سألت عن علي بن أبي طالب في منرله، فقالت فاطمة: قد ذهب يأتي برسول َّللا صلى َّللا عليه 

وسلم إذ جاء، فدخل رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ودخلت، فجلس رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم على الفراش وأجلس فاطمة 

الرجس أهل البيت  إنما يريد َّللا ليذهب عنكم) بين يديه، فلفع عليهم بثوبه وقالا عن يمينه وعليا عن يساره وحسنا وحسين

".  قال واثلة: فقلت من ناحية البيت: وأنا يا رسول َّللا من أهلك؟ قال:  .(. اللهم هعالء أهلي، اللهم أهلي أحقاويطهركم تطهير

 ."وأنت من أهلي".  قال واثلة: إنها لمن أرجى ما أرتجي

 

 

 

 

 

                                                           
  الدرداء.من حديث أبي إدريس عن أبي  3553رقم  ،5/5 ( أخرجه البخاري35)
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 خاتمة: 

 ورد فيه: وفي ختام هذا البحث المتواًع نستعرض أهم ما

وأفردت مبحثا عن جهاد الصحابة  الصحابي،معنى  الكرام فبينتبدأت بتعريف عنوان البحث وهو صور من جهاد الصحابة 

 الكرام وسراياهم أمام المشركين وبالؤهم في ذلك البالء الحسن

 -التوصيات: 

 البحث:بعد استعراض 

لشحذ الهمم في حبهم وكيف  السنة النبوية عن فضل الصحابة الكرامأوصي القارئ ونفسي بكثرة المطالعة في  -3

 أنهم جاهدوا لتكون كلمة َّللا هي العليا.

 أوصي بالقراءة في سيرة الصحابة الكرام والسير على نهجهم واالقتداء بهم. كما-9

 ة عليهم من َّللا ما يستحقون.وأوصي بالدفا  عنهم وسط تلك الهجمات من الرافض-3

 -البحث: نتائج 

 الصحابة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل َّللا. -3

 الصحابة ًربوا أرو  األمثلة في قوة اليمان.  -9

 الصحابة هم أفضل الخلق بعد األنبياء والمرسلين. -3

توفيق فمن َّللا وحده وهو حسبي ونعم هذا فما كان من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان وَّللا ورسوله منه برآء، وما كان من 

  الوكيل

   والسالمثم الصالة بعد      امـوالحمد هلل له خت

 ( 36) وصحبه وتابعي منواله     وآلةي ـعلي النبي المصطف    

  

                                                           
 . 318، 316أبيات رقم  لإلمام ابن الجرري رحمه َّللا الجرريةمتن مقتبس من ( 36)
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 المصادر المراجع 

 القرآن الكريم

السلطانية بإًافة ترقيم صحيح البخاري محمد إسماعيل أبوعبد َّللا البخاري، دار طوق النجاة )مصورة عن  -

 . 2هـ عدد األجراء: 389محمد فعاد عبد الباقي  الطبعة: األولى، 

الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فعاد عبد الباقي، دار إحياء  صحيح مسلم، مسلم بن الحجا  أبو -

 .5بيروت، عدد األجراء:  –التراث العربي 

هـ معسسة 983بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني( )المتوفى: مسند المام أحمد، أبوعبد َّللا أحمد  -

 م. 9113 -هـ  3893الرسالة، الطبعة: األولى، 

تقممديم: عبممدَّللا بممن عبممد   -تممأليف الشمميخ حمممد بممن عبممد َّللا الحميممدي  البانممة لممما للصممحابة مممن المنرلممة والمكانممة -

 . 3/3الرحمن السعد.

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  والصابة في تميير الصحابة، أب -

بيروت، الطبعة:  –هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية 859

 .8هـ، عدد األجراء:  3835 -األولى 

دار العلم للماليين، الطبعة: األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الرركلي الدمشقي،  -

 م. 9119أيار / مايو -الخامسة عشرة 

هـ(، إرشاد الفحول إلي 3951إرشاد الفحول: محمد بن علي بن محمد بن عبد َّللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  -

بطن، قدم له: الشيخ خليل  كفر-تحقيق الحق من علم األصول، المحقق: الشيخ أحمد عرو عناية، دمشق 

، 3222 -هـ 3832، الطبعة: الطبعة األولى الكتاب، العربي فرفور، دارس والدكتور ولي الدين صالح المي

 . 25/ 3، 9عدد األجراء: 

تاريخ السالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم، شمس الدين أبوعبد َّللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيمار الذهبي  -

م،  9113بشار عّواد معروف، دار الغرب السالمي، الطبعة: األولى،  هـ(، المحقق: الدكتور688)المتوفى: 

 .35عدد األجراء: 

هـ،  815 - 695التقييد واليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، رين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي  -

وهف القحطاني، هـ تحقيق د.  سعيد بن علي بن 3382المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 

 مطبعة سفير، الرياض.

الجهاد بين عقيدة المسلمين وشبه المستشرقين، عوض عبد الهادي العطا، الجامعة السالمية بالمدينة المنورة،  -

م، 3285هـ ـ 3815الطبعة: السنة السابعة عشرة العددان السابع والستون والثامن والستون رجب ـ ذوالحجة 

 .3عدد األجراء: 

بيروت، الطبعة: األولى،  –هـ(، دار الهالل 3896كفوري )المتوفى:  المختوم، صفي الرحمن المبارالرحيق  -

 .3عدد األجراء: 

ار الذهبي، معسسة الرسالة سير أعالم النبالء، شمس الدين أبوعبد َّللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيم -
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 95م، عدد األجراء.  3285هـ /  3815: الثالثة، الطبعة 

يح مسلم، مسلم بن الحجا  أبوالحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فعاد عبد الباقي، دار إحياء صح -

 .5بيروت، عدد األجراء:  –التراث العربي 

 الجررية لإلمام ابن الجرري رحمه َّللا.متن  -

هـ معسسة 983وفى: مسند المام أحمد، أبوعبد َّللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني( )المت -

 م. 9113 -هـ  3893الرسالة، الطبعة: األولى، 

مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي،  -

هـ(حققه ووثقه وعلق عليه: مرروق على ابراهيم: دار الوفاء 358أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 

 . 3/953 3معدد األجراء:  3223 -هـ  3833الطبعة: األولى  المنصورة –للطباعة والنشر والتوريع 

هـ( دار صادر، 595معجم البلدان، شهاب الدين أبوعبد َّللا ياقوت بن عبد َّللا الرومي الحموي )المتوفى:  -

 .6م، عدد األجراء:  3225بيروت، الطبعة: الثانية، 

أبونعيم أحمد بن عبد َّللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني، دار الوطن معرفة الصحابة،  -

 .6عدد األجراء: -هـ  3832للنشر الرياض، الطبعة: األولى 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى الفريقى  -

، 35ه، عدد األجراء:  3838 -الطبعة: الثالثة  بيروت، –رب، دار صادر هـ(،  لسان الع633)المتوفى: 

33/995. 
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أثر استخدام مشروع مقترح على ضوء التمكين الرقمي وطرح األسئلة في تنمية تحصيل اللغة 

 العربية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي بمملكة البحرين

The Effect of Using A Proposed Project in The Light of Digital Empowerment and Asking 

Questions on The Development of Achievement in The Arabic Language for First-Year 

Middle School Students in The Kingdom of Bahrain 

 محمد إبراهيم مسلم إبراهيم: الباحث إعداد

ة مصر ، جمهوريجامعة الزقازيق ،كلية التربية، معلم لغة عربية وباحث دكتوراه في مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية 

  العربية

  mohamedmesalem@gmail.com Email: 

 م0202/ـ ه1441

 مستخلص البحث:

هدف البحث الحالي إلى تنمية التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام مشروع مقترح في   

ضوء التمكين الرقمي وطرح األسئلة؛ ولتحقيق أهداف البحث تم صياغة الفرضيات وإجراء التجربة التي استغرقت الفصل الدراسي 

( تلميذا مجموعة 53( تلميذا مجموعة ضابطة و)53( تلميذا )02يث تكونت عينة البحث من )ح 0212األول من العام الدراسي 

تجريبية من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين بمملكة البحرين، وأعد الباحث استبيانين لقياس رضا 

يا في مادة اللغة العربية مكون من أربعين سؤاال من نوع االختيار التالميذ وأولياء األمور عن المشروع المستخدم، واختبارا تحصيل

من متعدد، وقام بمعالجة الدروس المقررة باستخدام المشروع المقترح القائم على التمكين الرقمي وطرح األسئلة، وبعد انتهاء 

وصلت تبار التحصيلي قبليا وبعديا، وتدراسة التالميذ للموضوعات المقررة تم تطبيق أدوات الدراسة االستبيانات بعديا واالخ

 الدراسة إلى عدة نتائج منها:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي  -

 في التطبيق القبلي. 

درجات االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في ( بين متوسط 2.21توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) - 

 .الدرجة الكلية الختبار اللغة العربية وذلك لصالح االختبار البعدي
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 نال المشروع المقترح رضا كل من التالميذ وأولياء األمور مع بعض المالحظات عليه. -  

 وفي ضوء هذه النتائج تم وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات.

 مشروع، التمكين، الرقمي، األسئلة، التحصيل الكلمات المفتاحية:

 

 

The Effect of Using A Proposed Project in The Light of Digital Empowerment and Asking 

Questions on The Development of Achievement in The Arabic Language for First-Year 

Middle School Students in The Kingdom of Bahrain 

 

Abstract: 

The current research aims to develop achievement in the Arabic language for preparatory 

first-grade students using a proposed project based on Digital empowerment and asking 

questions; to achieve the goals of the research, hypotheses have been formulated and the 

experiment that took the first semester of the 2016 academic year has been established 

where the research sample consisted of (70) (35) pupils are a control group and (35) 

pupils are an experimental group of preparatory first-grade students at Riffa Preparatory 

School for Boys in the Kingdom of Bahrain ,The researcher prepared two questionnaires 

to measure the satisfaction of students and parents about the project used, and an 

achievement test in the Arabic language component consisting of forty questions of a 

type of multiple choice, and he addressed the prescribed lessons using the proposed 

project based on Digital empowerment and asking questions, and after the completion of 

the students' study of the prescribed topics was applied The study tools questionnaires 

after and the achievement test before and after. The study reached several results, 

including: 

- There were no statistically significant differences between the mean scores of students 

of the experimental and control groups in the achievement test in the tribal application. 
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  - There are statistically significant differences at the level of significance (0.01) between 

the average scores of the pre and posttests of the experimental group in the total score of 

the Arabic language test in favor of the post test. 

 - The proposed project won the satisfaction of both students and parents, regardless of 

some observations on it. 

In light of these results, a set of recommendations and proposals were developed. 

Key words: Project, Digital empowerment, questions, achievement. 

 

 مقدمة

لغتنا العربية هويتنا، فهي من أجمل لغات العالم وأفضلها على اإلطالق؛ فقد كرمها هللا تعالى وشرفها بأن جعلها لغة القرآن ولغة    

 .أهل الجنة، فهي محفوظة به إلى قيام الساعة

وبالرغم من األهمية الكبرى التي تحظى بها اللغة العربية ومكانتها بين اللغات إال أنها مازالت تعاني من مشكالت جمة سواء    

على األلسنة أو داخل المدارس في طرق تعليمها مما أدى إلى انخفاض مستوى تحصيل التالميذ لها، وضعف تنمية مهاراتها 

قيل بملل كثير من التالميذ عند دراستها أو استثقالها، ولذلك أوجب البحث عن استراتيجيات حديثة، المختلفة لديهم وال مغاالة إذا 

ووسائل لغوية جديدة ،ومستحدثات تربوية فاعلة ،وبرامج إلكترونية ناجعة لمعالجة تلك المشكالت والحد منها، أو التغلب عليها 

 (.0212(، المهيرات )0212لسن عند النطق بها. الزبيدي )وذلك برفع مستوى التحصيل فيها ، وبالتالي تقويم األ

 أن نتكاتف من أجل العمل على االرتقاء بها تحدثا وكتابة. –مسؤولين ومعلمين وطالب وأولياء أمور  -لذلك وجب علينا جميعا

 اإلحساس بمشكلة البحث:

بالتدريس لطالب الصف األول اإلعدادي وتحليل درجاتهم برغم ما سبق من أهمية كبرى للغة العربية إال أنه ومن خالل العمل     

في االختبارات التشخيصية والشهرية والمنتصف لوحظ تدن واضح وقصور شديد في مستوى تحصيلهم في مادة اللغة العربية رغم 

عبائهم، عالوة على أ التحاق الكثير منهم بمعاهد خارجية أو بالدروس الخصوصية مما يستنزف األموال، ويحمل األسرة عبئا ثقيال

 وهذا ما دفع إلى البحث عن حلول لهذه المشكلة.

(، 0211وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات بضعف الطلبة في تحصيل اللغة العربية في التعليم العام، منها دراسة بني ذياب )

 (،0212(، وعبد الرازق )0212وعوض )
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( بضرورة توظيف المستحدثات التكنولوجية، وتعديل 0211(، وأبي العينين )0220وما أشارت إليه دراستا كل من أبي جوير )  

 االتجاهات نحوها من خالل نشر الوعي بأهمية تطبيقها، وسبل االستفادة منها في العملية التعليمية.

 تحديد مشكلة البحث وأسئلته:

ألول اإلعدادي في مادة اللغة العربية من خالل نظرا لما سبق فإن هذا البحث يتصدى لمشكلة ضعف تحصيل طالب الصف ا      

البحث عن طرق وأساليب جديدة في التعليم والتعلم، ومن ضمن هذه االتجاهات الحديثة التي تنادي بها الدراسات والبحوث التربوية 

لم ويستشهد أنصار دها المعالتعلم اإللكتروني وطرح األسئلة حيث يعتبران بديال للتلقين واالستظهار، والفصول الدراسية التي يقو

التعلم الرقمي بالعديد من المزايا لتنفيذ هذه البرامج في الفصول الدراسية بما في ذلك عمق أكبر إلدراك المفاهيم، وقاعدة معرفية 

ءة اأوسع، وتحسين االتصال والمهارات الشخصية واالجتماعية، وتعزيز مهارات القيادة، وزيادة اإلبداع، وتحسين مهارات القر

والتحدث والكتابة. يحدث ذلك انطالقاً من أّن التالميذ يصبحون أعمق فهما للعلم إذا أتيحت لهم الفرصة لمواجهة مشكالت واقعيّة 

 http://blog.naseej.comحياتيّة، معقدة ومثيرة للتحّدي. 

سبب تدن وضعف تالميذ الصف األول اإلعدادي في تحصيل اللغة العربية؛ وذلك من خالل ما سبق تتضح مشكلة هذا البحث ب

يرجع إلى الطرائق التدريسية التقليدية التي يستخدمها المعلمون داخل صفوفهم، ومن هنا تأتي فكرة المشروع المقترح القائم على 

لتحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية لدى طالب التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة، واستخدامها داخل الصفوف من أجل تنمية ا

 الصف األول اإلعدادي.

 :ويمكن عالج هذه المشكلة باإلجابة عن السؤال الرئيس التالي   

ما أثر استخدام المشروع المقترح في ضوء التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة في تنمية التحصيل في اللغة العربية لدى تالميذ 

 اإلعدادي بمملكة البحرين؟الصف األول 

 ويتفرع عن هذا السؤال السؤاالن التاليان:

كيف يمكن تنمية التحصيل في مادة اللغة العربية باستخدام المشروع المقترح في ضوء ضوء التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة  -1

 لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي بمملكة البحرين؟

قترح في ضوء التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة في تنمية التحصيل في اللغة العربية لدى تالميذ ما أثر استخدام المشروع الم -0

 الصف األول اإلعدادي بمملكة البحرين؟

 :البحث أهداف

 يهدف البحث الحالي إلى: 

 تنمية التحصيل في اللغة العربية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. -1
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 في ضوء التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة في تنمية التحصيل في اللغة العربية.معرفة أثر المشروع المقترح  -0 

 أهمية البحث:

 يرجى أن يستفيد من البحث الحالي:

أ( التالميذ: حيث يؤدي إلى: تنمية ورفع مستوى التحصيل لديهم في مادة اللغة العربية، وينوع طرق تعلمهم ودراستهم ومراجعتهم 

يتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم وفروقهم الفردية واستعداداتهم وقدراتهم الخاصة بما يتيح لهم فرص تعليمية للمادة التعليمية بما 

 متكافئة.

ب( المعلمون: حيث يؤدي البحث إلى تطوير وتنوع طرق التدريس لديهم بأساليب جديدة ومتنوعة تتوافق مع ميول ورغبات 

دى طالبهم داخل صفوفهم، وكذلك إعطاء فكرة أوسع وأشمل للمعلمين عن التالميذ، مما يساعد على رفع مستوى التحصيل ل

المشاريع التعليمية في ضوء التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة، وأهميتها في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتفعيل دور المعلم 

 داخل الصف من ملقن إلى موجه ومرشد ومستشار.

ورة تدريب معلميهم على استخدام التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة في التعليم داخل ج( الموجهون: حيث يوجه أنظارهم إلى ضر

 صفوفهم أثناء تدريسهم اللغة العربية لطالبهم.  

د( المتخصصون في مناهج وطرق التدريس: يلفت نظرهم إلى ضرورة تصميم مناهج جديدة تقوم على التعلم اإللكتروني وطرح 

 األسئلة. 

 ه( الباحثون: حيث يعتبر التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة منطلقا لعدد من البحوث والدراسات في مختلف المواد الدراسية. 

 فرضا البحث:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة الختبار التحصيلي في مادة  -1

 التطبيق القبلي.اللغة العربية في 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار تحصيل  -0

 اللغة العربية لصالح التطبيق البعدي.

 :البحث حدود

 م.0212/0210حدود زمانية: حيث أجري البحث خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 حدود مكانية: طبق البحث بمدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين بمملكة البحرين.
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 حدود موضوعية: طبق البحث في تحصيل مادة اللغة العربية فرعي القراءة والقواعد النحوية فقط. 

 رها عشوائيا.حدود بشرية: طبق على عينة من طالب الصف األول اإلعدادي من مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين، وتم اختيا

 المتغير المستقل: مشروع مقترح في ضوء التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة.

 المتغير التابع: التحصيل في مادة اللغة العربية للصف األول اإلعدادي بمملكة البحرين.

 أدوات البحث:

 اختبار تحصيلي في اللغة العربية. -1

 للمشروع. التلميذاستبيان تقييم  -0

 تقييم أولياء األمور للمشروع.استبيان  -5

 إجراءات البحث:

 إجراءات البحث:   

 ولإلجابة عن أسئلة البحث اتبع الباحث الخطوات التالية:

سؤاال موضوعيا من أسئلة االختيار  42أعد الباحث اختبارا تحصيليا إلكترونيا في اللغة العربية للصف األول اإلعدادي مكون من  -1

 المنهجية والقواعد النحوية، وذلك من خالل: من متعدد في فرعي القراءة

 االطالع على أهداف ومعايير تدريس اللغة العربية بالمرحلة اإلعدادية في مملكة البحرين والخاصة بالصف األول اإلعدادي. -1

 مراجعة األدبيات البحوث والدراسات السابقة والكتب التربوية في مجال تحصيل اللغة العربية. -0

على مجموعة من األساتذة والمتخصصين في المناهج وطرق تدريس اللغات وبعض معلمي ومشرفي اللغة تم عرض االختبار  -5

 العربية بالمرحلة اإلعدادية؛ للحكم على مدى صالحية االختبار لتالميذ هذه المرحلة.

 تم إجراء التعديالت التي أقرها المحكمون على االختبار. -4

 جراء األساليب اإلحصائية المناسبة للتأكد من صدقه وثباته. تم التأكد من صالحية اختبار التحصيل وإ -3

إعداد استبيانين لتقييم المشروع المقترح من وجهة نظر التالميذ وأولياء األمور وتم االطالع على الكتب والدراسات والبحوث  -0

ن من ن والمشرفين والمعلميالتربوية في مجال تخصص المناهج وطرق التدريس إلعدادهما، وكذلك تحكيمهما من قبل المتخصصي

 ذوي التخصص.
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 تطبيق أدوات البحث التجريبية: -5 

اختيار عينة البحث من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين، وقسمت العينة إلى مجموعتين:  -1      

 مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة.

 ر التحصيل( على المجموعتين )التجريبية والضابطة(.التطبيق القبلي ألدوات البحث )اختبا -0      

 تطبيق المشروع المقترح على عينة البحث. )المجموعة التجريبية فقط( -5      

التطبيق البعدي ألدوات البحث )اختبار التحصيل( على عينة البحث المجموعتين )التجريبية والضابطة( واالستبيانين على  -4      

 ث وأولياء أمورهم.التالميذ عينة البح

 المشروع المقترح في ضوء التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة: -

تم االطالع على الكتب والراسات والبحوث التربوية في مجال تخصص المناهج وطرق التدريس إلعداد أدوات البحث، وكذلك  -1

 من ذوي التخصص. تحكيمها من قبل المتخصصين والمشرفين والمعلمين

االتفاق مع المختصين والزمالء والتالميذ على فكرة المشروع وأهدافه، وكانت فكرة المشروع بعنوان" منهجنا: سؤال  تم -0

بتحديد كل موضوعات المنهج المقررة عليه باالختبار النهائي، ودرسها جيدا وتقديمها على هيئة سؤال  التلميذوجواب" حيث يقوم 

الضعيف  تلميذالفترات المراجعة لما قبل االختبار النهائي، وما يخص عدد األسئلة، يكتفي  وجواب في نهاية الفصل الدراسي أثناء

 سؤاال بواقع ثالثة أسئلة لكل درس، وباقي التالميذ عدد األسئلة بالنسبة لهم غير محدد كل بحسب إمكاناته وقدراته. 52بـ 

ة ...( أو بأي طريق-رقمي  –إلكتروني  –طريقة إعداده لمشروعه من بين االختيارات المتاحة له )مشروع ورقي  التلميذيحدد  -5

 مناسبة له، حيث يتم مناقشته فيه من قبل المعلم ومن قبل التالميذ قبل العرض.

زمالئه، وكذلك طريقة توجيه  طريقة العرض المناسبة لمشروعه، وله حرية اختيار من يساعده ويعاونه من التلميذيختار  -4

 األسئلة لهم.

للطالب الحق في الرجوع إلى مناقشات الدروس وتدريباتها، وكذلك األنشطة الصفية والالصفية، واالختبارات بجميع أنواعها  -3

 لالستعانة بها.

 للطالب الحق في اختيار البرامج اإللكترونية المناسبة لمشروعه سواء في اإلعداد أو العرض. -2

 مصطلحات البحث:

 التعلم اإللكتروني:
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"أسلوب التعلم المرن باستخدام المستحدثات التكنولوجية، وتجهيز شبكات المعلومات عبر االنترنت معتمدا على االتصاالت    

قت وبأي و المتعددة االتجاهات، وتقديم مادة تعليمية تهتم بالتفاعالت بين المتعلمين وهيئة التدريس والخبرات والبرمجيات في أي

 (.34، 0220مكان". )إسماعيل،

 ويقصد به في البحث الحالي:

 استخدام تكنولوجيا األجهزة التعليمية والكمبيوتر والشبكات والهواتف واأللواح الذكية في إعداد وطرح األسئلة وكذلك اإلجابة عنها.

 التمكين الرقمي:

ية من أجل تطوير المهارات الحياتية وتعزيز قدراته داخل مجتمع يشير إلى قدرة الفرد على استخدام التقنيات الرقمية بفعال

 ((Iivari, Molin, & Kinnula,2016 .المعلومات

 ويقصد به في البحث الحالي:

قدرة التلميذ على صياغة أسئلة إلكترونية وإجاباتها عن طريق برامج إلكترونية وتطبيقات رقمية وطرحها على زمالئه داخل 

 الصف الدراسي.

 األسئلة: طرح

"المهارة التي تستخدم لدعم نوعية المعلومات من خالل استقصاء طالبي، يتطلب طرح األسئلة الفاعلة، أو صياغتها، أو اختيار 

 (25، 0211األفضل منها")العياصرة،

 ويقصد بها في البحث الحالي:

لهم عن  قلية العليا، وتقديم التغذية الراجعة المناسبةعلى إعداد أسئلة جيدة وطرحها على المتعلمين لتحفيز قدراتهم الع التلميذقدرة 

 طريق اإلجابات النموذجية التي أعدها لذلك؛ بهدف تنمية التحصيل لديهم.

 التحصيل:

مقدار ما يحصل عليه التلميذ من معلومات أو معارف أو مهارات معبرا عنها بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن معه قياس 

 (.20، 0225ة". )شحاته والنجار، المستويات المحدد

 ويقصد به في البحث الحالي:

من درجات في اختبار تحصيل اللغة العربية الذي أعده  -عينة البحث  –مجموع ما يحصل عليه تالميذ الصف األول اإلعدادي 

 الباحث، وذلك بعد التدريس لهم بالمشروع المقترح.
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 أدبيات البحث: 

 تحصيل اللغة العربية:

تقوم اللغة العربية بدور فعال في نقل التراث العربي واإلسالمي من جيل إلى جيل، والمحافظة عليه ونشره، باإلضافة إلى    

كونها أداة االتصال والتفاهم بين األفراد، ووسيلتهم في قضاء الحاجات ومناقشة شئون الحياة المتشعبة، وأداة التثقيف والتعليم، 

 علوم في مختلف المراحل التعليمية، وأداة التفكير ووحدة الفكر والمشاعر بين أبناء األمة. واكتساب المعرفة وتحصيل ال

واللغة العربية عالوة على ذلك هي عنوان األمة العربية، واللسان المعبر عن القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهما مصدرا   

خرى والمواد الدراسية المختلفة، فهي ليست مادة دراسية فحسب، التشريع اإلسالمي، ولهذا تزداد أهميتها عن سائر العلوم األ

 وإنما هي مظهر من مظاهر وجود األمة العربية وكيانها. 

"فقد كانت ومازالت وثيقة األواصر بهوية هذه األمة، ووجودها وشخصيتها وخصائصها، فقد وعت منذ أمد بعيد تكوين األمة    

الحضاري، وواكبت تراثها الثقافي في العلوم واآلداب والفنون والتشريع والفلسفة، وتعهدت نقله من جيل إلى جيل عبر 

 (100، 1002العصور". )المالئكة،

اكتسبت اللغة العربية مكانتها من غزارة كلماتها، وتعدد أساليبها وتنوعها، وقدوة أدائها، وحسن جرسها، وقابليتها للنماء  وقد    

واستيعاب مستجدات الحضارة في العصور المختلفة، وتفاعلها الحي مع العلوم والمعارف والثقافات المتنوعة، وقدرتها على 

ظها بأصالتها وثباتها. ومما زادها شرفًا وقوة وأصالة وعزة نزول القرآن الكريم بها، فأضاف التطور ومواكبة الحياة، مع احتفا

إليها أبعاًدا جديدة وجعلها أوسع أفقًا، وأغزر عطاء، ومنحها قدرة على حمل النظريات واألفكار والمبادئ، وجعلها لغة عالمية 

 ( 11، 1022له لتعلمها، ألنها لغة الدين ووعاء اإلسالم. )محجوب،مرتبطة بعالمية اإلسالم، حيث يسعى المسلمون في العالم ك

لكل هذا ارتفعت مكانة اللغة العربية عند المسلمين كافة، فسعوا إلى تعلمها وتعليمها مخلصين، وتفقهوا في دراسة علومها،    

ها، وحفظها من اللحن والخطأ وأسهموا في وضع قواعدها، وترسيخ بنيانها، وضبط حروفها، وتقويم كلماتها، ووزن أشعار

 والدخيل، وإضافة كل ما من شأنه أن يسهم في تحسين تعليمها وتيسير صعابها. 

ومما يبرز مكانة تعليم اللغة العربية في المراحل التعليمية ويعزز االهتمام بها، ويدعو إلى بذل مزيد من الجهود للمحافظة عليها   

ن التحصيل واالستيعاب والفهم للمعارف والمواد الدراسية، فالتفوق في اللغة العربية يصحبه ما تؤديه تلك اللغة من دور في إتقا –

تفوق في المواد الدراسية المختلفة، وضعف التحصيل اللغوي له خطره على المستقبل العلمي للطالب، كما تعد اللغة العربية إحدى 

اللغة أهم وسائل االتصال بين اإلنسان وبيئته وهي األساس الذي يعتمد  الوسائل المهمة في تحقيق المدرسة لوظائفها المتعددة، ألن

عليه تربيته من جميع النواحي، كما يعتمد عليه كل نشاط يقوم به سواء كان ذلك عن طريق االستماع والقراءة أم عن طريق الكالم 

 المجال الدراسي في النقاط اآلتية: والكتابة، وقد لخص بعض الباحثين في تعليم اللغة أهم أدوار اللغة العربية في 

 أنها األداة التي تساعد التلميذ على عملية التفكير والنشاط العقلي عموًما.  -
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 أنها األداة التي يستخدمها التلميذ في االتصال بالمجتمع والتعامل مع األفراد لتحقيق المنافع والحاجات.  - 

المواد الدراسية المختلفة. وعلى مقدار نموه في النواحي اللغوية المختلفة يتوقف أنها األداة التي يستخدمها التلميذ في السيطرة على  -

 اكتسابه لما تشتمل عليه هذه المواد من معلومات واتجاهات ومهارات. 

 ( 53-55، 1002أنها األداة التي سوف يستخدمها التلميذ في تثقيف نفسه بعد خروجه إلى الحياة العملية. )يونس، -

 وني الرقمي:التعلم اإللكتر

 ما هو التعليم اإللكتروني الرقمي؟

التعليم اإللكتروني الرقمي هو التعليم الذي تستخدم فيه تكنولوجيات اإلنترنت لالتصاالت والمعلومات ويشمل التعليم على الشبكة     

وتعليم الويب والتعليم المحوسب وتعليم اإلنترنت، وهو التعليم الذي تستخدم في الحصول عليه وسائل تكنولوجية ويقوم بتوفيره 

 الحاسوب بشكل مباشر وفوري عن طريق الشبكات المحلية أو اإلنترنت. المدرس على أجهزة 

وتكمن أهمية التعليم اإللكتروني الرقمي في أنه يتيح لنا استخدام اإلنترنت وتطبيقاته المختلفة وشبكات الحاسوب وتكنولوجيات    

 إلكترونية أخرى الستخدامها في إدارة التعليم وقياسها.

 Hortonالمفهوم الشامل للتعليم االلكتروني بأنه أي استخدام لتقنية الويب واالنترنت إلحداث التعلم ) عرف )هورتن وهورتن(   

and Horton ،0225( التعليم االلكتروني بأنه التعلم من بعد باستخدام تقنية الحاسب )(. وعرف )هندرسنHenderson ،0220 .)

تخدام لتعليم باستخدام االنترنت، فإنه يمكن تعريف التعليم االلكتروني بأنه اسولتمييز التعليم االلكتروني عن التعليم عن بعد، وا

 ,SCORM( باستخدام تقنية االنترنت، وفق معايير محددة )مثل معايير LMS & LCMSبرامج إدارة نظم التعلم والمحتوى )

IMS, IEEE .من أجل التعلم ) 

 أهمية وأهداف التعلم اإللكتروني الرقمي:

عليم اإللكتروني من أهم أساليب التعليم الحديثة، فهو يساعد في حل مشكلة االنفجار المعرفي، واإلقبال المتزايد على يعد الت   

التعليم، وتوسيع فرص القبول في التعليم، والتمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأهيلهم دون ترك أعمالهم، وتعليم ربات البيوت، 

ن، والقضاء علي األميه. ويحمل التعليم اإللكتروني القدرة الواسعة للوصول لكال من المصادر مما يسهم في رفع نسبة المتعلمي

 واألفراد، فقد أصبح متاح لألفراد العديد من الفرص التعليمية.

مواجهة  يويهدف التعليم اإللكتروني الرقمي إلى دعم العملية التعليمية بالتكنولوجيا التفاعلية بأفضل األساليب التي تساعد ف   

العديد من التحديات التي تواجهه النظام التقليدي، مثل ازدحام قاعات الدروس، ونقص اإلمكانيات، واألماكن، وعدم القدرة علي 

 توفير جو يساعد علي اإلبداع، وعدم القدرة علي مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .

علينا العصر الحالي والتي تجعل التعليم اإللكتروني ضرورة حتمية ال وهناك مجموعة من المتطلبات والحاجات التي فرضها    
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بديل عنه، ومن هذه الحاجات الحاجة إلي التعليم المستمر، والحاجة إلي التعليم المرن، والحاجة إلي التواصل واالنفتاح علي  

 تعلم مدي الحياة، وتعلم مبني على الحاجةاآلخرين. باإلضافة إلى التوجه الحالي لجعل التعليم غير مرتبط بالمكان والزمان، و

الحالية، وتعلم ذاتي، وتعلم قادر علي المناقشة، ويوفر التعليم اإللكتروني بيئة تعلم تفاعلية، ويسمح للمتعلم بالدراسة في الوقت 

ي تتوافق معارف التوالمكان الذي يفضله، ويتيح عمل مقابالت ونقاشات مباشرة ومتزامنة عبر شبكة اإلنترنت، وتوفير أحدث ال

 & ,Dunnمع احتياجات المتعلمين، باإلضافة إلى برامج المحاكاة والصور المتحركة وتمارين تفاعلية وتطبيقات عملية. )

Johnson, 2008) 

   فوائد التعليم االلكتروني الرقمي:

 ومبررات وفوائد التعليم االلكتروني ال شك أن مبررات هذا النوع من التعليم يصعب حصرها، لكن يمكن القول بأن من أهم مزايا

 ما يلي:

( المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب 0زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم، وبين الطلبة واألساتذة )  (1)

الئمة مختلف أساليب م   (2إمكانية تحوير طريقة التدريس )   (3سهولة الوصول إلى المعلم  )   (4اإلحساس بالمساواة  )   (5)

عدم االعتماد على   (2)  أيام في األسبوع (0ساعة في اليوم  04توفر المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع ) (0) التعليم 

تقليل  (11( االستفادة القصوى من الزمن )إدارة الوقت ( )12) التلميذسهولة وتعدد طرق تقييم تطور    (0)  الحضور الفعلي

 (.2-2اإلدارية بالنسبة للمعلم.) العتيبي، األعباء

 تطبيقات التعلم االلكتروني ●

    التعلم عن بعد ●

     الرقمي التعليم ●

      التعليم المفتوح   ●

   التعليم االفتراضي   ●

  المستمــر لتعليــما ●

 التعليم اإللكتروني ●

   التعليم المفتوح   ●

 الذاتي التعليم ●

 التعليم المدمج ●

  التعلم بالوسائط التعليمية ●

      الجوال---النقال --التعلم المتنقل ●

الرحلة المعرفية )كوست  طريق الويبالتعليم عن  ●

 رحلة التعلم االستكشافية االفتراضية )  الرحالت

 التعلم عن طريق المتاحف االفتراضية ●

 التعليم عن طريق استخدام الحوسبة السحابية موجود ●

   التعليم عن طريق استخدام الفصول االفتراضية ●

https://sites.google.com/site/learningandteachingstrategies1/lll 
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 طرح األسئلة: 

األسئلة الصفية: هي األسئلة التي يطرحها المعلم أثناء الدرس لتالميذه، أو يطرحها الطالب لبعضهم بعضا حول الدرس، فهي   

المدخل الذي يبدأ فيه الدرس حيث يوجه طالبه الي القيام بالنشاطات التي تساعدهم في حل السؤال المطروح؛ لذلك فالبد أن يكون 

روضة سواء من ناحية نوعيتها أو مستواها؛ ألنها تقيس مستويات عدة من مستويات التفكير وال ترتكز هناك تنوع في األسئلة المع

 على فقط على المستويات الدنيا كالفهم والتذكر.

م تالميذه، ويتعرف على مدى تحقيق    ومن خالل األسئلة التي تطرح داخل حجرة الدراسة أو مكان التعلم يستطيع المعلم أن يقوِّ

 ف الدرس.أهدا

 فوائد طرح األسئلة:

 تستطيع األسئلة أن: 

 تسمح ببناء المعرفة الجديدة على قاعدة المعارف السابقة وبذلك يؤمن ارتباط المعرفة وتكاملها. ✔

 تغطي األسئلة السابرة المستويات المعرفية جميعها. ✔

 (.44: 0222يكون ناقالً حرفياً لمادة الكتاب. )كريم،يتغير دور المعلم اذ يصبح موجهاً ومنشطاً للعملية التعليمية بدالً من ان  ✔

  :تقنيات طرح األسئلة

 -لغرض تحقيق األهداف التربوية المنشودة من طرح األسئلة يجب مراعاة ما يأتي: 

 يعطى التلميذ وقتاً كافياً لإلجابة للتبصر في إجابته األولى عن طرح سؤال سابر عليه. .1

 ية.تزويد التلميذ بتغذية راجعة فور .0

 الرضا بالتقدم البطيء الذي يحرزه التلميذ في اإلجابة وال سيما فيما يتعلق بالسبر المباشر. .5

 دعوة التلميذ أو أكثر للتعليق على إجابة زميلهم عن السؤال السابر الذي وجه إليه. .4

 تفهم التلميذ صاحب اإلجابة األولى وال يسمح لزمالئه بتجريحه. .3

 بالسبر المتتابع. الحرص على عدم إرهاق التالميذ .2

 استعمال كلٍّ من الخطة المسبقة، واألسئلة الطارئة، واألسئلة الموجهة مسبقاً هي تلك األسئلة غير المعدَّة في الخطة التعليمية، التي .0

ي فمن المحتمل أن تسال خالل الجلسة التعليمية لتقديم أفكار جديدة، تركز المناقشة على وجود فقرات أكيدة والمناقشة تدار 

اتجاهات محددة، أو مطابقة لمستوى معرفة التلميذ حول الموضوع، واشتق أسئلة طارئة من المناقشة نفسها، واألجوبة المحددة 

 والمعطاة لألسئلة السابقة.
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لى ع اجتناب األسئلة الخادعة أو األسئلة التي يجاب عنها بنعم او ال وتجنب األسئلة الماكرة ألنها تحبط عزيمة التلميذ وتشجعهم .2 

: 0222)كريم، إعطاء إجابات تافهة وأسئلة نعم أو ال تدفع التلميذ إلى إعطاء إجابات بدون فهم كامل او تفكير في حل المشكلة.

43.) 

 أدوات البحث وإجراءاته:

 إعداد أدوات الدِّراسة: 

 أوالً: إعداد االختبار التحصيلي في مادة اللغة العربية:

ي لقياس مستوى التحصيل ألفراد العينة في محتوى دروس القراءة والقواعد النحوية المختارة في تم استخدام االختبار التحصيل  

 مقرر الصف األول اإلعدادي بالفصل الدراسي األول.

الهدف من االختبار: يهدف االختبار التحصيلي إلى قياس مدى تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي في مادة اللغة العربية    

 يق األساسي.بعد التطب

( سؤاال من نمط )االختيار من متعدد(، وكانت بعد تحكيمها 42صياغة مفردات االختبار: تكون االختبار في صورته النهائية من )

سليمة من الناحية اللغوية والعلمية، ومحددة واضحة خالية من الغموض، ومنتمية لمحتوى المادة، وممثلة لألهداف، ومناسبة 

 العقلي والعمري.لمستوى التالميذ 

 التجربة االستطالعية لالختبار:

( طالباً وطالبة من تالميذ الصف األول اإلعدادي تم اختيارهم من خارج 50تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها )

لة ييز ألسئعينة الدراسة، وقد أجريت التجربة االستطالعية بهدف حساب صدق االختبار وثباته، ومعامالت السهولة والتم

 االختبار، وتحديد زمن االختبار.

 صدق االختبار: 

( من المشرفين التربويين؛ بهدف التأكد من 0( مختصين من أساتذة الجامعات، و)5تم عرض االختبار على مجموعة مكونة من )

تالميذ الصف األول  صحة صياغة المفردات علمياً، ودقة مستويات القياس، ومدى مالءمة المفردات، من حيث اللغة لمستوى

 اإلعدادي، وتم مراعاة التعديالت المقترحة.

ثبات االختبار: ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس الظروف، وقد قام الباحث 

(، وهي قيمة عالية 2.21(، حيث بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية لالختبار ككل )01) بإيجاد معامل الثبات بطريقة ريتشارد سون

 تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
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 تحديد زمن االختبار: 

 ،تم حساب زمن تأدية الطالب لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن إجابة الطالب األول، وزمن إجابة الطالب األخير

 ( دقيقة.42فكان متوسط الزمن )

 تصحيح االختبار: 

حددت درجات االختبار بوضع درجة واحدة لإلجابة الصحيحة على كل فقرة من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النهائية 

 ( درجة، والدرجة الدنيا لالختبار )صفر(. 42لالختبار )

 م المشروع المقترح:ثانيا: إعداد إستبيانين للتالميذ وأولياء أمورهم لتقيي

ف على تقييم تالميذ العينة التجريبية وأولياء    لتحقيق أهداف الدِّراسة تم بناء استبيانين إلكترونيين على تطبيق جوجل فورم للتعرُّ

 : ةأمورهم للمشروع المقترح في ضوء التمكين الرقمي وطرح األسئلة، وقد مرت علمية تصميم االستبيانين وفقاً لإلجراءات اآلتي

تحديد الهدف من االستبيان: والذي يقدر بالنسب التي يحصل عليها التالميذ وأولياء أمورهم نتيجة استجاباتهم على عبارات 

( عبارة، وروعي عند صياغة عبارات 50االستبيان، وتحديد محاور االستبيان، وصياغة عبارات االستبيان المكونة من )

مع تجنب استخدام عبارات النفي، وأن تحمل كل عبارة فكرة واحدة، مع مراعاتها  االستبيان أن تكون لغته سهلة وواضحة،

 لطبيعة الفئة المستهدفة، وصياغة تعليمات االستبيان، والتأكد من صدق المقياس وثباته. 

 صدق االستبيان:

لوجيا وعلم النفس وتكنو للتحقق من صدق االستبيانين تم عرضهما على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج -

التعليم، وذلك إلبداء آرائهم حول مدى وضوح العبارات، وسهولة فهمها، ومدى انتماء كل عبارة للمحور الذي تقيسه، وتم تعديل 

 االستبيانين في ضوء مقترحات المحكمين. 

 يوضح ذلك. (1حساب صدق االتساق الداخلي لالستبيانين عن طريق معامالت االرتباط، والجدول رقم ) -

 (1الجدول )

 معامالت ارتباط درجات االستبيان

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون اسم االستبيان الرقم 

 2.21دال عند  0.876 استبيان تقييم التالميذ للمشروع المقترح  1

 2.21دال عند  0.785 استبيان تقييم أولياء األمور للمشروع المقترح 2
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الجدول السابق أن معامالت ارتباط االستبيانين دالة إحصائياً، مما يدلل أن كال منهما يقيس الوظيفة التي وضع من يُتبين لنا من  

 أجلها.

(، وهو معامل 2.01تم حساب معامل ثبات االستبيانين عن طريق حساب معادلة ألفا كرونباخ، حيث بلغ الثبات ) ثبات المقياس:

 انين يتميزان بدرجة عالية من الثبات.ثبات مرتفع، ويدل على أن االستبي

 ثالثا: إعداد البرنامج:

 مراحل إنجاز مشروع "منهجنا: سؤال وجواب":

تعتبر هذه المرحلة أهّم خطوة في المشروع؛ ألنّها تحكم الحقتها. يجب على المعلّم أن يختار موضوعاً يتحّمس له المتعلّمون،    

ويراعي الظروف واإلمكانات، وينطلق إذا أمكن من عنوان حياتّي ملموس يلبي حاجة ويجيب عن سؤال. يُفترض بهذا الشرط 

 علّم وشعوٍر بفائدة المشروع ومعناه.توليد دافعيّة داخليّة لدى المت

كما أنه من المستحسن للمعلّم أن يتوافق مع المتعلّم على المشروع وأهدافه، ومواصفات إنجازه وضوابطه، ومعايير تقويمه،    

لمعايير وع واوالمهل الزمنيّة المعطاة لتنفيذه، مع توضيح حقوق وواجبات كّل فريق )المعلّم والمتعلّم(، وتدوين الهدف من المشر

 والمهل، بشكل خاّص، حتّى تشّكل ما يشبه العقد بين الطرفين، وحتّى يُستفاد منه كالئحة تََحقٍُّق من حسن التنفيذ عند التقويم.

 وبناء على ما سبق فقد مر المشروع بالخطوات التالية:

 تحديد موضوع المشروع ومواصفاته وضوابطه: -1

اته بناء على نتائج االختبارات التشخيصية ومالحظة سلوك التالميذ وميولهم ورغباتهم تم تحديد موضوع المشروع ومواصف  

أثناء تعلمهم لمادة اللغة العربية وطرق التدريس المتبعة، ومن خالل االطالع على االتجاهات الحديثة في المجال التربوي، 

تكنولوجيا التعليم، ومن خالل التدريس للطالب واستقصاء الدراسات والبحوث السابقة في مجال المناهج وطرق التدريس و

 ومناقشتهم، ومناقشة المعلمين والمسؤولين حول هذا األمر تم االتفاق معهم على التالي:

تحديد عنوان المشروع " منهجنا: سؤال وجواب" ليكون معبرا عن فكرة المشروع وأهدافه، وموجزا ومختصرا يسهل تداوله  -1

 علمين والتالميذ.واستخدامه ونشره بين الم

 يطبق المشروع في مادة اللغة العربية أوال إلى حين تعميمه على باقي المواد األخرى في حالة نجاحه وتحقيقه ألهدافه. -0

 تحويل المنهج المقرر إلى سؤال وجواب، ليتمكن التالميذ من مراجعة دروسهم أوال بأول. -5

 المقررة لالختبار النهائي.البد أن يشمل المشروع جميع موضوعات المنهج  -4

 التعاون على إنشاء بنك أسئلة ليستفيد منه جميع التالميذ على المستوى العام والخاص. -3
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 االتفاق على اآللية واإلجراءات التي سوف يتبعها التالميذ أثناء تنفيذ المشروع. -2 

..... إلخ والتي تمكنه من إعداد  -ورقية  –رقمية  –للطالب الحرية في استخدام األدوات والبرامج سواء أكانت إلكترونية  -0

 المشروع إعدادا ناجحا ومثمرا.

 للطالب الحرية في اختيار عدد األسئلة التي تمكنه من تغطية جميع دروس المنهج المقرر مراعاة للفروق الفردية. -2

ولهم واهتماماتهم بعد مناقشة المعلم في هذا للطالب الحرية في طريقة العرض التي يراها مناسبة له ولزمالئه وتتفق مع مي -12

 األمر ليوفر له ولزمالئه بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على تحقيق أهدافهم.

 للطالب الحرية في اختيار من يشاء من زمالئه لمساعدته في إعداد وعرض المشروع. -11

 لها أثناء وبعد العرض.يقوم المعلم بمراجعة المشاريع قبل عرضها وتقديم التغذية الراجعة  -10

يمكن للطالب االستعانة باالختبارات السابقة بجميع أنواعها، واألنشطة الصفية، ومناقشات وتدريبات الدروس عند تكوين  -15

 األسئلة، وكذلك يمكنه االستعانة بالمعلم واستشارته في اإلجابات التي قد تصعب عليه أو ينتابه الشك فيها.   

 اريع المتميزة وتكريم أصحابها بعد االنتهاء من عرضها مع نهاية الفصل الدراسي.يتم تعزيز المش -15

 :التخطيط  -0

يقوم المتعلّم أو المتعلّمون هنا بالتفكير باإلجراءات المطلوبة للتنفيذ، وبالمستلزمات والوسائل المناسبة لها. وكذلك األمر يحّدد   

خطة بكامل عناصرها. يمكنه التشاور مع المعلّم عند الحاجة، وقد تم وضع خطة المهل الزمنيّة لكّل إجراء. وباختصار يضع ال

 المشروع بناء على ضوء الضوابط والمواصفات السابقة لتصبح ما يلي:

مجموعات تواصل إلكترونية للطالب وأولياء األمور لمدهم بالتعليمات الالزمة حول المشروع ولإلجابة عن  إنشاء -1

استفساراتهم وأسئلتهم حوله وأنشأ مجموعتين: مجموعة باسم )صف التمكين فكر امرح وتعلم( ومجموعة أخرى باسم )أهال 

 ببرامج التمكين( على تطبيق الواتساب.

م يتم تدريب التالميذ على برامج التمكين الرقمي المتعددة مثل: كاهوت، بليكرز، كويزاليز، 0212فمبربداية من شهر نو -0

 بادليت، بوربوينت، كيوأركود، كلس دوجو، ...إلخ حتى يتمكن من استخدامها والتعامل معها عند إعداد وعرض المشروع، 

ة في أنفسهم وتمكنهم من مهارات التحدث واإللقاء والقيادة إشراك التالميذ في إعداد وعرض بعض الدروس إلكسابهم الثق -5

 م.0212ومهارات استخدام البرامج الرقمية واإللكترونية، طوال الفصل الدراسي األول 

 م.0212ورشة عمل ألولياء األمور لتدريبهم على برامج التمكين الرقمي لمساعدة أبنائهم في إعداد المشروع نوفمبر  -4
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م حتى يكونوا التالميذ قد قطعوا شوطا مناسبا من المنهج 0212الزمنية لبدء المشروع من بداية شهر ديسمبرحددت الفترة  -3 

 والتدريب على البرامج اإللكترونية والرقمية الالزمة للمشروع.

 م.0212تم تحديد فترة عرض المشاريع وتبدأ من منتصف شهر ديسمبر  -2

 في عرض المشاريع للطالب الذين انتهوا منه أوال ثم الذين بعدهم وتسجل أسماؤهم في كشف أعد لذلك. األولوية -0

 يقوم بإعداد وتنفيذ المشروع معلم اللغة العربية بالمدرسة بمساعدة ودعم من إدارة المدرسة. -2

 ذ أنفسهم.تقييم المشروع يتم من قبل مديري المدرسة والمعلمين وأولياء األمور والتالمي -0

 التنفيذ: -5

يقوم المتعلّم أو المتعلّمون هنا بتحويل النظرّي إلى واقع ملموس. وحسب المشروع يجمع المتعلّم المعلومات ويحلّلها وينظّمها 

 ويعالجها حتّى يسوغها بشكل نهائّي.

النتهاء، يقّوم كامل المشروع، بالرجوع يقّوم المتعلّم ذاتيّاً كّل خطوة بالرجوع إلى هدفها ومدى مساهمتها في المشروع، وعند ا

 إلى الئحة التحقّق، قبل تقديمه للمعلّم، وعرضه أحياناً أمام الزمالء؛ وفي هذه الخطوة تم تنفيذ األمور التالية:

 تم تحديد جميع موضوعات المنهج المقررة لالمتحان النهائي. -1

 .-إن وجدت-ها تم حصر وجمع كافة االمتحانات لألعوام السابقة بإجابات -0

 تمت مراجعة إجابات المناقشات والتدريبات التي تعقب كل درس. -5

 تم تحديد البرامج التفاعلية التي تتميز بالجاذبية واإلثارة لزمالئهم وتزيد من دافعيتهم للتعلم؛ إلعداد المشاريع بها. -4

 وإمكاناتهم. تعددت طرق اإلعداد والعرض لتتناسب مع ميول ورغبات وقدرات التالميذ -3

 تنوعت المشاريع ما بين ورقية ورقمية وإلكترونية.-2

 جماعية. –ثنائية  –منفذ المشروع ما بين أسئلة: فردية  التلميذتنوعت طرق طرح األسئلة على التالميذ باختيار -0

 صاحبة لكل مشروع.تمت مراجعة المشاريع المقدمة من قبل المعلم قبل عرضها، وكذلك التغذية الراجعة المباشرة الم-2

لمشاركتها مع الرجوع إليه وقت ما يشاء و التلميذتم تجميع المشاريع وتخزينها على شبكة االنترنت لتصبح بنك أسئلة يستطيع -0

 باقي التالميذ.

 تميزت األسئلة بالشمول والتعدد والتنوع والتمايز، ومراعاة الفروق الفردية. -12
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تسجيلها فيديو وعرضها على شبكة االنترنت لبث الثقة في نفوسهم والسعادة بثمرة نجاحهم، تم تصوير نماذج من المشاريع و -11 

 وتحفز غيرهم للمشاركة بفاعلية في الفعاليات والمشاريع التعليمية القادمة.

 ة.معروضتم التواصل مع أولياء األمور طوال فترة إعداد المشاريع واطالعهم بشكل مباشر على جميع نتائج المشاريع ال -10

 أظهرت المشاريع إبداعات التالميذ وتميزهم في ابتكار األسئلة وإجاباتها النموذجية. -15

 كشفت المشاريع عن جوانب التميز والتفوق لدى بعض التالميذ في مهارات القيادة وإدارة الحوار والمناقشة بشكل منظم. -14

 تقويم المشروع: -3

روع المنجز إلى المعلّم فيناقش معه أو معهم، بالرجوع إلى المعايير، نقاط القّوة ونقاط الضعف يقّدم المتعلّم أو المتعلّمون المش  

 في األداء.

كما يستمع إلى تقرير موجز من المتعلّم أو المتعلّمين عن العقبات التي اعترضت العمل وعن آليّة العمل المعتمدة في حال طلب 

 المعرفّي لديه أو لديهم، وهذا ما تم من خالل:إنجاز مشروع آخر من أجل تنمية التفكير 

 مراجعة المشاريع المقدمة. -1

 مناقشة التالميذ في مشاريعهم. -0

 التغذية الراجعة التي تصاحب كل مشروع. -5

 مقابالت مع المعلمين. -4

 مالحظة أداء التالميذ وتفاعلهم أثناء عرض المشاريع. -3

على آراء المسؤولين والمعلمين وأولياء األمور والتالميذ حول المشاريع المقدمة من خالل مقابالت معهم أو  التعرف -2

 استبيانات معدة لذلك.

 تكريم أصحاب المشاريع المتميزة. -0

 تطبيق االختبار التحصيلي بعديا على المجموعتين التجريبية والضابطة ورصد النتائج. -2

 على التالميذ عينة البحث وأولياء أمورهم. تطبيق االستبيانين -0

 عرض نتائج البحث وتفسيرها:

 أوال: األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها:

 استخدمت البرامج التالية: 

ي في االختبارين القبلي والبعد( اإلحصائي لمعالجة البيانات التي تم جمعها وذلك بعد رصد درجات التالميذ في  spssبرنامج )  -

 االختبار التحصيلي لمادة اللغة العربية قبل تطبيق المشروع وبعده؛ للتحقق من صحة النتائج. 

( اإلحصائي لدراسة داللة الفروق بين متوسطي درجات التالميذ في االختبارين القبلي والبعدي  T.Tesatاختبار "ت" )  -

 ر" ت " هو األسلوب اإلحصائي البارامتري المناسب للتعامل مع مثل هذه البيانات.لالختبار التحصيلي باعتبار اختبا
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 لتسجيل وتحليل بيانات االستبيانات. google formsتطبيق جوجل فورم  - 

 :ثانيا: عرض نتائج التطبيق، ومناقشتها، وتحليلها

)االختبارات واالستبيانات( التي أعدت والتي جاءت في ضوء أدوات المشروع  :يتم عرض نتائج التطبيق، ومناقشتها، وتحليلها

 نتائجها كما يلي:

 :الفرض األول

ال توجد فروق ذات " :للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة وللتحقق من صحة الفرض األول الذي ينص على   

بيق اختبار تحصيل اللغة العربية في التط داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة على

 :فتم استخدام اختبار "ت" لقياس التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة كما هو موضح بالجدول التاليالقبلي " 

 (2) جدول

 داللة الفروق بين متوسطي القياس القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطة

 (التكافؤ) للغة العربيةفي الدرجة الكلية الختبار تحصيل ا

 35 = 2= ن 1ن

  قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية اختبار تحصيل اللغة العربية

 " ت "

مستوى 

 2ع 2َ  س 1ع 1َ  س الداللة

 4.600 1.425 5.000 1.579 0.523 0.587 

َ  غير دال إحصائيا *   

( عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي القياس القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطة في 1يتضح من جدول )     

قيد البحث، مما يدل على تكافؤ مهارات التمييز والمقارنة اللغوية والدرجة الكلية الختبار  التمييز والمقارنة اللغويةمهارات 

 .حث ليعزى التغييرات في النسب والنتائج إلى طرق التدريس المتبعة للمجموعتينالمجموعتين في هذه المتغيرات قيد الب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية "أنه ومن خالل النتائج السابقة يمكن قبول صحة الفرض األول للدراسة والذي ينص على    

 التحصيل في التطبيق القبلي.بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار 

 -الفرض الثاني: 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار 

 التحصيل في اللغة العربية لصالح التطبيق البعدي"
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وذلك لتحصيل اوفيما يلي عرض النتائج الخاصة بمتوسط القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية الختبار  

 من خالل استخدام اختبار )ت( والجدول التالي يوضح النتائج كما يلي:

 (3) جدول

 داللة الفروق بين متوسط القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 في الدرجة الكلية الختبار التحصيل قيد البحث 

  قيمة القياس البعدي القياس القبلي اختبار تحصيل اللغة العربية

 " ت "

 مستوى الداللة

 2ع 2َ  س 1ع 1َ  س

 14.025 2.152 24.725 1.451 18.421* 0.01 

  (0.01) دال إحصائياً عند مستوى معنوية *

( بين متوسط درجات االختبارين 2.21فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) يتضح من الجدول السابق أنه توجد

 .القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية الختبار اللغة العربية وذلك لصالح االختبار البعدي

الذين شاركوا بالمشروع  التالميذلدى  وهذا يدل على ان فكرة المشروع كانت لها أثر واضح وفاعلية ظاهرة في تنمية التحصيل

وهو ما حفز على ضرورة تسليط الضوء على مثل هذه المشروعات واالهتمام بها عند التدريس أو عند وضع المناهج أو أدلة 

 .المعلم للتركيز عليها

 :رضا أولياء األمور عن المشروع

 :التاليحيث ظهر ذلك من خالل نتائج االستبيان التي جاءت كما في الشكل 

 (1) شكل

 رضا أولياء األمور عن المشروع
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يتضح من النتائج التي تظهر في الشكل السابق تحقيق المشروع ألهدافه التي وضع من أجلها حيث حقق المشروع من وجهة نظر 

 :أولياء األمور ما يلي

 .تنمية ورفع مستوى التحصيل لدى أبنائهم -1

 .تنمية التطور الشخصي لهم -0

 .إكسابهم الثقة فيما يقومون به من أعمال وما يسند إليهم من أدوار -5

 .االستفادة من المشاريع التي تم عرضها -4

 .القضاء على مظاهر االنطواء والخجل لدى بعض التالميذ -3

 .تمني تكرار واستمرار فكرة المشروع في مادة اللغة العربية والمواد األخرى -2

 .وأولياء األمور تجاه تدريس اللغة العربيةالتالميذ تحسن ملحوظ في اتجاهات  -0

 .المادة الدراسية قبل االختبار النهائيالتالميذ كان للمشروع دور كبير وفعال في مراجعة -2

 .لتعلم اللغة العربية التالميذتعدد وتنوع األسئلة وطرق اإلعداد والعرض زاد من دافعية  -0

 .وميسرة للطالب بطريقة شائقة وجذابة تالئم ميولهم قدم المشروع للطالب مراجعة سهلة -12
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 .شمل المشروع معظم عناصر المنهج مما جعله يتسم بالشمول واالستمرارية -11 

 ساعد المشروع أولياء األمور على التعرف على مستوى أبنائهم الحقيقي في المادة التعليمية-10

 .ألبنائهم دراسيا ساعد المشروع أولياء األمور بشكل ملحوظ متابعتهم -15

 .التالميذتنمية مهارات البحث والتفكير االبتكاري والناقد لدى  -14

 .واحترم الرأي والرأي اآلخرالتالميذ تنمية قيم التعاون بين  -13

األمور وأولياء  التالميذوبرغم تلك المميزات والنتائج اإليجابية التي حققها المشروع إال أن هناك بعض الصعوبات التي واجهها 

 :أثناء اإلعداد للمشروع مثل

 كثرة عدد األسئلة حتى تشمل جميع عناصر المنهج مع ضيق الوقت أحيانا -1

ويمكن التغلب على تلك الصعوبة من خالل العمل مبكرا على المشروع ليتزامن مع فترات دراسة موضوعات المنهج، وعدد  

 .األسئلة غير محدد كل بحسب قدراته

 .إعداد المشروع على برامج مختلفة لم يتلقوا التدريب الكافي عليها مما كلفهم الكثير من الجهد والوقت تالميذالمحاولة بعض  -0

ويمكن التغلب على هذه الصعوبة أيضا بأن التلميذ له حرية اختيار البرامج التي يتقنها لعرض المشروع حتى تصل في بعض 

  .مرة األحيان إلعداده ورقيا وهذا تم توضيحه أكثر من

 :عن المشروعالتالميذ رضا  

 :حول المشروع والتي جاءت كما في الشكل التالي التالميذوهذا ما أظهرته نتائج االستبيان الخاص ب

 عن المشروعالتالميذ رضا  (2) شكل
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 ويتضح من نتائج الشكل البياني السابق تحقيق المشروع ألهدافه بالنسبة للتالميذ حيث ساعدهم على:

o .رفع مستوى التحصيل لديهم 

o .مراجعة دروس المنهج بانتظام 

o .التقييم الذاتي لمستواهم الحقيقي في المادة التعليمية 

o .االستفادة من تنوع المشاريع المقدمة 

o .التحدث بلباقة ودون تردد أمام زمالئهم 

o لمتعة في التعلم عن طريق الشعور بالثقة وا

 المشروع.

o  اختيار الوسيلة المناسبة لمراجعة المادة من خالل

 تنوع المشاريع بطرق مثيرة وجذابة.

o  التعرف على الصيغ المختلفة ألسئلة االمتحان

 والتدريب عليها وإجاباتها النموذجية.

o  شمل المشروع معظم عناصر المنهج المقرر

 لالمتحان.

o  في التعلم.التشويق واإلثارة 

o .زيادة الدافعية للتعلم 

o .تحسين اتجاهاتهم تجاه مادة اللغة العربية ودراستها 

o  .مراجعة ومتابعة دروس المادة بشكل منظم 

o  تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لديهم في وضع

 األسئلة وإجاباتها.
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 عند اإلعداد والعرضالتالميذ لك اإليجابيات للمشروع ونتائجه المثمرة إال أن هناك صعوبات قليلة واجهت وبرغم ت 

من عرض مشاريعهم  التالميذللمشروع مثل: طول المقرر وكثرة الموضوعات، وضيق الوقت الذي حرم بعض 

 لكثرة األسئلة التي أعدها زمالؤهم في مشاريعهم األخرى.

تلك الصعوبات بالحلول التي تم ذكرها آنفا عند الحديث عن الصعوبات التي واجهت بعض أولياء األمور عند  ويمكن التغلب على

 إعداد أبنائهم لمشاريعهم.

 مقترحات أولياء األمور والطلبة لزيادة وتحسين نتائج المشروع في المرات المقبلة: 

ع، والتي ستؤخذ بعين االعتبار في المرحلة المقبلة، وهي كما قدم العديد من أولياء األمور والطلبة مقترحاتهم حول المشرو

 وردت باالستبيان كالتالي:

 مراجعة اإلجابات

 تجزئة المشروع حسب وحدات المادة مع نهاية كل شهر او وحدة

 ان يكون عمل المشروع بالمدرسة

حيث لم  وليتم عرض جميع المشاريع في الصف أرجو ان يتم تنفيذ المشاريع بفترة كافية قبل نهاية العام الدراسي لضيق الوقت؛

 يتسنى البني عرض مشروعه. شكرا على االهتمام

اتمنى ان يتم اقتراح المشروع منذ بداية الفصل الثاني وانا يتم اختيار درس لكل طالب يقوم بشرحه امام زمالءه ووضع اسئلة 

يذ عرض اعمالهم ولكم جزيل الشكر على تعاونكم على هذا الدرس حتى يتم مراجعة جميع الدروس ويستطيع جميع التالم

 وحرصكم على ابنائنا 

 الرجاء اخبارنا قبل المشروع بشهر حتى يمكننا تنظيم وقتنا

 برنامج رائع جزاكم هللا خيرا نتمنى مزيدا من التقدم

درجة المشروع  توزع الدروس على التالميذ ومطالبتهم بعرضها على زمالئهم على مدار الفصل وتحسب لكل طالب يعرض

 ومع انتهاء الفصل يكون قد عرض جميع التالميذ مشاريعهم

 يا ليت يكون قبل تسليمه بأسبوعين

 تخفيف عدد األسئلة وتنويعها

أن يتم شرح طبيعية المشروع والمطلوب فيه للطالب وتوضيح نوعية األسئلة المطلوبة وان يكون هناك وقت كافي حتى يتسنى 

 تحضير المشروعللطالب مراجعة الدروس ل

 ال يوجد

 أتمنى لكم من التقدم واالزدهار

 نعم للتطوير
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 توزيع المادة على التالميذ بحيث يكتب التلميذ االسئلة على موضوع محدد 

 التوصيات:

 على أثر النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات التالية:

 بجميع المراحل الدراسية خاصة اإلعدادية والثانوية. التالميذتعميم المشروع على جميع  -1

 العمل على تدريب المعلمين على مثل هذه المشروعات واتجاهات التدريس الحديثة في تعليم اللغة العربية. -0

 عقد دورات تدريبية وورش عمل للتعريف بطرق التدريس القائم على فكرة المشروعات التعليمية.-5

عام لكل صف دراسي يضم المشروعات المميزة ويمكن الرجوع إليه في أي وقت وأيام المراجعات  إنشاء بنك إلكتروني-4

 العامة لالمتحانات النهائية.

 وقدراتهم ومواهبهم. التالميذتوفير جو من الحرية واألمان للكشف عن إبداعات  -3

 عها واهميتها وطرق تنفيذها.إعداد دليل استرشادي كامل للمعلمين بأهمية المشروعات التعليمية وأنوا -2

 تمايز المشروعات وتعددها يتيح للطالب فرص التقدم والنمو كل حسب قدراته. -0

 فيها وتدريبهم عليها التالميذوضع معايير واضحة ومحددة للمشروعات المتميزة ومناقشة  -2

 وتكريم المتميزين فيها.عمل مسابقات للمشروعات المتميزة على مستوى متقدم بجميع المراحل التعليمية  -0

 المشروع من الطرق المفيدة التي تكشف عن قدرات التالميذ ومواهبهم في المواد المختلفة. -12

 المقترحات:

على ضوء نتائج الدراسة الحالية، وانطالقا من مقولة إن قيمة البحث العلمي تتوقف على مدى ما يكشف عنه من مشكالت بحثيه 

استكماال لما بدأته الدراسة الحالية القيام بإجراء دراسة لبعض الموضوعات ذات الصلة التي مازالت في مجاله، فالباحث يقترح 

 في حاجة لبحوث ودراسات أخرى وهي على النحو التالي:

 فاعلية استخدام التمكين الرقمي وطرح األسئلة لتنمية متغيرات تابعة أخرى مثل: -1

 مهارات التفكير الناقد -  مهارات القراءة اإلبداعية                  -

 مهارات التفكير اإلبداعي -مهارات الفهم القرائي                        -

 مهارات التعبير الحجاجي )اإلقناعي( -مهارات الكتابة الناقدة واإلبداعية       -
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 عالج صعوبات القراءة والكتابة -تنمية التحصيل في القواعد النحوية      - 

 مهارات التذوق األدبي -األدبي             مهارات تحليل النص  -

فاعلية استخدام التمكين الرقمي وطرح األسئلة في تنمية مهارات االستنتاج اللغوي لدى المتعلمين في مراحل وصفوف  -0

 دراسية أخرى.

 تنمية التحصيل باستخدام استراتيجيات تعلم نشط أخرى. -5

مي وطرح األسئلة في تنمية مهارات القراءة للدرس لدى تالميذ المرحلة أثر استخدام برنامج مقترح قائم على التمكين الرق -4

 االبتدائية.

 أثر استخدام التمكين الرقمي وطرح األسئلة في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى تالميذ المرحلة الثانوية. -3

لمادة قراءة التبادلية وتحسين االتجاه نحو ابرنامج مقترح قائم على الدمج بين التمكين الرقمي وطرح األسئلة لتنمية مهارات ال -2

 لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي.

برنامج مقترح قائم على الجمع بين التمكين الرقمي وطرح األسئلة لتنمية مهارات القراءة اإلبداعية والتفكير الناقد لدى تالميذ  -0

 المرحلة الثانوية.

مي وطرح األسئلة لتنمية المهارات األساسية في القراءة والكتابة لدى التالميذ برنامج مقترح قائم على الجمع بين التمكين الرق -2

 ذوي صعوبات التعلم بالصف الثالث اإلعدادي.

برنامج مقترح لتدريب المعلمين على التمكين الرقمي وطرح األسئلة لتنمية وأثره في رفع التحصيل الدراسي في مادة اللغة  -0

 العربية.

بعض برامج التمكين الرقمي وطرح األسئلة في تنمية المهارات األساسية في القراءة والكتابة لدى  برنامج مقترح قائم على -12

 التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية.

 أثر استخدام التعلم اإللكتروني وطرح األسئلة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي.  -11
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 المراجع:قائمة  

(: " أثر الّسبورة التفاعلية على تحصيل الطالب غير الناطقين المبتدئين والمنتظمين في مادة اللغة 0211أبو العينين، ربى، ) -1

 الدنمارك. -العربية" )رسالة ماجستير( كلية اآلداب والتربية، األكاديمية العربية المفتوحة 

حاسوبي متعدد الوسائط من خالل السبورة اإللكترونية في تدريس العلوم على  (:" أثر استخدام برنامج0220أبو جوير، أماني، ) -0

التحصيل وبعض مهارات التفكير المعرفية واالتجاه نحوها لدى تلميذات المرحلة االبتدائية " )رسالة ماجستير( كلية التربية 

 للبنات، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، الرياض.

 (: التعليم اإللكتروني من االحتراف إلى التطبيق والجودة، عالم الكتب، القاهرة.0220إسماعيل، الغريب، ) -5

(:" أثر استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية التحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية وتنمية 0212الزبيدي، بيان، ) -4

 اه( كلية التربية، جامعة، األردن.مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة الصف العاشر األساسي" )رسالة دكتور

(: "فاعلية طريقة التدريس التبادلي لمادة النصوص األدبية في عالج ضعف الطلبة في االستيعاب 0211بني ذياب، محمود، ) -3

 .42 – 0، 4( 10القرائي"، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، األردن، )

 التربوية والنفسية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.(: زينب: معجم المصطلحات 0225شحاته، حسن والنجار، ) -2

، مركز الكتاب للنشر، 1(: قدرات التفكير االبتكاري والذكاء والتحصيل الدراسي في المرحلة اإلعدادية، ط0221عبادة، أحمد، ) -0

 آمون.  

ن لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى م(:"أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية 0212عبد الرازق، عبد الرحمن، ) -2

المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين وأولياء األمور"، )رسالة ماجستير(، كلية العلوم 

 التربوية: جامعة الشرق األوسط، األردن.

كة جامعة الملك خالد"، الممل -علم االلكتروني: دراسة تطبيقيه المعوقات اإلدارية والتنظيمية للت العتيبي، ضرار، )بدون تاريخ(:" -0

 العربية السعودية.

(: "فعالية استراتيجية مقترحة في عالج الضعف القرائي والكتابي والتحصيلي في اللغة العربية لدى 0212عوض، أحمد عبده، ) -12

 .504-502(، 05صورة، مصر، )بعض تالميذ الصف التاسع من التعليم األساسي"، مجلة كلية التربية بالمن

 ، دار أسامة للنشر، األردن.1(: استراتيجيات تعليم التفكير واستراتيجياته، ط0211العياصرة، وليد ) -11

(" أثر استراتيجية األسئلة الفعالة في تنمية التفكير السابر لدى أطفال الروضة" )رسالة ماجستير(، كلية 0222كريم، وفاء، ) -10

 الجامعة المستنصرية، العراق.التربية األساسية: 

 . 1022محجوب، عباس: مشكالت تعليم اللغة العربية حلول نظرية وتطبيقية، قطر، دار الثقافة،  -15

(: اللغة العربية ومكانتها في الثقافة العربية اإلسالمية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، من 1002المالئكة، جميل، ) -14

 المعاصرة، تونس.. قضايا اللغة العربية 
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(:" فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى القبعات الست في التحصيل الدراسي في مادة 0212المهيرات، راشد والربيحات، غدير، ) -13 

 . 144-102(،03اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع الدراسي في األردن" مجلة العلوم التربوية والنفسية، البحرين، )

 (: تعليم اللغة العربية، أسسه وإجراءاته، جامعة القاهرة، دار الثقافة. 1002يونس، فتحي، ) -12

 :المراجع األجنبية

1- Henderson, A, (2002), The e-learning question and answer book, New York, 

AMACOM. 

2- Dunn, H. S., & Johnson-Brown, S. (2008). Information literacies and digital 

empowerment in the global south. In on the occasion of the International Association of 

Media and Communication Research (IAMCR) 50th Anniversary Conference 2007 (p. 

78). 

3- Iivari, N., Molin-Juustila, T., & Kinnula, M. (2016). The future digital innovators: 

empowering the young generation with digital fabrication and making. 

4- Akkoyunlu, B., Soylu, M. Y., & Caglar, M. (2010). A study on developing “digital 

empowerment scale” for university students. HU Journal of education, 39, 10-19. 
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تقييم معدل انتشار االكتئاب والقلق والضغط النفسي لدى العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة 

 وعالقته ببعض المتغيرات عمان

 2سيراج عبد هللا سيكامانيا، الباحث/ 1الغداني: ناصر بن راشد بن محمد الباحث إعداد

 1،2ة، ماليزياطالب دكتوراه تخصص اإلرشاد النفسي، الجامعة العالمية اإلسالمي

 Email: nasser.oman@hotmail.com  

 ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى انتشار االكتئاب والقلق والضغط النفسي لدى العاملين بأقسام الطب النفسي 

 في متغيرات: الجنس، المؤهل األكاديمي، المسمى الوظيفي، التخصص، الخبرة.في سلطنة عمان، كما هدفت إلى معرفة الفروق 

(، وعدد 21)( عامالً، حيث كان عدد األطباء 21تكون مجتمع البحث من العاملين بأقسام الطب النفسي والبالغ عددهم )

والنسب المئوية، والمتوسطات  ونباخ،كرألفا (، ولمعالجة البيانات استخدم الباحث معامل 1(، وعدد الممرضين )12)األخصائيين 

من إعداد  (DASS-21)ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث بتطبيق مقياس: االكتئاب والقلق والضغط النفسي  الحسابية.

 -اآلتية: (، وأظهرت الدراسة النتائج 1212)الغداني،

 حين أحتل االكتئاب على المرتبة الثانية في(، 0.9286بمتوسط حسابي بلغ ) الضغوط النفسية على المرتبة األولى احتلتحيث . 2

 (.0.8159بمتوسط حسابي )في حين كان القلق في المرتبة الثالثة  (،0.8791بمتوسط حسابي بلغ )

( بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق والضغط 2.22ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) . عدم وجود فروق1

 سنوات الخبرة، وجهة العمل. ،لين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان تعزى إلى الجنسالنفسي لدى العام

( بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق والضغط النفسي 2.22. وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )3

ر حملة الدكتوراه وكل من البكالوريوس والماجستي بينتعزى إلى المؤهل العلمي للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان 

ولصالح الدكتوراه في كل مرة، نظرا لكون المتوسط الحسابي لحملة الدكتوراه أقل من حملة المؤهالت األخرى، مما يؤكد أن 

 حملة الدكتوراه أقل اكتئابا وأقل ضغطا نفسيا من غيرهم.

( بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق والضغط النفسي 2.22أقل من ) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةوجود  .4

ح بين كالً من الطبيب واإلخصائي النفسي ولصال تعزى إلى المسمى الوظيفي للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان

كتئابا وأقل إلى أن الطبيب أقل ا الطبيب في كل مرة، نظرا لكون المتوسط الحسابي للطبيب أقل منه لإلخصائي النفسي، مما يشير

 ضغطا نفسيا وأقل قلقا من واإلخصائي النفسي.

 أقسام الطب النفسي.االكتئاب، القلق، الضغط النفسي،  الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
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Assessing the Prevalence of Depression, Anxiety and Stress among Psychiatry Departments 

Professionals in the Sultanate of Oman and its Relationship with some Variables 

  

Prepared by: Al Ghadani Nasser Rashid and Ssekamanya Siraje Abdallah 

 

Abstract 

The current study aims to identify the prevalence of depression, anxiety and Stress among 

psychiatry departments professionals in the Sultanate of Oman and its relationship with some 

variables as well as the difference in certain variables including gender, academic qualifications, 

job title, specialization and experience. The target research group comprises (52) professionals in 

the psychiatry departments including (16) psychiatrists, (28) specialists and (6) nurses. For the 

data processing, the researcher used Cronbach Alpha (coefficient alpha), the percentage 

distribution and the arithmetic means. 

 

To fulfil the purpose of the study, the researcher applied the Depression Anxiety Stress Scale-21 

(DASS-21) prepared by (Al Ghadani 2020) to measure the negative emotional states of depression, 

anxiety and stress and revealed the following outcomes: 

1. The stress comes in the first place with arithmetic mean rated at (0,9286) while depression 

comes in the second place with arithmetic mean rated at (0,8791) and anxiety comes in the 

third place with arithmetic mean rated at (0,8159). 

2. There are no statistically significant differences at less than (0,05) statistical function within 

the arithmetic means of depression, anxiety and stress among the psychology departments 

professionals in the Sultanate of Oman that are attributable to gender, years of experience 

and the employing institution.   

3. There are statistically significant differences at less than (0,05) statistical function within 

the arithmetic means of depression, anxiety and stress among the psychiatry departments 

professionals in the Sultanate of Oman that are attributable to the academic qualifications 

of these professionals with bachelor, master and PhD degrees.  
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 However, each time the result is in favor of the PhD holders because the arithmetic mean 

of the PhD holders is less than the holders of other degrees. This indicates that that PhD 

holders are less susceptible to depression, anxiety and stress. 

4. There are statistically significant differences at less than (0,05) statistical function within 

the arithmetic means of depression, anxiety and stress among the psychiatry departments 

professionals in the Sultanate of Oman that are attributable to the job title of psychiatry 

departments professionals in the Sultanate of Oman between the physicians and 

psychologist. However, each time the result is in favor of the physicians because their 

arithmetic mean is less than the psychologists. This indicates that physicians are less 

susceptible to depression, anxiety and stress compared to the psychologists. 

 

Keywords: depression, anxiety, stress, psychiatry departments 

 

 المقدمة:

البشري هو العامل الرئيسي في تحقيق نجاح أو فشل أي مؤسسة خاصة تلك التي المؤسسات الخدمية منها  يعد العنصر

العديد من الدراسات التي أهتمت بدراسة الظواهر النفسية التي يعاني منها مقدمي الرعاية األمر الذي قاد في ظهور كالمستشفيات، 

 لنفسيوالقلق والضغط ا حول العالم كاالكتئابأهم االضطرابات النفسية إنتشاراً  الصحية؛ وبالتالي ازداد االهتمام مؤخراً بدراسة

 ،طالبي المساعد من المرضى، وبين مقدمي الرعاية األولية في المستشفيات بشكل عام، وأقسام الطب النفسي بشكل خاص بين

مع  من العصف الذهني، واليقظة الذاتية في التعاملنظراً للتعامل اليومي مع مختلف الحاالت المرضية والتي قد تحتاج إلى الكثير 

 القلق، والضغط النفسي االكتئاب، وبالتالي فإن ة وصوالً لألهداف المنشودةقمجريات األمور، وإدارة الجلسة العالجية بكل د

لك سواء كانت تمقدمي الرعاية نتيجة إلداء الواجب المهني فالتغيرات الناتجة يعتبران بشكل عام هي حوادث مفروضة على 

التغيرات سلبية أو إيجابية فإنها تتطلب التأقلم مع الوضع الذي يعيشه اإلنسان فإن أي نوع من ردة الفعل النفسي المالزم للضغط 

والقلق يتكون من مشاعر إيجابية كالشعور بالقبول، والمرح، والنشوة، وما بين مشاعر سلبية كالشعور بالرفض، واالكتئاب، 

 والخوف. 

من السكان اضطراباً نفسياً كل  %32ذلك فقد تختلف معدالت االنتشار في جميع أنحاء العالم؛ ففي أورباء يعاني  ومع

من تلك االضطرابات، ففي الواليات المتحدة  %7، واالكتئاب  %24عام، حيث تأخذ اضطرابات القلق الجزء األكبر منها بنسبة 

، أما في آسيا الوسطى فيقدر  %22شهر، تليها اضطرابات المزاج  21كل  %22 نسبة انتشار اضطرابات القلقتمثل األمريكية 

لدى النساء كما أشارت إحدى الدراسات المستعرضة لعينات من  %1لدى الرجال ، و  %24معدل انتشار اضطرابات القلق بـ 

ي أعراض االكتئاب لديهم كان حوال السكان في المناطق الحضرية في كل من روسيا وبولندا وجمهورية التشكيك أن معدل انتشار

 وعليه فقد أختلف آراء الباحثين حول العوامل المؤثرة، (.1222لدى النساء )الزهراني،  %42لدى الرجال ، و 12%
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 ىحيث يرى بعضهم بأن ذلك نتاج عملية تفاعلية بين عنصرين أساسين هما: خصائص الفرد، وخصائص بيئة العمل، بينما ير  

 (.1221بيئة العمل، ومحتوى العمل، والموظف نفسه )العنزي، ثالثة عناصر وهي:  نه يتكون منالباحثين بأ بعض

كما أن العديد من الدراسات تشير إلى أن الكثير من االضطرابات النفسية كاالكتئاب والقلق والضغط النفسي قد يرتبط 

كافية للوقاية من المشكالت النفسية وعالجها  بأساليب حياة غير صحية، كما أن تعديل أسلوب الحياة قد ال يوظف بصورة

(Walsh,2011 .) من كل  1من العاملين في الجال الطبي، على إصابة  4322كما أشارت دراسة استقصائية شملت أكثر من

 22خمس حاالت مشكالت نفسية وعاطفية، بما في ذلك التوتر واالكتئاب والقلق والضيق العاطفي خاصة العاملين لمدة تزيد عن 

بينت بعض الدراسات على أن هناك عالقة بين الضغوط والقلق واالكتئاب ،  كما (shorouknews.com) .أسبوعياً ساعة 

 (.1222ومحاوالت االنتحار، وضعف اإلنجاز، وضعف األداء في العمل ، وضعف العالقات االجتماعية )حميد الزين، 

مونها إال أنها تحتوي  النفسية نظراً للمهنة اإلنسانية التي يقدلهذه االضطرابات وتعد أقسام الطب النفسي بيئة خصبة 

على الكثير من الضغوط وزيادة األعباء والمسؤوليات لهذا تأتي أهمية هذه الدراسة والتي قد تساهم في فتح الكثير من الدراسات 

ة اآلثار النفسية السلبية، وإيجاد بيئة صحيومساعدتهم واألخذ بأيديهم نحو التخلص من هذه وعمل البرامج لرعاية هؤالء العاملين 

 خالية من هذه االضطرابات، وفق نظام بيئي صحي متكامل مبني على أسس علمية وعالجية صحيحة.

 مشكلة الدراسة:

للصحة الشخصية والعالقات المهنية واألسرية والمساهمة الناجحة في المجتمع، وهي تعتبر الصحة النفسية هي أساس 

الحيوية التي نالت إهتماماً كبيراً في أبحاث المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية والطبية، كما أنها مصدر من الموضوعات 

، ولذا وجد الكثير من علماء الصحة النفسية بأن إهتمام لجميع األفراد على أختالف مواقعهم سواء كانوا متخصصين أو مربين

كثير من األمراض الجسدية، وسوء التكيف، ومشكالت الصحة النفسية وانخفاض االكتئاب والقلق والضغط النفسي تسهم في ال

ضغوط الحياة تتولد بسبب مجموعة من التراكمات النفسية، والبيئية، والوراثية، ( بأن 1222ويرى )حميد الزين، األداء في العمل. 

وترات، والظروف الصعبة والمتراكمة التي قد والمواقف الشخصية التي يمر بها الفرد؛ مما قد ينتج عنه بعض األزمات، والت

يواجهها الفرد، مما قد ينتج بعض األزمات، والتوترات، والظروف الصعبة التي يصادفها الفرد بل إنها قد تبقى وقتاً طويالً إذا ما 

 .الظروف المثيرة لها، وقد تترك أثاراً نفسية عميقة استمرت

دوراً هاماً في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك نظراً لمساهمتها  وتلعب المستشفيات الحكومية منها والخاصة

سام الطب كما يمكن القول بأن أقفي تقديم الخدمات العالجية، والوقائية، واالجتماعية ألفراد المجتمع وبالتالي النهوض بصحتهم ؛ 

نفسي لصحة النفسية كالطبيب النفسي واألخصائي الالنفسي والسلوكي تتكون من فريق عمل متخصص من المهنيين في تقديم ا

واالجتماعي، والممرضين المتخصصين في الرعاية النفسية، وقد تتسع هذه األقسام لتشمل االخصائي النفسي في مجال اإلرشاد 

جية وهو ت العالقد يعانون بشكل من أشكال االضطرابات النفسية نظراً لطبيعة عملهم وأدوارهم في تقديم الخدما النفسي وغيرها

(، على وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الضغوط المهنية واألمن النفسي لدى العاملين في 1222قرقاح ) نتائج دراسةما أكدته 

 مستشفيات األمراض العقلية.
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لق قمن الزيادة المضطردة من حيث نسبة انتشار اضطرابات االكتئاب وال من عاملين أوالً: كما تنبثق مشكلة الدراسة 

( مليون 133بأن هناك ) (1222)وتش لعام منتدى القلق واالكتئاب التابع لمؤتمر  حيث أشار تقرير الناس،والضغط النفسي بين 

(، كما أن نطاق العالج سوف 1227)( مليون شخص يعانون من القلق، وفق إحصائيات 114شخص يعانون من االكتئاب، و)

عند محاولة الباحث مسح ثانياً:  .1232العالم لعالج االكتئاب والقلق بحلول عام مليار دوالر امريكي على مستوى 224يكلف 

ي أعلى ( إال واطالعه)حسب حدود الباحث مجموعة من الدراسات السابقة لتحديد مشكلة الدراسة لم يتسنى للباحث العثور 

 في تقييم مدى انتشار اضطرابات االكتئابسيقوم الباحث  ومن هنا تأتي .شديدالنقص ال دراسات قليلة، وهذا دليل واضح على

والقلق والضغط النفسي بين العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان وعالقتها ببعض المتغيرات. وفي ضوء النتائج سيقوم 

 الباحث باإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها اآلتية:

 املين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان؟ما مستوى كل من اإلكتئاب والقلق والضغط النفسي لدى الع -2

 فرضيات البحث: 

( بين متوسطات كل من اإلكتئاب والقلق والضغط 2.22ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) .2

 النفسي لدى العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان تعزى إلى الجنس.

( بين متوسطات كل من اإلكتئاب والقلق والضغط 2.22حصائية عند مستوى داللة أقل من )ال توجد فروق ذات داللة إ .1

 النفسي تعزى إلى المؤهل العلمي للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان

( بين متوسطات كل من اإلكتئاب والقلق والضغط 2.22ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) .3

 لنفسي تعزى إلى المسمى الوظيفي للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمانا

( بين متوسطات كل من اإلكتئاب والقلق والضغط 2.22ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) .4

 النفسي تعزى إلى سنوات الخبرة للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان

( بين متوسطات كل من اإلكتئاب والقلق والضغط 2.22جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )ال تو .2

 النفسي تعزى إلى جهة عمل العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان.

 أهداف البحث:

 ب النفسي..  التعرف على مدى انتشار االكتئاب والقلق والضغط النفسي بين العاملين بأقسام الط2

الطب  أقسامللعاملين ببين متوسطات كل من االكتئاب والقلق والضغط النفسي لمتغير الجنس . التعرف على الفروق الفردية 1

 النفسي.

. التعرف على الفروق الفردية بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق والضغط النفسي لمتغير المؤهل العلمي للعاملين بأقسام 3

 الطب النفسي.
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. التعرف على الفروق الفردية بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق والضغط النفسي لمتغير المسمى الوظيفي للعاملين 4 

 بأقسام الطب النفسي.

. التعرف على الفروق الفردية بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق والضغط النفسي لمتغير سنوات الخبرة للعاملين بأقسام 2

 الطب النفسي.

التعرف على الفروق الفردية بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق والضغط النفسي لمتغير جهة العمل للعاملين بأقسام  .1

 الطب النفسي.

 أهمية البحث:

النفسية شيوعاً بين أهم مكونات القطاع الصحي، وهو أقسام  االضطراباتتأتي أهمية البحث من خالل التطرق إلى معرفة أكثر  

سي في سلطنة عمان والذي يشمل )األطباء، األخصائيين، الممرضين( والذي يقع على عاتقهم الكثير من المسئولية نحو الطب النف

تقديم الرعاية الصحية، وتوفير متطلبات الراحة والحماية واألمن النفسي للمرضى النفسيين، وعليه يمكن تقسيم أهمية الدراسة بما 

 يأتي:

اضطرابات كالً  انتشار لكبير الذي يبحث في تقييما لنقصإضافة علمية لنتائج جديدة نظراً تعتبر  من الناحية النظرية:

 قسامتفيد المؤسسات المشرفة والحاضنة أل كما أنها من االكتئاب والقلق والضغط النفسي بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان.

ما أنها ك ديم برامج الرعاية الذاتية، والبرامج التدريبية المساعدة.الطب النفسي على مساعدة العاملين فيها من خالل االهتمام في تق

راسة تتناول كونها د إلقاء الضوء على أدوار أقسام الطب النفسي في تقديم الرعاية النفسية، وإدراك أدوار العاملين فيهاتساعد في 

 موضوعاً نادراً وجديداً.

 من الناحية التطبيقية:

 ب النفسي من حيث معرفة أكثر االضطرابات انتشاراً لديهم.تفيد العاملين بأقسام الط .2

 معرفة أكثر العاملين بأقسام الطب النفسي تأثراً باضطرابات االكتئاب والقلق والضغط النفسي. .1

معرفة مدى الفروق من حيث تأثر العاملين بأقسام الطب النفسي من حيث الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، وجهة  .3

الوظيفي، والتوصل إلى معرفة األسباب المؤدية الى انتشار االكتئاب والقلق والضغط النفسي بأسلوب  العمل، والمسمى

 علمي.

 وما قد يعانونه خالل أعمالهم من مشكالت نفسية وسلوكية.تزويد المسؤولين بأدوار أقسام الطب  .4

 مصطلحات الدراسة:

ر في المزاج ووجود مشاعر الحزن والوحدة والالمباالة، وكذلك يعرف آرون بيك االكتئاب بأنه " حالة تتضمن تغي االكتئاب:

مفهوم سالب عن الذات متزامن مع توبيخ الذات وتحقيرها، وكذا رغبت في عقاب الذات والهروب واالختفاء والموت، وكذلك 

ص أو زيادة النشاط ي نقتغيرات في النشاط وصعوبة في النوم وصعوبة في التركيز، وكذلك تغيرات في مستوى النشاط كما تبدو ف

 (.222: 1222" )معمرية، 
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: بأنه: إحساس بالتوتر وأحياناً يصاحب هذا اإلحساس غضب شديد، وترجع أسباب القلق إلى البيئة المحيطة قيٌعرف القل القلق: 

 (.42: 1224باإلنسان مثل عدم التوافق أو التكيف أو التأقلم مع ما يحيط بهذا اإلنسان من ظروف )اإلسي،

" أن الضغط النفسي يمثل استجابة فسيولوجية ونفسية تنتج من محاولة الفرد في التوافق  Kyriacoيرى كرياكو  لضغط النفسي:ا

 (.43: 1221والتكيف مع كل الضغوط التي يتعرض لها " )بومجان، 

يين( ين )نفسيين، واجتماعويشمل جميع مقدمي الرعاية النفسية من أطباء ومرشدين وأخصائي العاملين بأقسام الطب النفسي:

 ذكوراً وإناثاً العاملون بأقساط الطب النفسي في سلطنة عمان.

 اإلطار النظري:

يعرف االكتئاب بأنه حالة من الحزن الشديد تنتاب الفرد نتيجة األحساس بالعجز والدونية واليأس  :(Depression) االكتئاب

كما أن  (.1227)عالء الدين، والخطيب،  ماعي والتقوقع حول الذاتوانخفاض مستوى االنتباه والتركيز واالنسحاب االجت

 لالكتئاب أسباب كثيرة منها:

( بأن االكتئاب يرتبط بوجود خلل في المواد الكيميائية Elansary,2013وقد ذكر ) أسباب وراثية وأسباب عضوية كيميائية:* 

 المواد الكيميائية للخروج من التوازن هي كاآلتي: في الدماغ التي تؤثر على المزاج، واالشياء التي قد تسبب هذه

 االحداث المجهدة: مثل الوفيات، أو الطالق وغيرها. -

 األدوية: مثل المنشطات أو المخدرات لتخفيف األلم. -

 األمراض الجسمية المزمنة والحوادث التي قد تسبب االعاقات الشديدة. -

والتحديات والعقبات، والتوتر االنفعالي والكوارث والصدمات، والضغوط  كالصراعات والخبرات المؤلمة، أسباب نفسية:* 

 النفسية.

كالظروف الحياتية الضاغطة، وفقدان أحد الوالدان، والعزلة االجتماعية، والضغوط االقتصادية )سالمة،  أسباب إجتماعية:* 

1221.) 

 كما أن هناك مجموعه من األعراض لالكتئاب في الشخص منها:

 االنفعالي: الجانب• 

 اإلحساس بالحزن والكآبة معظم الوقت.  .2

 فقدان االستمتاع بأي شيء )العاب، نشاطات، رحالت(، واإلحساس بالضجر. .1

 الشعور بالذنب وعدم القيمة. .3

 فقدان األمل والرغبة في الموت. .4

 صعوبة في التركيز. .2
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 تعب سريع وفقدان القوة والنشاط. .1 

 البطء الحركي. .7

 الشعور بخيبة األمل. .2

 ضبط النفس، وضعف الثقة بالنفس، والشعور بالنقص والقلق والتوتر. عدم .2

 (.1222. انحراف المزاج وتقلبه واالنطواء النرجسي على الذات )بري، 22

 الجانب المعرفي:• 

 تشتت االنتباه. -

 صعوبة في التركيز. -

 شكوى مستمرة من ضعف الذاكرة. -

 فقر في القدرة على التجريد. -

 فقدان االستبصار. -

 كبير من األفكار االنتحارية. وجود قدر -

اضطراب محتوى التفكير حيث نجد تغلغل مشاعر اليأس ومشاعر دونية والشعور بالذنب وكذلك وجود فقر وضحالة  -

 في محتوى التفكير.

 الحركي: –الجانب الحسي • 

 اضطراب الشهية بين الزيادة والنقصان، ونقص الوزن أو زيادته. -

وبة في الدخول إلى النوم مع ارق أو زيادة النوم إلى حد اإلفراط في انحصار الطاقة اضطراب إيقاع النوم حيث نجد صع -

 الجنسية.

 الجانب الجسمي:• 

 ضعف عام والشعور بالدوار والغثيان والقيء. -

 تأخر موعد الطمث، اضطرابات هضمية. -

 اضطرابات معدل ضغط الدم. -

 تنميل األطراف وجفاف الفم. -

 راف والمفاصل.انتشار األلم في الرقبة واألط -

 (.1222ضيق التنفس، وقلة الحيوية )بن يحيى،  -

 

هو عبارة عن حالة انفعالية غير ساره، يشعر فيها الفرد عندما يتعرض لمثير مهدد أو مخيف، أو عندما يقف  :(Anxiety) القلق

لوجية، مثل ازدياد ضربات في موقف صراعي أو إحباط حاد، وكثيراً ما يصاحب هذه الحالة االنفعالية بعض المظاهر الفسيو

 (.1227القلب وزيادة التنفس، وارتفاع ضغط الدم، وفقدان الشهية، وزيادة إفراز التعرق )عالء الدين، والخطيب، 
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الواقع أن للقلق وجهين مختلفين، فمن جهة قد يساعد القلق االنسان على تحسين ذاته وعلى  المظهر اإليجابي والسلبي للقلق: 

إلى مستويات أعلى من الكفاءة، ومن جهة أخرى يمكن للقلق أن يحطم االنسان ويشيع التعاسة في حياته اإلنجاز والوصول 

وحياة المحيطين به. أن الفرق بين وجهي القلق يكمن في الدرجة التي يكون عليها وهو في ذلك مثله مثل باقي جوانب حياة 

عتدال، وتبقى الحاجة األساسية لإلنسان في هذا الصدد هي اكتشاف االنسان والتي يفضل دائماً أن تكون على درجة معينة من اال

 (.1221المعرفة المناسبة الستخدام وتطويع القلق بطريقة بناءة، وأن يكون االنسان سيد القلق ال عبداً له )سالمة، 

 يصنف القلق كما يأتي:تصنيف القلق: 

لشيء من الخارج، أي أنه ينتج من شيء يهدد أمنه وسالمته، وهي مشتقة من كلمة إغريقية تعني االقلق الخارجي المنشأ:  .أ

 فهو رد فعل على الضغط النفسي أو الخطر.

مرض، فالمصابون به قد ولدوا باستعداد  كلمة تعني اإلغالق، وإن حاالت القلق من هذا النوعالقلق الداخلي المنشأ:  .ب

 (.1222أي أن المصدر هنا داخل جسم الفرد )رشيد،  وراثي له، ويبدأ هذا النوع بنوبات قلق فجائية دون سابق إنذار

  لقد أنطلق الباحثون والعلماء في تعريفهم للضغط النفسي من اتجاهات مختلفة: الضغط النفسي:

 وهو عبارة عن قوة خارجية تمارس عملها على بيئة سواء كانت هذه البيئة مؤسسة أو فرداً.أوالً: الضغط كمثير: 

ي تتطلب التأقلم مع الخطر الموجود ضمن موقف للطوار استجابةحيث عرف "كان" الضغط على أنه ة: ثانياً: الضغط كاستجاب

 التحدي.

 (.1222كتفاعل بين الفرد والموقف: ويعتمد هذا الجانب على الجوانب النفسية للفرد )حميد الزين، ثالثاً: الضغط 

 لضغط النفسي وهي:بأن هناك ثالث مراحل لالستجابة ل Selyeوقد أوضح هانز سيالي 

وهي المرحلة التنبيهية عن أي تهديدات داخلية وخارجية نفسية أو  (:Alarm Response) التنبيهمرحلة التحذير أو  -

بيولوجية من خالل إثارة الجهاز العصبي السبمبثاوي المسئول عن االستجابات النفسية للمواقف الطارئة والضاغطة، 

إفراز هرمون األدرينالين، وارتفاع ضغط الدم، وتسارع نبضات القلب، وتوتر  محدثة تغيرات فسيولوجية مثل زيادة

 العضالت، وزيادة كمية العرق.

وهي مرحلة المقاومة والتخلص من أي خطر ينتج عن الصدمة األولى،  (:Resistance Stageمرحلة المقاومة ) -

ومة مسببات الضغط، فإذا استمرت هذه وظهور أعراض جسدية ونفسية كالقرحة والتعب والقلق فيحاول الفرد مقا

 المواقف لفترة طويلة فإن على الفرد المواجهة والتكيف العام واالنتقال للمرحلة األخيرة.

وهي أن لم يستطع الفرد التغلب على مسببات الضغط فإن طاقة الجسم تصبح  (:Exhaustion Stageمرحلة اإلنهاك ) -

 (.Rout and Rout,2002)ومة ويتعرض للضغط منهكة ومجهدة وتضعف وسائل الدفاع والمقا

  وهي تنقسم بشكل عامل إلى مصدرين رئيسين:مصادر الضغط النفسي: 

 مصادر الضغط النفسي المتعلقة بالبيئة المحيطة )مصادر خارجية(: كالبيئة االجتماعية. .2

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار التاسع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 177  

ISSN: 2706-6495 

 خصيته ومزاجه وطبعهمصادر الضغط النفسي المتعلقة بالفرد )مصادر داخلية(: وتتمثل بسمات الفرد ونمط وش .1 

 .(1222)الرويالن، 

 إلى أربعة أنواع من الضغوط وهي: Selyeأشار سيالي أنواع الضغط النفسي: 

 وينمي الثقة بالنفس واإلبداع. لإلنجازوهي النوع من الضغوط يدفع (: Eustressالضغط اإليجابي ) .1

 مهدده ومؤذية.(: وهو الضغط الذي ينطوي على أحداث سلبية Distressالضغط السلبي ) .2

وهو الضغط الناتج من تراكم األحداث المسببة للضغط النفسي بحيث تتجاوز (: Hypostressالضغط النفسي الزائد ) .3

 حدود قدراتنا على التكيف.

 وهو الشعور بالملل وانعدام التحدي وتدني الشعور بتحقيق الذات(: Understressالضغط النفسي المتدني ) .4

 (.1212،)الغداني

 االكتئاب والقلق والضغوط النفسية: إدارة

األساليب اإليجابية للسيطرة على االكتئاب والقلق والضغوط النفسية، من ضمنها اعتماد أسلوب حياة هناك العديد من 

 مصحي، وممارسة تمارين االسترخاء، وممارسة الرياضة، والموازنة بين العمل والترفيه، والموازنة بين العمل والترفيه، واالهتما

بتكوين العالقات االجتماعية الداعمة والمحافظة عليها، وااللتجاء إلى هللا سبحانه وتعالى. حيث تساعد هذه األساليب الصحية 

األفراد على السيطرة على االكتئاب والقلق والضغط النفسي، ونوبات الذعر، والتخلص من األرق، واضطرابات الشهية والتقلبات 

 (.Walsh,2011المزاجية )

 لعاملين بأقسام الطب النفسي:ا

يعرف زهران الطبيب النفسي يتخرج في كلية الطب ثم درس عالج األمراض النفسية، وقد يتخصص  النفسيين: أوالً: األطباء

العالج وفي األمراض النفسية والعصبية، ويهتم أكثر من غيره بالتشخيص الطبي النفسي وبالعالج الجسمي والعالج باألدوية 

 (.1224عبد الرحمن، ومستور الضو، الجراحي )

( وهي نشرة شاملة Medical Profession chater( وثيقة المهنة الطبية 1221وقد أصدرت الكلية األمريكية لألطباء في عام )

 كاالتي: Zagrebحيث يذكرها على ثالثة مبادئ رئيسية، وعشرة مسؤوليات تغطي أسس تعامل الطبيب مع المريض وتشمل ما 

 الرئيسية:  المبادئأوالً: 

 مبدأ أهمية واولوية مصلحة المريض: وهي خدمة المريض دون تأثير العوامل الخارجية. .2

 مبدأ استقاللية المريض: وتعني االلتزام، ومصداقية الطبيب مع المريض. .1

 ية.مبدأ العدالة االجتماعية: أي توفير العدالة دون تمييز أو تفرقة أو عنصرية للحصول على الرعاية الطب .3
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 ثانياً: المسئوليات األولية الهامة للطبيب النفسي: 

االلتزام بمبدأ حفظ العالقة المهنية واإلنسانية الجيدة مع  –التقيد والسرية.  –االلتزام واألمانة مع المريض.  –حسن التأهيل. -

ية. تيسير الحصول على الخدمات الصحااللتزام بتطوير وتحسين و –االلتزام بمبدأ تطوير نوعية الرعاية المقدمة.  –المرضى. 

ض االلتزام بمبدأ الحياد في المسائل التي فيها احتماالت لتعار –االلتزام بعدالة توزيع الموارد الخاصة بتوفير الرعاية الصحية.  –

 .(1221)مقبول،  االلتزام بمواكبة ومسايرة التطور العلمي والتقني –االلتزام بالمسئولية المهنية.  –المصالح. 

 : ثانياً: األخصائيين النفسيين

يرى ميرغني بأن االختصاصي النفسي يتخرج في أحد أقسام علم النفس من كلية اآلداب أو التربية ويتخصص في 

الصحة النفسة وعلم النفس العالجي )االكلينيكي( ويجب أن يزود بالقدر الكافي من المعلومات الطبية التي يحتاج إلى معرفتها في 

النفسي ويحصل على درجة عليا في تخصص الصحة النفسية أو علم النفس العالجي ال تقل عن الماجستير أو الدكتوراة العالج 

 (.1224ويختص بالتشخيص والعالج النفسي )عبد الرحمن، ومستور الضو، 

خص شه يقوم بعملية ت، حيث أنالنفسي يجبات االخصائااأللقاب المهنية في الواليات المتحدة األمريكية ووقد حدد قاموس 

في العيادات والسجون والمؤسسات ، ويقوم بتنفيذ برامج العالج ، ومقابلة المرضى ، لألفراد العقلية واالنفعالية  ضطراباتاال

نفسية األسقاطية وال االختباراتويدرس تاريخ الحالة المرضية الطبية واالجتماعية ، ومالحظة المرضى أثناء المواقف، وينتقي 

السيكو دراما ووالعالج باللعب،  ، المناسبة لها مثل العالج البيئي يةعالجالخطة اليشخصها ويضع لها وويطبقها ويفسرها  األخرى

تخصصات الباطنية والعصبية واألطفال، عالوة على تدريب الطلبة من ذوي ال، كما أنه يتعاون مع تخصصات أخرى كوغيرها

 (.1227جية للمرضى من خالل تحليل البيانات االكلينيكية )الربيعه،التخصصات المشابهة، وتطوير البرامج العال

 وقد حدد كارل روجز قائمة لسمات االخصائي النفسي منها

 أن يكون األخصائي شديد الحساسية للعالقات االجتماعية. -

 أن يتصف بالروح الموضوعية واالتجاه االنفعالي غير المتحيز. -

 و عليه من علل، وأن تكون به الحرية ليجرب ما يراه من حلول.ه االنسان وأن يقبله على ما احترام -

 أن يعرف نفسه ودوافعه، وأن يدرك قصوره وعجزه االنفعالي. -

 (.1221أن تكون له القدرة على فهم السلوك اإلنساني )مقبول،  -

 الممرضين:ثالثاً: 

رة العصرية والتقدم العلمي والتقني كما أنها شهدت تطوراً جذرياً مع تطورات الحضا بالمرونةتصنف مهنة التمريض 

لحاجة مختلفة تنم إلى أهمية ا اختصاصاتالذي شهده العالم، حتى أصبحت من التخصصات الدقيقة والمتقدمة والتي تفرعت منها 

 والمؤهلة علمياً وأخالقياً على أداء هذه المهنة اإلنسانية. الملحة إلى إعداد من القوى البشرية العاملة والمتدربة 
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الص واإلخاألمانة  -الشخصية قوة  -واالبتسامة الروح المرحة -وهي تمثل مجموعة من الصفات تتلخص باآلتي: العطف والرحمة  

احترام السلطة وزمالء  –الصبر والهدوء  –كتم االسرار  –االنتباه والحذر ودقة المالحظة والتصرف ـ حب التعليم والتطور  -

 (.1222الرويالن،) العمل

 ,Yayliبأن العاملين في مهنة التمريض يتعرضون لمشكالت نفسية وهو ما أكدته نتائج دراسة  القول،ن كما يمك

Yaman , and Yaman (2003) حيث وجد أن معظم خريجي التمريض يعانون من أعراض النفسجسدية أكثر من غيرهم  ،

(، 1212الذاتية. كما أشارت نتائج دراسة بن درف، ومكي )باإلضافة إلى الحساسية واالكتئاب والعدائية واألفكار الخاصة بالعظمة 

مشكالت لتعرض الممرضين ل أنحيث  بأن الممرضين العاملين بالمؤسسات الصحية لديهم مستوى متدني من الرضا الوظيفي.

 متعددة منها: ترجع ألسباب نفسيةال

 فعالي.طول ساعات العمل مما يؤدي إلى الشعور بالتعب واالستنزاف الجسدي واالن .2

 النقص في إعداد الممرضين والممرضات إذ تشير اإلحصائيات إلى عدم إتمام هذا النقص في المستقبل القريب. .1

النقص في المقدرة على التعامل مع بعض المرضى وخاصة في المستشفيات الحكومية بسبب عبء العمل والنقص في  .3

 (.1222)الرويالن، هو مطلوب منهم الكادر التمريضي مما ينعكس على قيام الممرضين بواجبهم كما

  الدراسات السابقة:

( دراسة هدفت إلى معرفة مصادر الضغط النفسي لدى الممرضين السعوديين 1222دراسة حميد الدين )حيث أجرى 

ي ففي كل من الرياض، وجده، والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. وكذلك التعرف على ما إذا كان هناك اختالف 

مستوى صحتهم الجسدية يعزى على اختالف مستوى الضغط النفسي، وهل يختلف الضغط النفسي لديهم باختالف العمر، والحالة 

الباحثة مقياس مصادر الضغط النفسي،  وقد استخدمت( ممرًضا وممرضة، 122االجتماعية، والخبرة. وقد تكونت العينة من )

وجود فروق ذلك داللة إحصائية في تصورات  -وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها:  ومقياس الصحة الجسدية

الممرضين نحو أهم العوامل المسببة للضغط النفسي وهي: )العمل لساعات طويلة، وجود كم هائل من األعمال، متطلبات العمل 

من قبل اآلخرين، التعامل مع عدد كبير من المرضى، عدم  التي تطغى على حياتهم الشخصية واالجتماعية، سوء إدارة الوقت

وجود فروق في أثر الصحة الجسدية لدى الممرضين  -التزام المرضى بالتعليمات، عوامل في المؤسسة ال يستطاع التحكم بها(. 

لهم رضين، وأن أقوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للخبرة المهنية لدى المم -تعزى لمستويات مصادر الضغط النفسي. 

 خبرة كانوا أكثر تعرًضا لمصادر الضغط النفسي. 

ة لدى عمال القطاع الصحي للمؤسسة االستشفائية النفسي غوطتعرف مستوى الضالإلى ( 3122) هدفت دراسة خميسفيما 

االستشفائية العمومية عامل بالمؤسسة  212تكونت عينة الدراسة من التخدير(. حيث  -ممرضين -العمومية المتمثلة في )األطباء

بورقله، وقد أستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية، وتوصلت الدراسة إلى أن القطاع الصحي لعينة الدراسة يعانون من مستوى 

 مرتفع للضغوط النفسية، كما أنها ال توجد فروق في مستوى الضغوط النفسية باختالف الخبرة المهنية والجنس.

،إلى التعرف على مستويات الضغوط المهنية ودافعية اإلنجاز لدى عمال الصحة (1224وهدفت دراسة قوري )

 ( حاالت طبق من خاللها المنهج العيادي،2العمومية، حيث تكونت عينة الدراسة من )
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واشتملت الدراسة على مقياس الضغوط المهنية، ومقياس دافعية اإلنجاز، وأشارت الدراسة على ان مستوى الضغوط المهنية   

 ان مرتفع، ومستوى دافعية اإلنجاز كان منخفض لدى أطباء الصحة العمومية.ك

( فقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الضغط لدى العاملين في مجال القطاع 1222أما دراسة أحمد وجابي )

زى لمتغير الفروق التي تع الصحي، وتحديد أشكال وتصورات العمل وكيف يؤثر على الصحة النفسية لدى عينة الدراسة، ومعرفة

( ممرضاً، واستخدم 21( أخصائياً نفسياً، و)42( طبيباً، و )31الجنس، التخصص، واألقدمية المهنية، تكونت عينة الدراسة من )

 %32.2وما قابلها  %12.22للدراسة مقياس كراساك للضغط المهني، وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى منخفض بنسبة 

 ا توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس، التخصص، األقدمية المهنية.مستوى مرتفع، كم

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مستوى الضغط النفسي وعالقته بكل من الرضا ( دراسة 1222أجرت الدعمس )و

من األطباء والممرضين،  474الوظيفي واالكتئاب لدى األطباء والممرضين في مدينة عمان. وقد تكونت عينة الدراسة من 

أشارت نتائج و .مقياس مصادر الضغط النفسي ومقياس الرضا الوظيفيوثالثة مقاييس: قائمة بيك لالكتئاب،  واستخدمت الباحثة

الدراسة إلى أن مستوى الضغط النفسي لدى األطباء والممرضين كان متوسطاً والى أن مصادر الضغط النفسي التي احتلت أولوية 

دى األطباء هي: )تنسيق القرارات داخل الفريق، تأثير العمل في حياتي الشخصية، قلة الوقت ألداء المهمة بأكملها، نظام الترتيب ل

المناوبات يؤثر في عائلتي وحياتي الشخصية، وقلة النوم(، بينما مصادر الضغط النفسي التي احتلت أولوية الترتيب لدى 

طلب المساعدة، ظروف العمل السيئة، التعامل مع حاالت وفاة المريض، قلة النوم، الممرضين هي: )توقع اتصال من المرضي ل

وساعات العمل تؤثر في عائلتي وحياتي الشخصية. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق في الضغط النفسي، الرضا الوظيفي، 

ن وجود عالقة بين الضغط النفسي وكل مواالكتئاب، لدى األطباء والممرضين تعزى للجنس ولقطاع المستشفى والخبرة، والى 

 .الرضا الوظيفي واالكتئاب

 الطريقة واإلجراءات:

 من أجل تحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي. أوالً: منهج الدراسة:

ين_ واألخصائي -ن )األطباءتكون مجتمع الدراسة من العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان م ثانياً: مجتمع الدراسة:

 والعيادات الخاصة(. -ومستشفى القوات المسلحة -والممرضين( العاملين بالمستشفيات )وزارة الدفاع

( من العاملين بأقسام الطب النفسي والذين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من 21عينة الدراسة ) اشتملترابعاً: عينة الدراسة: 

 لخاصة ومستشفى القوات المسلحة، كما هو موضح في الجدول اآلتي:المستشفيات الحكومية وا

 ( يوضح عينة العاملين بأقسام الطب النفسي موزعين حسب المستشفيات2جدول )

 المالحظات العينة المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز م

  12 مستشفيات وزارة الصحة .2

  1 مستشفى القوات المسلحة .1

  12 العيادات الخاصة .3
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 &Lovibond( والذي أعده في األساس لوفي بوند وزميله )DASS-21استخدم الباحث مقياس ) رابعاً: أدوات الدراسة:

Lovibond) بنداً، حيث صمم لقياس األعراض  12بنداً، وفي نسخته المختصرة  41، والذي كان يتألف في نسخته األصلية من

لوجدانية السلبية )االكتئاب، القلق، الضغط النفسي(، حيث توزع بنود المقياس كما هو موضح في الجدول األساسية لالنفعاالت ا

 اآلتي:

 (.DASS-21( يوضح توزيع أبعاد مقياس وأرقام عبارات مقياس )1جدول )

 المالحظات رقم العبارة البعد م

  22-27-22-22-2-4-1 االكتئاب .2

  12-22-23-21-2-1-3 القلق .1

  12-21-24-22-7-2-2 الضغط النفسي .3

 

( 1212( قام الغداني )DASS-21التأكد من صدق محتوى مقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي ) ولغاياتاألداة: صدق 

( من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، إلبداء الرأي حول سالمة 22باستخراج صدق األداة من خالل عرضه على )

وية، وبيان مدى انتماء كل فقرة للمجال الذي تندرج لديه، ومدى ومالءمتها للبيئة العمانية، وقد حصل الباحث على الصياغة اللغ

 ( من اآلراء مع وجود بعض التعديالت الطفيفة.%22نسبة اتفاق بلغت )

 (، باستخراج1212ام الغداني )ق للتحقق من ثبات مقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي. االتساق الداخلي )الصدق البنائي(: 2

 (:3)معامل االتساق الداخلي الفا كرونباخ للمقياس ككل إضافة الى كل مجال بشكل منفرد كما هو موضح في الجدول 

 

 لمقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي كرونباخ(: قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي )الفا (3)جدول 

 ل الثباتمعام عدد الفقرات المجال الرقم

 2.711 7 االكتئاب 2

 2.71 7 القلق 1

 2.742 7 الضغوط 3

 2.771 12 الكلي

 
 

( وهو مؤشر على تحقيق القبول 0720-0.772( بأن قيم االتساق الداخلي تراوحت بين )3)حيث يتضح من جدول 

 ألغراض البحث العلمي.
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 لدى العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان؟ السؤال األول: ما مستوى كل من االكتئاب والقلق والضغط النفسي 

 (: معيار تفسير المتوسطات الحسابية4جدول )

 نادراً  قليالً  متوسطاً  كثيراً 

2.25-3.00 1.50-2.24 0.75-1.49 0-0.74 

 

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات )االكتئاب والقلق والضغط النفسي((2جدول )

المتوسط  يرالمتغ

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى الترتيب

 متوسط 1 0.54884 0.8791  االكتئاب

 متوسط 3 0.49027 0.8159 القلق

 متوسط 2 0.50010 0.9286 الضغط

 

(. 0.9286 – 0.8159تراوحت بين ) (DASS-21) ( بأن المتوسطات الحسابية لمقياس2يتبين من الجدول )

(، حيث كان الضغط النفسي هو األعلى واألكثر إنتشاراً بين العاملين بأقسام 0.49027-054884ة بلغت )وبانحرافات معياري

(، فيما أتى 2.2722(، فيما أتى االكتئاب في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي تراوح )2.2121الطب النفسي بمتوسط حسابي بلغ )

 (.0.8159القلق في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )

 أوال: االكتئاب:

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االكتئاب(1جدول )

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

Q2 .87 .742   

Q4 .90 .846   

Q9 .81 .817   

Q10 .96 .839   

Q15 .85 .697   

Q17 .83 .810   

Q19 .94 .826   

(، وبانحرافات معيارية تراوحت بين 96. - 81.( إن المتوسطات الحسابية لبعد االكتئاب تراوحت بين )1)بين من الجدول يت

(.846-.697 .) 
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 ثانيا: القلق 

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات القلق(7جدول )

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ىالمستو الترتيب

Q3 .81 .715   

Q6 .77 .757   

Q8 .88 .832   

Q12 .67 .734   

Q13 .88 .832   

Q18 .92 .763   

Q20 .77 .783   

(، وبانحرافات معيارية تراوحت بين 92. - 17.( إن المتوسطات الحسابية لبعد القلق تراوحت بين )7)يتبين من الجدول 

(.832-.715 .) 

 

 ثالثا: الضغط النفسي:

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الضغط النفسي(2دول )ج

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

Q1 1.10 .693   

Q5 1.04 .816   

Q7 .81 .908   

Q11 .87 .715   

Q14 .96 .766   

Q16 .83 .785   

Q21 .90 .823   

(، وبانحرافات معيارية 1.10 – 81.( إن المتوسطات الحسابية لبعد الضغط النفسي تراوحت بين )2)يتبين من الجدول 

 (. 693.-908.تراوحت بين )

 

( بأن العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة DASS-21ومن خالل عرض أبعاد مقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي )

كتئاب والقلق والضغط النفسي، ويفسر الباحث ذلك نتيجة لتعدد المهام المتراكمة، عمان يعانون من مستويات متوسطة من اال

وتنوع المسؤوليات، وتعدد المشكالت مع المرضى، باإلضافة إلى كثرة الحاالت المرضية التي ترى في اليوم الواحد كل ذلك 

ي لق واالكتئاب. كما يمكن القول بأن الضغط النفسيسهم بشكل كبير إلى زيادة األعباء، واإلرهاق المتواصل، وزيادة الضغوط والق

 لدى عينة الدراسة والذي أحتل المرتبة األولى دليل واضح على طبيعة األدوار الكبيرة داخل أقسام الطب النفسي،
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لغضب ا كما تبين أن العمل مع المرضى النفسيين يحتاج إلى اليقظة العقلية الدائمة وعصف ذهني كبير يؤدي إلى كبت كل ظواهر  

تجاه المواقف واألحداث المثيرة األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الضغط النفسي وبالتالي مزيداً من ارتفاع مستوى االكتئاب 

 والقلق والتأثر في صحتهم النفسية.

 اإلجابة على فرضيات البحث: 

( بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق 2.22ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) الفرضية األولى:

 والضغط النفسي لدى العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان تعزى إلى الجنس.

نفسي( وفق متغير القلق، الضغط ال االكتئاب،) : نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين بين متوسطات قيم المتغيرات الثالثة(2) جدول

 لطب النفسي في سلطنة عمانللعاملين بأقسام االجنس 

 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات كل من االكتئاب والقلق والضغط النفسي، تعزى  (2) يتضح من الجدول        

ترابط الذي يعتمد عليه هذا المجتمع، حيث يحظى األطباء إلى متغير الجنس. ويفسر ذلك على وحدة المجتمع العماني وال

، واألهمية، والمنزلة االجتماعية، والمهنية األمر االحترامالعاملين بأقسام الطب النفسي يمزيداً من  والممرضينواألخصائيين 

 الذي أدى إلى شعورهم بعدم وجود الفروق في مستويات االكتئاب والقلق والضغط النفسي.

( بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق 2.22ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) الثانية:الفرضية 

 والضغط النفسي تعزى إلى المؤهل العلمي للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان

القلق، الضغط النفسي( وفق  االكتئاب،) ثةللفروق في قيم المتغيرات الثال Anova: نتائج تحليل التباين األحادي (22) جدول

 للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمانالمؤهل العلمي 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  االكتئاب

 808. 3 2.424 بين المجموعات

 270. 48 12.938 داخل المجموعات 040. 2.998

 - 51 15.363 المجموع

 الضغط النفسي

 702. 3 2.106 بين المجموعات

 222. 48 10.649 داخل المجموعات 033. 3.165

 - 51 12.755 المجموع

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 االكتئاب
 0.51423 0.7755 21 ذكر

50 -1.123 0.267 
 0.56850 0.9493 31 أنثى

 القلق
 0.48715 0.8367 21 ذكر

50 -1.092 0.280 
 0.50701 0.9908 31 أنثى

الضغط 

 النفسي

 0.48715 0.8367 21 ذكر
50 -1.092 0.280 

 0.50701 0.9908 31 أنثى
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 القلق

 545. 3 1.634 بين المجموعات

 221. 48 10.624 داخل المجموعات 074. 2.461

 - 51 12.259 المجموع

 

( بين مستويات 2.22( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )22الجدول )نتائج في تشير ال

المؤهل العلمي، بينما نتائج القلق فلم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا، كل من االكتئاب والضغط النفسي، تعزى إلى 

الضغط النفسي( وفق المؤهل العلمي للعاملين بأقسام الطب  الكتئاب،اولمعرفة مصادر الفروق في متوسطات قيم المتغيرات )

 يوضح هذه النتائج. (22)، والجدول LSDالنفسي في سلطنة عمان؛ استُخدم اختبار 

 

الضغط النفسي( وفق المؤهل  االكتئاب،للمقارنات البعدية في متوسطات قيم المتغيرات ) LSD(: نتائج اختبار 22)جدول 

 ين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمانالعلمي للعامل

 المؤهل العلمي المتغيرات

المتوسط 

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس الحسابي

  االكتئاب

 175. 685. 531. 9048. دبلوم

 007. 832. - 1.0571 بكالوريوس

 036. - - 1.0143 ماجستير

 - - - 5625. دكتوراه

 الضغط النفسي

 296. 404. 339. 8810. دبلوم

 006. 969. - 1.0929 بكالوريوس

 024. - - 1.0857 ماجستير

 - - - 6429. دكتوراه

 

( في كل من االكتئاب والضغط 2.22( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )22)يوضح الجدول  

اه في كل مرة، نظرا لكون المتوسط الحسابي النفسي بين حملة الدكتوراه وكل من البكالوريوس والماجستير ولصالح الدكتور

ن . ويمكلحملة الدكتوراه أقل من حملة المؤهالت األخرى، مما يؤكد أن حملة الدكتوراه أقل اكتئابا وأقل ضغطا نفسيا من غيرهم

ي ب النفستفسير ذلك على أن أصحاب الشهادات العليا هم أكثر دراية في التعامل مع مجريات ومواقف الحياة في أقسام الط

لية ذلك على واقع حياتهم العم انعكسومشكالت المرضى والمراجعين لتصبح جزءاً رئيسياً من حياتهم والتعود عليها األمر الذي 

 وبالتالي انخفاض الشعور باالكتئاب والقلق والضغط النفسي. 
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( بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق 222.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) الفرضية الثالثة: 

 والضغط النفسي تعزى إلى المسمى الوظيفي للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان.

)االكتئاب، القلق، الضغط النفسي( وفق  للفروق في قيم المتغيرات الثالثة Anova: نتائج تحليل التباين األحادي (21) جدول

 بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان للعاملينالمسمى الوظيفي 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  االكتئاب

 1.241 2 2.483 بين المجموعات

 263. 49 12.880 داخل المجموعات 013. 4.723

 - 51 15.363 المجموع

 الضغط النفسي

 1.225 2 2.450 بين المجموعات

 210. 49 10.305 داخل المجموعات 005. 5.826

 - 51 12.755 المجموع

 القلق

 875. 2 1.750 بين المجموعات

 214. 49 10.509 داخل المجموعات 023. 4.080

 - 51 12.259 المجموع

 

( بين مستويات كل من 2.22ل من )( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أق21) يتبين من الجدول

لمعرفة مصادر و، للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمانالمسمى الوظيفي االكتئاب والضغط النفسي والقلق، تعزى إلى 

نفسي القلق، الضغط النفسي( وفق المسمى الوظيفي للعاملين بأقسام الطب ال االكتئاب،) الفروق في متوسطات قيم المتغيرات الثالثة

 ( يوضح هذه النتائج.23)، والجدول LSDفي سلطنة عمان؛ استُخدم اختبار 

 

( وفق القلق، الضغط النفسي االكتئاب،) للمقارنات البعدية في متوسطات قيم المتغيرات الثالثة LSD(: نتائج اختبار 23)جدول 

 المسمى الوظيفي للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان

أخصائي  المتوسط الحسابي مسمى الوظيفيال المتغيرات

 نفسي
 ممرض

 االكتئاب

 143. 003. 5625. طبيب

 431. - 1.0561 أخصائي نفسي

 - - 8929. ممرض

 الضغط النفسي

 373. 002. 6429. طبيب

 108. - 1.1224 أخصائي نفسي

 - - 8214. ممرض

 311. 007. 5625. طبيب القلق
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 271. - 9745. أخصائي نفسي

 - - 7679. ممرض

 

( في كل من االكتئاب والقلق 2.22( نجد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )23من الجدول )  

والضغط النفسي بين الطبيب واإلخصائي النفسي ولصالح الطبيب في كل مرة، نظرا لكون المتوسط الحسابي للطبيب أقل منه 

ر إلى أن الطبيب أقل اكتئابا وأقل ضغطا نفسيا  وأقل قلقا من واإلخصائي النفسي، ويفسر الباحث ذلك لإلخصائي النفسي، مما يشي

على أن األطباء النفسيين يحظون برواتب مجزية تولد لديهم الشعور بالرضا، والقدرة على التنسيق بين أعمالهم في أقسام الطب 

هة أخرى، كما يمكن القول بأن النظرة المجتمعية الشاملة التي جعلت من النفسي من جهة، والقدرة على رفاهيتهم النفسية من ج

األخصائي النفسي ركيزة أساسية في عملية العالج النفسي ، إضافة على األدوار المنوطة باألخصائي النفسي بأقسام الطب النفسي 

النفسي من خالل تقديم المهارات  المتمثلة في عملية تشخيص االضطرابات وعالجها وتداخلها،  وتنوع وظائف األخصائي

الالزمة، وعمل التقرير والبحوث النفسية الخاصة للمرضى، وتقديم االستشارات والتوعية النفسية لألفراد والمؤسسات العالجية 

كل ذلك ساهم في شعور االخصائي النفسي ليكون أكثر اكتئاباً وأكثر ضغطاً وأكثر قلقاً من الطبيب والممرض بأقسام الطب 

 النفسي. 

 

( بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق 2.22ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) الفرضية الرابعة:

 والضغط النفسي تعزى إلى سنوات الخبرة للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان.

القلق، الضغط النفسي( وفق  االكتئاب،) قيم المتغيرات الثالثةللفروق في  Anova: نتائج تحليل التباين األحادي (24) جدول

 للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمانسنوات الخبرة 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  االكتئاب

 412. 4 1.650 بين المجموعات

المجموعاتداخل  244. 1.414  13.713 47 .292 

 - 51 15.363 المجموع

 الضغط النفسي

 350. 4 1.399 بين المجموعات

 242. 47 11.356 داخل المجموعات 233. 1.448

 - 51 12.755 المجموع

 القلق

 247. 4 987. بين المجموعات

 240. 47 11.271 داخل المجموعات 402. 1.029

 - 51 12.259 المجموع

 

( بين مستويات كل من االكتئاب 2.22عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) (24) يوضح الجدول

 . للعاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمانسنوات الخبرة والضغط النفسي والقلق، تعزى إلى 
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برة ناسق األدوار وتكامل الواجبات وبالتالي تمتلك فئات سنوات الختويفسر الباحث ذلك بأن العمل بأقسام الطب النفسي يتسم ب 

لى المستوى بيئة العمل سواء ع اختلفتأساليب تكيفية سوية وصحية لمواجهة اضطرابات االكتئاب والقلق والضغط النفسي مهما 

ون مع األكثر خبرة من حيث الحكومي أو الخاص أو حتى على المستوى العسكري األمني وهنا نرى بأن حديثي الخبرة يتساو

 بآليات تكيفية للتعايش مع مشكالت المرضى التي يمكن أن يواجهونها.الحماس والدافعية واإلقبال 

 

( بين متوسطات كل من االكتئاب والقلق 2.22ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) الفرضية الخامسة:

 ل العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان.والضغط النفسي تعزى إلى جهة عم

هة ج)االكتئاب، القلق، الضغط النفسي( وفق  للفروق في قيم المتغيرات الثالثة Anova: نتائج تحليل التباين األحادي (22جدول )

 عمل العاملين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عمان

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجات 

يةالحر  

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  االكتئاب

 715. 2 1.430 بين المجموعات

 284. 49 13.933 داخل المجموعات 091. 2.514

 - 51 15.363 المجموع

 الضغط النفسي

 555. 2 1.109 بين المجموعات

 238. 49 11.646 داخل المجموعات 108. 2.334

 - 51 12.755 المجموع

 القلق

 394. 2 788. بين المجموعات

 234. 49 11.471 داخل المجموعات 196. 1.683

 - 51 12.259 المجموع

 

( بين مستويات كل من 2.22( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) 22يوضح الجدول) 

ر ذلك على ويمكن تفسي ين بأقسام الطب النفسي في سلطنة عماناالكتئاب والضغط النفسي والقلق، تعزى إلى جهة عمل العامل

أن العمل بأقسام الطب النفسي في جميع الجهات الحكومية والخاصة هي متشابهة في األعمال واألدوار والقيام بالمهام حيث أنها 

ة لمستشفيات الحكومية، أو من الناحيال تختلف أي كان موقعها وخدماتها المقدمة سواء من الناحية المجانية التي تقدم عن طريق ا

 المادية التي تعطى من خالل العيادات الخاصة، أو خالل طابعها االختصاص العسكري. 

 

 في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، يوصي الباحث باآلتي: التوصيات:

تي تؤدي إلى خفض يوصي الباحث بضرورة االهتمام بالعاملين بأقسام الطب النفسي خاصة في الجوانب ال -

 اضطرابات االكتئاب والقلق والضغط النفسي.
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األخذ بالظروف الخاصة بالعاملين بأقسام الطب النفسي ومناقشتهم وحل مشكالتهم، وتسهيل كل ما يؤدي استقرارهم  - 

 وخفض اضطراباتهم.

 ية، بهدف خفضضرورة عمل برامج ترفيهية لألخصائيين النفسيين، وخفض حدة المركزية في األعمال الروتين -

 اضطراباتهم النفسية.

العمل على تنمية االخصائيين النفسيين والممرضين من خالل حضور المؤتمرات وورش العمل، واالطالع على كل  -

 ما هو جديد في مجال العمل النفسي. 

 الدراسات:

، ات، كأقسام الطوارئإجراء دراسة حول " االكتئاب والقلق والضغط النفسي لدى العاملين بأقسام أخرى بالمستشفي -

 واألورام، وعالقتها ببعض المتغيرات.

إجراء دراسة حول " االكتئاب والقلق والضغط النفسي لدى فئة معينة بالمستشفيات، كاألطباء، الممرضين،  -

 االخصائيين، اإلداريين، وعالقتها ببعض المتغيرات.

 

 المراجع:قائمة 

 أوالً: المراجع العربية:

 مجلة العلوم النفسية والتربوية،(. الضغط المهني لدى عمال قطاع الصحة لوالية تيارت. 1221، خيره. )أحمد، قويدر، وحابي

3(2( .)72-21.) 

سالة ر(. فاعلية برنامج ارشادي سلوكي للتخفيف من أعراض قلق المستقبل لدى مرضى السكري بغزة. 1222اإلسي، طالل. )

 لسطين.، الجامعة اإلسالمية بغزة، فماجستير منشورة

(. أعراض القلق واالكتئاب وعالقتهما بالسلوك العدواني لدى األطفال منفصلي األبوين. دراسة تطبيقية 1222بري، مي حسين. )

 ، جامعة أفريقيا العالمية، الخرطوم.رسالة ماجستيرعلى مدارس األساس، 

مجلة الحوار غير األقدمية المهنية، (. الرضا الوظيفي لدى الممرضين في ظل مت1212بن درف، سماعين، ومكي، محمد )

 (.2، العدد )2، مجلد الثقافي

(. داء السكري وعالقته باالكتئاب دراسة ميدانية بالمؤسسات االستشفائية للصحة الجوارية مركز 1222بن يحيى، خوله. )

 ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر.رسالة ماجستيرالسكري. 

ليم مجلة المركز العربي للتعمصادر الضغط النفسي لدى األطباء وعالقتها بالصحة النفسية لديهم. (. 1222حميد الزين، رضية. )

 .72، العدد 27، مجلد والتنمية

-122، 23، العدد مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية (. الضغوط النفسية لدى عمال القطاع الصحي. 1223خميس، محمد. )

122. 
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مجلة الجامعة غوط النفسية وعالقتها بالرضا الوظيفي واالكتئاب لدى األطباء والممرضين. (. الض1222الدعمس، وفاء. ) 

 .742-721، 2، العدد 11مجلد  اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية،

ملين في ا(. دور األخصائي اإلكلينيكي كما يدركه الطبيب النفسي: دراسة على عينة من األطباء النفسيين الع1227الربيعة، فهد. )

(، 1مجلد ) ،مجلة دراسات عربية رابطة االخصائيين النفسيين المصريةمستشفيات الصحة النفسية بالمملكة العربية السعودية. 

 (.3العدد )

. DASS-42(. الخصائص السيكومترية للنسخة العربية المعًدلة لمقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي 1222رشيد، زياد. )

 ، جامعة وهران، الجزائر.غير منشورة رسالة ماجستير

(. الضغط النفسي لدى الممرضات والممرضين السعوديين العاملين في منطقة الجوف في ضوء بعض 1222الرويالن، خالد. )

 جامعة اليرموك، األردن. رسالة ماجستير غير منشورة،المتغيرات. 

-DASSيكومترية المختصرة لمقياس االكتئاب والقلق والضغوط )(. البنية العاملية، والخصائص الس1222الزهراني، عبدهللا. )

 ، جامعة بابل.41، العددمجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية( في بيئة سعودية. 21

ة رسال(. مفهوم الذات وعالقته بالقلق واالكتئاب لدى متعاطي الترامادول في محافظات قطاع غزة. 1221سالمه، فداء. )

 الجامعة اإلسالمية، غزة. ماجستير.

(. تقرير منتدى القلق واالكتئاب التابع لمؤتمر "ويش". التعامل مع القلق 1222سواريا، سالي، وكانينغ، توماس، وفورمر، بول. )

 واالكتئاب نهج لنظام متكامل.

يين النفسيين بالمستشفيات الحكومية (. السعادة لدى األطباء واالختصاص1224عبد الرحمن، عبير، ومستور الضوء، حورية. )

 .1العدد مجلة جامعه البحر األحمر،بوالية الخرطوم. 

 

(. أثر االرشاد المعرفي السلوكي الجمعي على خفض القلق واالكتئاب وتحسين الدعم 1227عالء الدين، جهاد، الخطيب، أمل. )

 .212، العدد 31مجلد  دار المنظومة،. االجتماعي لدى مريضات النوع الثاني من السكري وضغط الدم المرتفع

رسالة (. الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في المستشفيات السعودية: دراسة مسحية. 1221العنزي، عبدهللا. )

 ، جامعة اليرموك، األردن.ماجستير غير منشورة

، جستيررسالة ماين في مستشفيات األمراض العقلية. (. الضغوط المهنية وعالقتها باألمن النفسي لدى العامل1222قرقاح، ليلى )

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر.

(. الضغط المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى أطباء الصحة العمومية: دراسة ميدانية على أطباء الصحة 1224قواري، حنان. )

 ، جامعه محمد خيضر. رسالة ماجستيرالعمومية بالدوسن. 

 . دار الخلدونية، القبة، الجزائر.مصدر الضبط والصحة النفسية وفق االتجاه المعرفي السلوكي(. 1222عمرية، بشير. )م
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(. دور األخصائي النفسي اإلكلينيكي كما يدركه األطباء النفسيون بمستشفيات الطب النفسي والعقلي 1221مقبول، عمر. ) 

 لسودان.جامعة النيلين، ا رسالة ماجستير،بالسودان. 
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 نماذج من قواعد التفسير

Models of interpretation rules 

 حمد طايس حسن عليأ الدكتور:

 العراق ،عنه-األعظم )رحمه هللا( الجامعة/ قسم أصول الدين االمام كلية

ahmed.ha@imamaladham.edu.iqEmail:  

 

 الخالصة:

،  أهميذذذة ال يذذذو مب ذذذل  مذذذا ام ذذذلد  ذذذه هذذذب  ال واعذذذد   هذذذو قواعذذذد البرسذذذير  ذذذالبعري   ال يذذذا  هذذذبا  يذذذو يبنذذذا ل  عذذذ 

ع الشذذذأو أ  الجذذذر ق عذذذن م اصذذذد  أسذذذرار  أ  ذذذا ممنذذذال ذذذرا  المذذذريم،  أهميذذذة عيجذذذاف قواعذذذد مذذذي مرسذذذير   م ذذذم معا يذذذه 

عذ  ذذذالل ال ذذذرا   اللغذذذو ،عيذذذة عنذذذد  ال لذذذه  السذذذيما مراعذذذا  الجا ذذذ  امر البرسذذذير ال واعذذذد،  أ  يراعذذذي مذذذي ر  اآليذذذا السذذذو

 .واعدهمالمريم  لغة العرب  علي  مق ق

 علوم ال را . ،قواعد البرسير ،مرسير الكلمات المفتاحية:

 

Models of interpretation rules 

Abstract 

This research deals with some of the rules of interpretation by definition and statement, 

and the importance of the research is related to what these rules related to; It is the 

Holy Qur’an, and the importance of finding rules in its interpretation and 

understanding its meanings and secrets is that it prevents exaggeration or deviation 

from the purposes of the suras and verses, and that the interpretation takes into account 

the rules when it is revealed, especially the linguistic aspect, as the Noble Qur’an was 

revealed in the language of the Arabs and according to their rules. 

Keywords: Interpretation, rules of interpretation, Quranic sciences. 
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  مقدمة:

 ال ذذذرب،  أ  ال اعذذذد  مألذذذق علذذذي ع  مذذذاف  )قعذذذد( مذذذي اللغذذذة العر يذذذة منأذذذو  علذذذي معنذذذي السذذذمو   ال  ذذذا   االسذذذب رار، 

 .( 1) أساس الشيء،  أ  ا مسؤ لة عن مدلول مبعل ام ا  ال  ا   اإلحاطة  جالئيام ا،  ال رب منه

 عليذذذه مذذذا  ال اعذذذد  اصذذذأ حاي هذذذي قحذذذية كليذذذة ينأ ذذذق حمم ذذذا علذذذي معظذذذم الجالئيذذذا  البذذذي منذذذدرق ميب ذذذا، منعذذذر    ذذذا 

 .( 2) أل ه لمل قاعد  شواذحمم معظم هب  الجالئيا ،  قلنا )معظم(  

 ذذذي األحمذذذام المليذذذة البذذذي يىبوصذذذل   ذذذا علذذذي اسذذذبن اط معذذذا ي ال ذذذرا  العظذذذيم  معرمذذذة كيريذذذة االسذذذبراف  ، مقواعذذذد البرسذذذيرأمذذذا 

 .( 3) من ا

 ال واعذذذذد البرسذذذذيرية اسذذذذبعمل ا السذذذذل  مذذذذي مرسذذذذيرهم ف   أ  م ذذذذنت  كرذذذذني مسذذذذب ل،  ع مذذذذا  نذذذذوا اسذذذذبن اط م علي ذذذذا مذذذذي 

 ع ت  ذذواكر علذذم قواعذذد البرسذذير قذذد ع ذذر  مذذي الع ذذد الن ذذو ، علذذي يذذد أمحذذل الجلذذق   ينذذا ميمذذد  لل ذذرا  المذذريم.مرسذذيرهم 

، ثذذذمت علذذذي يذذذد أئمذذذة البرسذذذير مذذذن  عذذذد  مذذذن ال ذذذيا ة  البذذذا عين، مما ذذذد  شذذذ   قواعذذذد البرسذذذير -صذذذلي هللا عليذذذه  سذذذلم  -

قة  من  .(4) ور  ضمن كب  البرسير، ثمت ازفاف   ازفياف كب  البرسيرمواِك ة لنش   علم البرسير، عال أ  ا كا د مبررِّ

 مرسير ال را   ناءي علي قواعد  أمر ينمُّ عن سعة علم المرسِّر،  قو  عفراكه لمراف هللا من ايامه
 (5 ). 

د  البرسذذذيرية عال مذذذي ال اعذذذ مذذذا مجذذذدر اإلشذذذار  عليذذذه أ  أ لذذذ  المرسذذذرين المب ذذذدمين ع  لذذذم   ذذذل  ل ذذذم ال ي ذذذر   اسذذذبعمال 

حذذذد ف ضذذذي ة ،  ذذذل يمبرذذذو   ذذذالبأ يق الم اشذذذر ،  كذذذا  مأ ذذذي  م ل واعذذذد البرسذذذير لذذذيً مذذذن اسذذذبن اط ا  أ ذذذبها من يذذذا مسذذذب  ي، 

 .عن علم البرسير ع ما من مأ ي ه الم اشر ل ا، عذ ع  الب ني  مي علم ال واعد البرسيرية علم مب  ر  س ياي 

 خطة البحث:

 من م دمة  مم يد  م ي ين   اممة  كما ي مي:يبمو  هبا ال يو 

   ش م ا.م دمة: معري  ال واعد 

 اللغة.الم يو األ ل: قواعد البرسير المبعل ة  علوم 

 ال را .الم يو ال ا ي: قواعد البرسير المبعل ة  علوم 

 حول  ال قو  عال  اهلل.ما   م د ماليمد هلل الب   نعمبه مبم ال اليا ،  ع  أ أ   ممن  رسي  قلة  حاعبي،  ال 

                                      
نظرر ق اعد ررس ر ارري  دالرر م  داهرر يم طاارراس دااناليررق دارررن ساسراس اائيراررسا ةررسسس دا ررسمعسا  اررساق اس اررري ا  سائررق داهع ررقا ي (  1) 

  . م0202

 . 000ق  م0991ا اص  ا  طصعل دا لها خساس حا ا سد  دا عضق نظ ق ائ مي (  2) 

  .02/ 0ق  م7991اعد س دار اي ا خساس  ثاس  داا تا سد   ثاس       س ا داائعسيقا نظ ق ي (  3) 

 . 7/24ينظ  ق دااصس  ن اه .  (  4) 

  . 20/ 0ق  اعد س دار اي نظ ق ي (  5) 
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 موضوع البحث:

 ال واعذذذد  العر يذذذة،ا  قواعذذذد المبعل ذذذة  اللغذذذة  ال ذذذرا ،ال واعذذذد المبعل ذذذة  برسذذذير ال ذذذرا  المذذذريم مذذذن حيذذذو اللغذذذة  علذذذوم  

 المريم.المبعل ة  علوم ال را  

 اهمية البحث:

 المريم. هو ال را   ال را ، قواعد علوم  العر ية،اهمية ال يو  ما ام لد  ه قواعد اللغة  

 الفائدة من البحث:

  اسرار .اهمية ايجاف قواعد مي مرسير ال را   م م معا يه  – 7

  اآليا .م اصد السور   الجر ق عنال د  من قواعد البرسير ممنع الشأو  – 4

أ  يرسذذذر  ع  قواعذذذد البرسذذذير معأذذذي صذذذور   اضذذذية   ليذذذة لحذذذر ر  ام ذذذا  اللغذذذة العر يذذذة  م ذذذم اسذذذرار  لمذذذن يريذذذد -3

 ال را  .

  ع ت ال را  عر ي، ميسلك  ه مي االسبن اط  االسبدالل مسلك العرب مي م رير معا ي ا . - 2

 

 قواعد التفسير المتعلقة بعلوم اللغة: المبحث األول

 المرسرين: ة  علوم اللغة العر ية مع  ع  مأ ي ام ا عند بعلمي  ع  ال واعد البرسيرية الم ميما ي

 :  القاعدة التفسيريةـ  1

 .(1)( ع ت ال را  عر ي، ميسلك  ه مي االسبن اط  االسبدالل مسلك العرب مي م رير معا ي ا) 

ن كككوا  :﴿قولذذذه معذذذاليمذذذي لرظذذذة ال ذذذا ع مذذذن مأ ي ذذذا  ال اعذذذد  مذذذا  ذذذاء مذذذي مرسذذذير  مف ُع لَكككؤع ي  ع عس نَفعَسكككَب َعلَككك  ِنَكككارفهفؤع ِف فَلََعلَّكككَب بَكككاخف

يثف   . ( 2) ﴾أََسفًابفَهَذا العَحدف

مذذذن  -أالت يوقذذذع  رسذذذه مذذذي اليذذذرق  المشذذذ ة  اإلهذذذ    -صذذذلي هللا عليذذذه  سذذذلم  -مذذذي هذذذب  اآليذذذة يجاطذذذ  هللا  ذذذلت  عذذذ    يذذذه 

، أسذذذراي  حسذذذر  علذذذي م، مي ذذذول لذذذه: ع ذذذك قذذذد اشذذذبدت   ذذذد  علذذذي م،   لغذذذد - عذذذد مذذذولِّي قومذذذه عذذذن اإليمذذذا ،  ععراضذذذ م عنذذذه 

مي ذذذا أشذذذ ه  يذذذال مذذذن ييذذذدِّا  رسذذذه أ  ي جع ذذذا  ياله  ذذذا أسذذذي  حسذذذر  علذذذي م،  مذذذا  حذذذاالي مذذذن األسذذذي  اليسذذذر  صذذذر 

 يسبيق هؤالء أ  ميال  علي م  م س ،  ما كا  من ح ِّك أ  مرعل ذلك، ع  عليك عال ال  غ،  ليً عليك ال داية.

                                      
 . 000/ 0ق  دار اي  اعد س (  1) 

 . 42اع ة داهاف ق دآليق  (  2) 
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مذذذدع م م ذذذد  علنذذذا مذذذا علذذذي األر، مذذذن ز ذذذر   مبذذذاا،  أمذذذوال  أ الف   علنذذذا  ا ب ذذذاراي  امبيا ذذذاي ألهل ذذذا، ليب ذذذين مذذذن 

هف  فينَكككةً لََهككككا ﴿ ييسذذذن مذذذن م العمذذذل مذذذذي الذذذد يا،  يسذذذبيق  عمب ذذذذا، كمذذذا يسذذذبيق  عذذذيم اآل ذذذذر :  َعلعنَكككا َمككككا َعلَككك  األَرع ََ ِفنَّكككا 

َسن  عَ   .( 1) ﴾َماللفنَبعل َوه ؤع أَيُّه ؤع أَحع

 :( 2) مي اآليةالمرسرين أقوال  اأم

 : القول األول

، ( 5) ،  عأذذذذاء الجراسذذذذا ي ( 4) ،  سذذذذعيد  ذذذذن   يذذذذر ( 3) ا ذذذذن ع ذذذذاس هذذذذو قذذذذول   قامل ذذذذا،لعلتذذذذك ميذذذذرق  رسذذذذك  المعنذذذذي:

 . ( 10) ،  هو قول  م ور المرسرين( 9) الأ ر  ،  ا بار   ( 8) ،  السد  ( 7) ،  قباف  ( 6)  مجاهد

 :  القول الثاني

ر األِس ع  .( 11)    ال ا ع هو المبيسِّ

                                      
 . 49اع ة داهاف ق دآليق  (  1) 

  ر  اريسرحلير  ةرر(ا 254ا داائ عف  ر)ر اي  دااسع سس(ا أل ي داحار   يري  ر  ح يرب دا صر سا )ت دانهت عدائيع ينظ  ق  (  2) 
 . 012/ 5ق  م4442ا ا نس  ر  ي عت ا دائيايق داهرب سد ا  دا حيم   س    داالصعس   س

ةرر(ا سد  دا هر  ايا س رق 977داس  داانثع ا ائ سدا حا     داهاسل  الل داسي    سدا حا     ط ي  ه  داايعايا )تنظ ق ي (  3) 
 . 062/ 5ق  م7993عدانش ا  ي عتا 

 . 012/ 5ق ينظ ق دانهت عدائيع   (  4) 

 احاررس طاررئس رحليرر   ةررر(ا341ط رري حررسرم . )ت ا ائ ررسدا حا   رر  احاررس  رر  رس يررن دارر دعس  رر د رر  ط رري حررسرم ينظرر  ق ر ارري   (  5) 
 . 0022/ 7ق ةر 7279ا  3داائعسيق ا ا ا دا سع اصا ى نعد  داايبا اهر ق

 . 062/ 5ق داس  داانثع  ينظ  ق  (  6) 

ضا ةر(ا رحلي  س . اصا ى اايم احاسا اهر ق دا شسا دا يس477ر اي  دال م ا ائ سدا عد     ةاسم داصنئسنيا )تينظ  ق  (  7) 
 ساع دا يس     رأعيل مس دال م  داائ عف  ر)ر اي  داا  س(ا أل ري  ئ ر  احارس  ر    ير   ر  ؛  002/ 0ق  ةر7274ا 4ا

ةررر(ا رحليرر  احاررعس احاررس شررسه  عطحاررس احاررس شررسه ا ا ااررق 374يعيررس  رر  خساررس  رر  هثيرر   رر  لساررب دآلايرري داا رر سا )ت
 . 029/ 05ق  م4444ةر ر 7244ا 7دا اساقا اص ا ا

 . 062/ 5ق داس  داانثع  ينظ  ق  (  8) 

 .029/ 05ق ينظ ق  ساع دا يس   (  9) 

ةرر(ا 315 ح  دائيعم دااااى  ر)ر اي  دااا انسس(ا أل ي داييث نص     احارس  ر  طحارس  ر  ر ر دةيم داارا انسسا )تينظ ق  (  10) 
حلسم  دارنعيل ع يع  دألاسعيل  ي ع عه داهشسف    ؛  050/ 0ق  رحلي  س. احاعس اا  يا سد  دا ه ا  ي عتا  ال رس يخ

 ةرر7241ا   ير عتا سد  داهررسب دائ  ري  ةرر(ا535دارأعيلا أل ي دالسام  س  دهلل احاعس     ار  داعاخشر س داخرعد عايا )ت
 . 5/062قداس  داانثع  ؛ 0/600ق 

 . 012/ 0ق عدائيع  دانهتينظ  ق  (  11) 
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ْ لذذك  رسذذك  مذذاي  حال ذذاي علذذي مذذراق م، لمذذا كذذا  ير ذذو  مذذن م، أ   اهمى ذذا   اهذذدىها حبذذي م لم  ذذا الجذذاح : منذذه مرسذذير  مى

  (1 

). 

 :الترَيح

ْعذذذذدى ال ذذذوال  مب ار ذذذا ،   ذذذالر وا علذذذي معنذذذي ال ْجذذذع مذذذي اللغذذذة  جذذذد أ ذذذه: اإل  ذذذاف مذذذي قْبذذذل الشذذذي ء   يذذذر ،  منذذذه   ج 

را،  ذذذة: عذا  لذذذ  مج وفهذذذا  ذذذالالت وع  ْ جى ْعذذذدى لذذذه  رسذذذي    ذذذيي:     ذذذْد ،  أر، م  الب ييذذذة  عذا قأعذذذد عظذذذم رق ب ذذذا،    ج 

اي،قبل النترً   ال ْجع:  . ( 2)  ما فا ا  من عذالل ال  ر،أ    مت

  عليه م  معار،  ين ال ولين.

قُّ قىلىْو  ذذاي،  »مذذي أهذذل الذذيمن: ـ صذذلي هللا عليذذه  سذذلم ـ قذذول الن ذذي مذذي  قذذد   ذذل ال رط ذذي مذذي مرسذذير  عذذن األصذذمعي  هىذذْم أ ر 

ذذذةي  ذذذعى ط اْع  أ ْ ج  مذذذا معنذذذي أ جذذذعن م ذذذال: أ  ذذذ ، م لذذذد لذذذه: ع ت أهذذذل البرسذذذير مجاهذذذداي   يذذذر  ي ولذذذو  مذذذي قذذذول هللا عذذذالت  ( 3) «  

 .( 4) قامل  رسك، م ال: هو من ذا   عينه ك  ه من شد  الن   ل م قامل  رسهمعنا : ﴾  لعلب باخع﴿   ل: 

ر  رسك  م س  علي م، حبي ال مجرق  رسك  م بل ا.   عليه مي ال  معاي  ين ال ولين أ ت المعني: ال ميسِّ

أ ذذذه عذا احبمذذذل اللرذذذ  معذذذا ي عذذذد ،  لذذذم يمبنذذذع عراف  الجميذذذع ) هذذذي: أ ذذذر رية يمرسذذذقاعذذذد  ر يبذذذ مي مذذذع يكمذذذا أ  هذذذبا البرسذذذ

 .( 5)  (حمل علي ا 

 

                                      
دال شري داا  اررسني دألصرل  غيرب ا أل ري   رسدهلل  خر  دارسي  احارس  ر   ار   ر  حاري ا رسري  داطع دار اي  داه ير ا ينظ  ق  (  1) 

دا رساع ألحهرسم دالر م  ا  ؛00/70ق ةر7244ا  3سد  رحيسء دار دث دائ  يا اص  ا اةر(ا 242داشس ئي دااذةب دا دعسا )ت
 ةشررسمرحليرر  ةررر(ا 217أل رري   ررسدهلل شرران داررسي  احاررس  رر  طحاررس  رر  ط رري  هرر   رر   رر ي دألنصررس س داخع  رري دال ا رريا )ت

 . 0171/ 0ق م4443 ر ةر7243ا داائعسيق دائ  يق دااايهق ادا يسض اداهرب  سام سد ا دا خس س ااي 

 يعاررف رحليرر   طحاررس ةررر(ا441دا رر دءا )ت داررسيياي انظررع   رر    ررسدهلل  رر  رر  عيررسس  ائررسني دالرر م ا أل رري عه يررس يحيررىق ينظرر  (  2) 
/ 0ق ا اصرر  ا  ررال رررس يخ عدار  اررق ايرررأايف دااصرر يق داشرري ي ا داررسد  رارراس يل ا ع  ررسدا رسي دان ررس   يرري ا عاحاررس دان ررسري
رحليررر   ةرررر(ا 544داا ررر سدت  ررري ل يرررب دالررر م ا أل ررري دالسارررم داحاررري   ررر  احارررس داائررر عف  سا دلرررب دألصررر اسنيا )ت ؛000

 .21ق م7994ةر ر7274سد  داليم  ساش ا عداسد  داشسايق   ي عتا ا  داسدعسس  سنس  ص عد 

ا عمخرر ي  اا شرس  رسسلا دأل نر عا ئيبشررحلير  ةرر(ا 427اارنس طحارس  ر  حن رلا أل ري   رسدهلل طحارس  ر  حن ررل داشري سنيا )ت (  3) 
 َطْةل   ))ق (  ي ظ 09650 ام )  م4447 ر ةر7247ا 7ا  ي عتا ادا اساق ا ااقا دار هي دااحا    س      سدهلل س رش دف
ا اررع   رري داايثارري  نرره اررسل حارر ؛ حررسيث عةررع.  ررسا   رر   ل ررق حررسيث ارر  (( َاسَ ررقً  َعَطْنَ ررع   َطْ م ررَسةً  َعَطْاررَي    ا ي عً ررس َطَ     دْاررَيَا   

 دالساررريا اهر ررقا دالسارري داررسي  حاررسمرحليررر  ةررر(ا 541داععدمررس عان ررع دا عدمررسا انررع  داررسي   يررري  رر  ط رري  هرر  داايثارريا )ت
 .عثلعد ضئ سء  يه حا  رانسسهق 51/ 02ق م7992 ر ةر7272ا دالسة ة

 . 0520/ 0ق دال م  ألحهسم دا ساعينظ  ق  (  4) 

 . 127 /0ق  دار اي  اعد س (  5) 
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 :  ـ القاعدة التفسيرية 0

 . ( 1) ( ه مي مرسير ال را   م بحي اللغة يراعي المعني األ ل ،  األش ر،  األم   ف   الشاذ  ال ليلع)

ق ككودس َون قَل ككب ه ؤع : ﴿ قولذذه معذذالي( مذذي   مذذا  ذذاء مذذي مرسذذير معنذذي )الوصذذيدمذذن مأ ي ذذا  هذذب  ال اعذذدو َسككب ه ؤع أَيعقَااًككا َوه ككؤع ر  َوتَحع

كككنع  كككَ  َعلَكككيعهفؤع لََولَّيعكككَ  مف كككيدف لَكككوف اطَّلَعع َراَعيعككك ف بفالعَوصف كككهس ذف كككَمالف َوَكلعكككب ه ؤع بَاسف كككينف َوَذاَت الش  بًكككاَذاَت العيَمف عع كككنعه ؤع ر  َعكككَ  مف لف ) ﴾ ه ؤع ففكككَراًرا َولَم 

2 ) . 

ذذد،  الذذوا   ال ذذاف  الذذدال، أصذذل يذذدل  علذذي ضذذم  شذذيء علذذي شذذيء،  أ صذذد  ال ذذاب أ ل بذذه، الوصذذيد  ص  مذذي اللغذذة: مذذن   

 .( 3)  الوصيد: المب ارب األصول،  هو مناء الدار  ال يد

 . ( 4)  الوصيد  األصيد لغبا ، م هل اليجاز ي ولو : الوصيد،  أهل  جد ي ولو : األصيد،  هو: اليظير   الرناء

 .( 5) أيحاي: موضع ال اب  ميل الع ور من الم   هو 

 .( 6): ما امبد من  وا   ا ،  قيل  الرِناء: هو سعة أمام ال يو 

 :( 7) األقوال مي اآلية

 : القول األول

) ،  الحذذذيا  ( 4) ،  قبذذذاف  ( 3) ،  مجاهذذذد ( 2)  سذذذعيد  ذذذن   يذذذر ( 1) ،  عأيذذذة ( 8) قذذذول ا ذذذن ع ذذذاس مذذذي ر ايذذذةالرنذذذاء ،  هذذذو 

اء ( 5)  الحيا   .  ( 6)  الررت

                                      
 . 000/ 0دااصس  ن اه ق  (  1) 

 . 01اع ة داهاف ق دآليق  (  2) 

ةر(ا رحلي    س دا ييل   سه شري يا 377ا أل ي راحس  ر  دةيم    داا س    اال داع سجا )ت ائسني دال م  عد   د هق ينظ  (  3) 
 . 522قداا  سدت ؛022/ 0ق م7955ر  ةر7245ا 7 سام داهربا  ي عتا ا

ا أل ري دا ضرل  ارسل دارسي  احارس  ر  اهر م  اارس  دائر ب ؛90/ 00ق داه ير  دار اري  ؛005/ 0قاي  دء  دال م  ائسنيق ينظ  (  4) 
 .000/ 05اسسة ) عصس(  ق م7925ا 7ةر(ا سد  صسس ا  ي عتا ا نس ا ا177   انظع  دأل  يلي دااص سا )ت

ا دا ضررررل شررراسب داررررسي  داارررريس احاررررعس دآلاعارررري ا أل رررري دااثررررسني  عي داائررررسني  رررري ر ارررري  دالرررر م  دائظررريم عداارررر ع ينظررر  ق  (  5) 
  .007/ 05ق ةر7275ا 7ا ا ي عت ادائيايق داهرب سد ا   ايق دا س س   س  ييرحلي  ةر(ا 7414)ت

 ر  طحارس  ر  اعارى  ر  طحارس  ر  داحاري  دائينري احارعس احارس ط ي  اسة دالس س ش ي صحي  دا خس سا ا س  داسي  ينظ  ق  (  6) 
 .09/07ق ةر(ا سد  رحيسء دار دث دائ  يا  ي عتا  ال رس يخ555داحن يا )ت

ر(ا ةر241 ي راحس  طحاس    احاس  ر  ر ر دةيم داثئي ري دانيارس ع سا )تداهشف عدا يس ا أل ؛090/ 0ق عدائيع  دانهتق ينظ  (  7) 
ةرر ر 7244ا 7ائ  ريا  ير عتا ا نرس ا ارحلي  ط ي احارس  ر   سشرع ا ا د ئرق عررساي   نظير  داارس سسا سد  رحيرسء دارر دث د

ا أل رري   ررسدهلل طثيرر  داررسي  احاررس  رر  يعاررف  رر   يرري  رر  يعاررف  رر  حيررس  دألنساارريا  دا حرر  دااحرريا ؛062/ 6ق م4444
 . 007/ 6ق ةر7244 ي عت ا  ا دا ه   ايل ا سد  احاس رحلي  صساي ةر(ا152داشاي   س   حيس  ع أ ي حيس ا )ت

 .5/070ق داانثع  داس  ؛0050/ 7ق حسرم ط ي ر اي  د   ؛090/ 05قينظ  ق  ساع دا يس   (  8) 
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 :  القول الثاني

 .( 9)   ا ن  ريج ( 8) ،  السد  ( 7) مي ر ا  أ ر  ه ال اب، قاله ا ن ع اس ع

 :  القول الثالث

، أل  ذذذم ي ولذذذو  أ صذذذد  ا ذذذك، أ  أ ل ذذذه،  منذذذه قولذذذه: " ا ذذذن قبي ذذذة: حمذذذي عذذذن  ذذذه العب ذذذة، ع َعلَكككيعهفؤع نَكككارس  ﴿ هذذذبا أعجذذذ  علذذذيت

َصَدةس   .( 11) "أ  مأ  ة مغل ة،  أصله أ  مل ق ال اب  العب ة عذا أ ل به ،( 10) ﴾ م  ع

 : القول الرابع

ر  ( 13)  سعيد  ن   ير ( 12) عن ا ن ع اسثال ة  ت الوصيد  ال عيد البراب.  هو ر اية ع  .( 14) األلوسي ا،  ضعت

 :  القول الخامس

 .( 15)  ال ناء، قاله ا ن قبي ة

   :الترَيح

منذذاء ال ذذاب حيذذو يغلذذق ال ذذاب،  هذذو الذذذب   أ  قذذول مذذذن قذذال: ال ذذابب  ي ذذد  را يذذاي مذذي ضذذوء ال اعذذد  البرسذذيرية هذذو ــذذـال

« أصذذذيد» الذذذب  يشذذذ د لذذذه ال ذذذرا  أ ت الوصذذذيد هذذذو ال ذذذاب.  ي ذذذال لذذذه . ( 1) ه ا ذذذن ك يذذذر ذذذ  ام ( 16)  ر ــــذذذـيه الأـــذذذـر ت 

                                                                                                                             
 .5/072ق داانثع  داس ينظ  ق  (   1) 

 . 090/ 05قينظ  ق  ساع دا يس   (   2) 

 . 090/ 05ينظ  ق دااصس  ن اه ق  (   3) 

 .5/072ق داانثع  داس ينظ  ق  (   4) 

 . 072/ 5ق داانثع  داس  ؛092/ 05ينظ  ق  ساع دا يس  ق  (   5) 

 .005/ 0ق دال م  ائسنيينظ  ق  (   6) 

 دار عد    رس رحلير  ةرر(ا591عدس داااي   ي  يم دار اي ا أل ي دا  ج   سدا حا      يي    احاس داائ عف  س   دا رععسا )تينظ  ق  (   7) 
 . 120/ 0ق ةر7244ا  7 ي عت ا ا ا دائ  ي داهرسب داااسسا سد 

 . 090/ 05قينظ  ق  ساع دا يس   (   8) 

 . 090/ 05ينظ  ق دااصس  ن اه ق  (   9) 

 . 44اع ة داااعة ق دآليق  (   10) 

  . 090/ 0ق عدائيع  دانهتق ينظ  (   11) 

 . 090/ 05قينظ  ق  ساع دا يس   (   12) 

 .072/ 5ق داانثع  ؛ داس  0050/ 7ق حسرم ط ي د  ؛ ر اي   090/ 05قينظ  ق  ساع دا يس   (   13) 

 .007/ 05ق داائسني  عيينظ  ق  (   14) 

 .072/ 5ق داانثع  داس ينظ  ق  (   15) 

 .092/ 05ق دا يس   ساعينظ  ق  (   16) 
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َصكككَدةس  ﴿ ي ذذذول:معذذذالي أيحذذذاي. أل ت هللا  مغل ذذذة مأ  ذذذة،  ذلذذذك  ذذذا  ق كذذذل  صذذذيد أ  أصذذذيد،  هذذذو : ، أ   ( 2) ﴾ َعلَكككيعهفؤع نَكككارس م  ع

 ال اب من أ وا  ا.

 :( 3)   من عط ق العرب الوصيد علي ال اب، قول الشاعر

ر ْنم  ْيرى مى ْ مِْي  ِ  ا    مْعرى ل يت    ِصْيدىه ا ... ع  دُّ    اٍء ال  يىس    ِ  ْرٍ، م ح 

  ا  ا علي،  ليسد مي ا أ واب حبي مسد علي. أ  ال يسد

 ما  قيل: كي  يمو  الوصيد هو ال اب مي اآلية،  الم    ار مي   ل ال  اب لهن.

مذذذ  مذذذا ع مذذذن مسذذذمية المذذذد ل علذذذي الم ذذذ   ا ذذذاي.  مذذذن  ،مذذذالجواب: أ ت ال ذذذاب يألذذذق علذذذي المذذذد ل الذذذب  يذذذد ل للشذذذيء منذذذه

أل  منذذذاء الم ذذذ  هذذذو  ا ذذذه،  الم  ذذذوف مذذذد ل الم ذذذ ، شذذذ  ه  ال ذذذاب الذذذب  هذذذو  قذذذال: الوصذذذيد الرنذذذاء ال يجذذذال  مذذذا ذكر ذذذا.

 .( 4)  الوصيد أل ه يوصد  يغلق

 :التفسيريةـ القاعدة  3

 . ( 5)  فار اللر   ين أ  يمو  م يداي أ  مأل اي ما ه ييمل علي عط قه( )عذا

َْ أَبعككَر   َحتَّكك  أَبعل ككَ  ومككن تطبيقككات القاعككدة مككا َككاا فككي معنكك  الحقكك  فككي قولكك  سككبحان  وتعككال   : ﴿َوِفذع قَككاَل م وَسكك  لففَتَككاأ  

ق بًا ﴾ َي ح  ضف َريعنف أَوع أَمع َمَع العبَحع َمجع
 (6 )  

ْجمذذع ال يذذرين عنذذد  مذذن العلذذم مذذا لذذم ميذذو  ذذه، م حذذ ت أ  يرحذذل عليذذه  أ ت -السذذ م  عليذذه-أعلذذم هللا موسذذي  ع ذذداي مذذن ع ذذاف   م 

 .( 7) طول المسامة،  ما يلي ه من البع   المش ة، حبي ي ل عليه عند مجمع ال يرينمسامراي، م ما كلتره ذلك من 

 :( 8)  األقوال مي اآلية

 : القول األول

                                                                                                                             
 احارسةرر(ا رحلير  112ر اي  دال م  دائظيم ا أل ي دا سدء  اسس داسي  رااس يل     ا  هثي  دال شي داساشرليا )تينظ  ق  (  1) 

 .0/15ق ةر7279ا  7 ي عتا ا دائيايقا داهرب داسي  ا سد  شان حاي 

 . 44اع ة داااعة ق دآليق  (  2) 

 .062/ 6ق عدا يس  داهشفق شعدةس ا  عةع دائ اي؛ عةب    ائ يس دا يت (  3) 

ةررر(ا داررسد  دارعنارريق اينشرر ا 7393ا )تاحاررس  رر   سشررع  دارعنارري دااررساهي ا ااحاررس دااررسة   رر   دارح يرر  عدارنررعي ينظرر  ق  (  4) 
 . 010/ 05ق م7952ةر ر 7242رعنن ا 

 .555/ 0 قةر0207 دا يسضا دالساما سد  دالاس ا انسع اه اسَّم داح  يا  يي    حاي ا  داا ا ي   نس دار  ي  اعد س (  5) 

 . 62اع ة داهاف ق دآليق  (  6) 

 . 000/ 05ينظ  ق  ساع دا يس  ق  (  7) 

  000/ 0ق  عدائيع  دانهتينظ  ق  (  8) 
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 قالذذذه أ ذذذو  ( 1) قذذذول المسذذذ لة، الذذذب  قالذذذه عأذذذاء الجراسذذذا ي، أ ت الي ذذذ  هذذذو الالمذذذا ،  هذذذو قذذذول قبذذذاف ،  عأذذذاء ،  ا ذذذن زيذذذد

 ،  أهل اللغة.  ( 2) ع يد 

 القول الثاني: 

 :( 4)  ،  منه قول امرئ ال يً ( 3) ع ه الدهر، قاله ا ن ع اس

ْا اْلنتاسى أ ْح  ا  ا اْش  ه ب  لىْوِ  ل ن اْ ... مْلٌك  ِِه ع  أ ْ ن اْءى اْلمى لىْو ى       ْينى المى

 القول الثالث: 

اء ع  .( 5)  ت الي  : سنة  لغة قيً، ذكر  الررت

 القول الرابع: 

 .( 7)  مجاهدهو قول ،  ( 6)  عنهأ ر  مي ر اية ـ رضي هللا عن ما ـ  ته س عو  سنة، قاله ا ن ع اس ع

 القول الخامس: 

 .( 9)   هو قول الال اقـ رضي هللا عن ما ـ  ( 8) ثما و  سنة، قاله ع د هللا  ن عمر ع ه 

 الترَيح:

 الالمن، أ  المدت  من الالما  الميدف .من هب  األقوال يب ين أ  ا مد ر حول معني  احد  هو: 

 األقذذذذرب أ  ييمذذذذل المعنذذذذي علذذذذي عط قذذذذه،  هذذذذو الالمذذذذا  الأويذذذذل  يذذذذر الميذذذذد ف، ف   اليا ذذذذة علذذذذي م ييذذذذد   سذذذذ عين أ  

 ثما ين سنة   يو ذلك.

ْ ذذ  زمذذا  مذذن الذذدتهر مذذ  م  يذذر ميذذد ف، كمذذا أ ت قومذذاي   رهأذذاي مذذ  م  يذذر قذذال النتيذذاس :  " الذذب  يعرمذذه أهذذل اللغذذة أ ت اليى

 .( 1) ميد ف"

                                      
 . 000/ 05ينظ  ق  ساع دا يس  ق  (  1) 

ةررر(ا  س ضرره  أصررعاه ع يرر   ييرره  س . احاررس  رر دس اررعهي ا 474ا ررسع دالرر م ا أل رري   يررسة ائارر   رر  دااثنررى دارايارريا )ت (  2) 
 229/ 0ق  م7924ةر ر 7357ا 7داخسن يا اص ا ااهر ق 

 . 000/ 05ينظ  ق  ساع دا يس  ق  (  3) 

 . 092ق م7929ا 3دا ضل ر  دةيما سد  داائس فا اص ا اط ع احاس حلله  .ةر(ا  54سيعد  دا ئ دالينا )ت (  4) 

 .009/ 0ق  دال م  ائسنيينظ  ق  (  5) 

 .229/ 5ق  داانثع  داس ينظ  ق  (  6) 

 .5/200ق  داانثع  ؛ داس  0076/ 7ق  حسرم ط ي ؛ ر اي  د  002/ 05 ساع دا يس  ق ينظ  ق  (  7) 

 . 002/ 05 ساع دا يس  ق ينظ  ق  (  8) 

 .022/ 0ق  ايع سج دال م  ائسنيينظ  ق  (  9) 
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ما  م  مة، فليله قوله معالي: ﴿  قَابًا مالِيْ  ة مدت  من الالت بفثفيَن ففيَها أَحع  .( 3) ، أ  مدت  طويلة ال يعلم ا عال هللا ( 2) ﴾َْ

 :التفسيريةـ القاعدة  4

الشذذذيء الواحذذذد عذا ذكذذذر   ذذذربين مجبلربذذذين  ذذذاز عأذذذ  عحذذذداهما علذذذي األ ذذذر ، منذذذالي ي لبغذذذاير ال ذذذرا  مناللذذذة مغذذذاير  )ع ت 

 . ( 4)  الب ا (

ككنع َعلَقَككِة ن ككؤَّ ﴿ معذذالي:مذذي قولذذه  )مجل ذذة(كلمذذة مذذن مأ ي ذذا  هذذب  ال اعذذد  معنذذي  ككنع ن طعفَككِة ن ككؤَّ مف ككنع ت ككَراِم ن ككؤَّ مف فَإفنَّككا َخلَقعنَككاك ؤع مف

َخلَّقَةِ مف  َخلَّقَِة َوَغيعرف م  َغِة م   . ( 5) ﴾نع م ضع

 : ( 6) أقوال المرسرين مي اآلية

 : القول األول

ر ، قالذذذه اليسذذذنالنأرذذذة   ع ر ،   يذذذر المجلت ذذذة:  يذذذر م ذذذوت ،  قذذذال ا ذذذن زيذذذد: المجل ذذذة البذذذي  لذذذق هللا   ( 7) المجلت ذذذة: الم ذذذوت

 . ( 9)  هو قول  ماعة من المرسِّرين . ( 8) البي لم يجلق مي ا شيءمي ا الرأس  اليدين  الر لين،   ير مجل ة: 

 القول الثاني: 

 هذذذو قذذذول  .( 10) المجلت ذذذة: مامذذذة الجلذذذق،  هذذذو الذذذب  يول ذذذد حي ذذذاي لبمذذذاٍم،   يذذذر مجلت ذذذة أ   يذذذر مامذذذة الجلذذذق،  هذذذبا قذذذول قبذذذاف 

 .( 11)  ماعة من المرسِّرين

 

 

                                                                                                                             
ةرر(ا رحلير  احارس  يري داصرس عنيا 335ائسني دال م  داه يما أل ي  ئ   طحاس    احاس    رااس يل داا دسس دانحرسنا )ت (  1) 

 .0/722ق  م7959ةر  ر 7249ا 7دال ىا اهق دااه اقا اانشع دت  سائق طم 

 . 43اع ة دان أ ق دآليق  (  2) 

 . 000ق داا  سدت ينظ  ق  (  3) 

 . 0/200ق دار اي  اعد س (  4) 

 . 5اع ة داحج ق ا  دآليق  (  5) 

ط رري  احيرري دااررنق ررر)ر اي  دا غررعس(ا اائررسام دارنعيررل داائرر عف ؛  7/ 2ق  عدائيررع  ؛ دانهررت 1/ 7ق  عدا يررس  داهشررفينظرر  ق  (  6) 
ا ضرراي يق  ائررق  ثاررس ا دانارر    ررسدهلل احاررس  طحسسيثرره عخرر ج للررهح ةررر(ا572احاررس داحارري   رر  ااررئعس دا رر دء دا غررعسا )ت

 . 005 - 002/ 0ق  م7991 ر ةر7271ا 2ا اعدارععيع اينش  اي ق سد  دانسش ا داح ش اايم ايياس 

 . 261/ 0ق دائيعم  ح ينظ  ق  (  7) 

 . 00/9 ق دال م  ألحهسم دا ساعينظ  ق  (  8) 

 .070/ 07 ق داائسني  عي؛  00/9ق دال م  ألحهسم دا ساع؛ 9/ 00ق داه ي  دار اي ق ينظ  (  9) 

 . 00/ 6ق داانثع  داس ؛ 260/ 06 ساع دا يس  ق ؛ 091/ 0ق ينظ  ق ر اي  داصنئسني (  10) 

 .؛ 002/ 0ق دارنعيل ائسام؛ ؛ 261/ 0ق دائيعم  ح ق ينظ  (  11) 
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 :  القول الثالث

ذذذ و،  هذذذبا قذذذول ا ذذذن مسذذذعوفالمجلت ذذذة البذذذي مذذذمت  ،  -رضذذذي هللا عذذذن م  - ( 2) ،  ا ذذذن ع ذذذاس ( 1)  ل  ذذذا،   يذذذر المجلت ذذذة هذذذي السِّ

يه الأ ر ( 4) ،  عمرمة( 3)  عامر الشع ي  . ( 5) ،  ر ت

 القول الرابع: 

 .( 7) ،  مجاهد ( 6) السِّ و مجلوق   ير مجلوق،  هبا قول أ ي العالية

 القول الخامس: 

 .( 9) ،  الرراء( 8) مي ش ور ،   ير البام، قاله الحيا  يعني البام

 الترَيح:

فلت عليذذذه ال ذذذرا  أ ت  صذذذذ  المحذذذغة  المجلت ذذذة   يذذذر المجلت ذذذة  صذذذرا  م زمذذذا  ل ذذذا، مذذذذي الذذذب  ي ذذذد  را يذذذاي هذذذو مذذذا 

صذذذرين م زمذذذين ، م ذذذد م ذذذين أ ت الومنذذذوا ع ذذذارام م مذذذي ذلذذذك، كمذذذا  ذذذاء مذذذي  الذذذ  أقذذذوال المرسذذذرين  مذذذع  مرحلذذذة الجلذذذق

للمحذذذغة علذذذي الببذذذا ع  أ  : ع  ذذذا ممذذذو  مذذذي أ ل مراحل ذذذا  يذذذر مجل ذذذة، ثذذذم ممذذذو  مجل ذذذة  عذذذد ذلذذذك  البذذذدريج، حبذذذي يذذذ مي 

محذذذغة قأعذذذة : " قذذذال ا ذذذن ك يذذذر  علي ذذذا زمذذذن موصذذذ  ميذذذه   ذذذبين الوصذذذرين معذذذاي،  هذذذي   ذذذبا طذذذور مذذذن أطذذذوار الجلذذذق .

كال حذذذعة مذذذن الليذذذم ال شذذذمل مي ذذذا  ال مجأذذذيو، ثذذذمت يشذذذرا مذذذي البشذذذميل  البجأذذذيو مي ذذذور من ذذذا رأس  يذذذدا   صذذذدر 

  أذذذن  مجذذذبا   ر ذذذ    سذذذائر األعحذذذاء، مبذذذار  مسذذذ أ ا المذذذرأ  ق ذذذل البشذذذميل  البجأذذذيو،  مذذذار  مل ي ذذذا  قذذذد صذذذار  

غَ ﴿ ذا  شمل  مجأيو.  ل با قال معالي:  نع م ضع َخلَّقَةِ ن ؤَّ مف َخلَّقَِة َوَغيعرف م   .( 10) "مشاهد   ا   كما : أ  ،  ﴾ِة م 

 

 

                                      
 . 260/ 06 ساع دا يس  ق ق ينظ  (  1) 

 . 0275/ 1 ق حسرم ط ي ر اي  د  ق ينظ  (  2) 

 . 00/ 6ق داانثع  داس ؛ 260/ 06 ساع دا يس  ق ق ينظ  (  3) 

 . 02/ 6ق داانثع  داس ؛ 0275/ 1ق حسرم ط ي ر اي  د  ق ينظ  (  4) 

 .  260/ 06ق دا يس   ساعق ينظ  (  5) 

 . 6/00ق داانثع  ؛ داس  260/ 06ق دا يس   ساعق ينظ  (  6) 

 ط رع داارالم   رس احارس داسهرع رحلي  ةر(ا 742ر اي  ا سةس ا أل ي داح سج ا سةس        دااخععاي دارس ئيا )تق ينظ  (  7) 
 داانثرررع  ؛ داررس  260/ 06ق دا يررس  ؛  ررساع 066ق م0919 ررر ةررر0202ا 0ا ااصرر  اداحسيثررق دإلاررالاي دا هرر  سد ا دانيررل

  . 6/00ق

 . 7/ 2ق عدائيع  دانهتق ينظ  (  8) 

 . 015/ 0قدال م   ائسنيق ينظ  (  9) 

  . 001/ 0ق هثي  د   ر اي  (  10) 
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 التفسيرية:ـ القاعدة  5

 .(1)حمل علي ا(،  لم يمبنع عراف  الجميع ، ) عذا احبمل اللر  معا ي عد  

ُع أََصكككابَ     معذذذالي﴿مذذذي قولذذذه سذذذ يا ه  )حذذذر (مذذذن مأ ي ذذذا  هذذذب  ال اعذذذد  معنذذذي  ُِ فَكككإف َ َعلَككك  َحكككرع ب كككد  رَّ ْف َمكككنع يَعع كككَن النَّكككا َومف

نعيَا  َر الدُّ هف ف َخسف َع ُع أََصابَتع   ففتعنَةس انعقَلََ  َعلَ  َو َُّ بف ف َوِف َمأَ بفين  َواآلَخيعرس اطع ُ  العم  َرا سع َرةَ َذلفَب ه َو العخ   .  ( 2) ﴾خف

مذذذه،  يج ذذر هللا معذذذالي أ ت مذذذن النذذذاس مذذن هذذذو ضذذذعي  اإليمذذذا ، لذذذم يذذد ل اإليمذذذا  قل ذذذه،  لذذذم مجالأذذه  شاشذذذبه، م ذذذو علذذذي طر 

 .( 3) ال مي  سأه  قْل ه،  ل ف ل ميه  عما  وماي،  عما عاف  علي   ه ال ي  د عند المين 

 المفسرين:أقوال 

 : القول األول

،  . ( 6)  قباف  ( 5) مجاهد،  ( 4)  هو قول عأاء المعني أ ه يع د هللا علي   ٍل  شك 

 . ( 7)  هو قول أك ر المرسِّرين

 أصذذذله مذذذن حذذذر  الشذذذيء  هذذذو طرمذذذه،  يذذذو: حذذذْر  الج ذذذل،  اليذذذائو الذذذب  يمذذذو  ال ذذذائم عليذذذه  يذذذر مسذذذب ر.  ذلذذذك أ ت 

هذذذبا م ذذذل لمذذذو  م الذذذب  يع ذذذد هللا علذذذي حذذذر  يمذذذو  علذذذي طذذذر     ذذذه  احذذذد،   ا ذذذ  مذذذي الذذذدين، ال مذذذي  سذذذأه  قل ذذذه،  

 العذذذرب م ذذذول: أ ذذذد علذذذي حذذذر ، أ  علذذذي شذذذك،  كذذذل شذذذا ي  علذذذي قلذذذق  اضذذذأراب مذذذي فيذذذن م ال علذذذي سذذذمو   طم  ينذذذة.

مذذذي شذذذيء م ذذذو علذذذي حذذذر  ال ي  ذذذد  ال يذذذد م،  قيذذذل للشذذذا  مذذذي الذذذدين: أ ذذذه يع ذذذد هللا علذذذي حذذذر ، أل ذذذه علذذذي طذذذر  

ن  .( 8)   ا   من الدين لم يد ل ميه علي ال  ا   البممُّ

 

 

                                      
 .127/ 0ق  دار اي  اعد س (  1) 

 . 00اع ة داحج ق دآليق  (  2) 

ةررر(ا شرر هق اهر ررق عاا ئررق اصررا ى دا ررس ي داحي رري عطع سها 7317اصررا ى داا دلرريا )تر ارري  داا دلرريا ألحاررس ينظرر  ق  (  3) 
 . 070/ 6ق  م7922ةر ر 7325ا  7اص ا ا

 . 00/ 00ق  داه ي  ؛ دار اي  02/ 2ق  عدائيع  دانهتق ينظ  (  4) 

 .02/ 6ق  داانثع  ؛ داس  270/ 06؛  ساع دا يس  ق  066ق  ا سةس ر اي ينظ  ق  (  5) 

/ 6ق  داانثرع  دارس  ؛ 0277/ 1ق  حرسرم ط ري ؛ ر ار  د ر  272/ 06؛  ساع دا يرس  ق  099/ 0ق  ينظ  ق ر اي  داصنئسني (  6) 
02 . 

/ 0ق  هثيررر  ؛ ر اررر  د ررر  00/ 00ق  داه يررر  ؛ دار اررري  9/ 7ق  عدا يرررس  ؛ داهشرررف 006/ 0عد   د ررره ق  دالررر م  ائرررسنيق ينظررر  (  7) 
000 . 

 .006/ 0ق  دارنعيل ؛ ائسام 272/ 0ق  دائيعم  ح ينظ  ق  (  8) 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار التاسع عشر | تأريخ اإلصدار: 

  
 

 
    www.ajrsp.com                                                                                                                      204  

ISSN: 2706-6495 

 
 :  القول الثاني

ق ذذل أ  يظ ذذر أمذذر : أفا لذذي ـ صذذلي هللا عليذذه  سذذلم ـ علذذي شذذرط.  ذلذذك أ ت شذذي ة  ذذن ر يعذذة قذذال للن ذذي المعنذذي أ ذذه يع ذذد  

ر ذذك أ  يرزقنذذي مذذاالي  ع ذذ ي   ذذي ي   لذذداي حبذذي ألمذذن  ذذك  أعذذدل علذذي فينذذك، مذذدعا لذذه مرزقذذه هللا عذذالت   ذذل مذذا ممنذذي، ثذذمت 

مذذذ  الل هللا  ،مارمذذذد عذذذن اإلسذذذ م ،نبذذذه  ا ب ذذذار   هذذذو أعلذذذم  ذذذه، م  ذذذب منذذذه مذذذا كذذذا  رزقذذذه  عذذذد أ  أسذذذلمأراف هللا عذذذال   ذذذل مب

ُِ ﴿  م ار   معالي ميه َ َعلَ  َحرع ب د  رَّ ْف َمنع يَعع َن النَّا  .( 1) يريد شرط، ذكر  ال رط ي﴾ َومف

 :  القول الثالث

مسذذذد  عليذذذه ف يذذذا   مغيتذذذر  ا  لذذذ ،  ال ي ذذذيم علذذذي الع ذذذاف  عال لمذذذا  ذذذه المنذذذامق ع  صذذذليد لذذذه ف يذذذا  أقذذذام علذذذي الع ذذذاف ،  ع  ع

صذذذذل  مذذذذن ف يذذذذا ،  عذا أصذذذذا به شذذذذد  أ  مبنذذذذة أ  ا ب ذذذذار أ  ضذذذذيق مذذذذر  فينذذذذه  ر ذذذذع علذذذذي المرذذذذر. مم  ذذذذه يع ذذذذد هللا  لسذذذذا ه 

 .( 3) ،  ا ن زيد ( 2)  يع يه   ل ه، أ  علي عيما  عاهر  كرر  اطن،  هبا قول اليسن

اس  .( 4) "  ح ي به مي اللغة: علي حر  طري ة الد ين، أ  ليً فا  ي ميه  ملِّيبه" : قال النيت

 : القول الرابع

 .( 5) علي ضع  مي الع اف ، كال ائم علي حر  الشيء يمو  قدمه ضعيراي  ير مسب ر،  هو قول علي  ن عيسي

 الترَيح:

 ت مذذذن ع العذذذام: المعنذذذي  اللرظذذذة،،  لمن ذذذا مجبلذذذ  مذذذي أصذذذل شذذذبر  مذذذي المعنذذذي اإل مذذذالي المبي ذذذلماألقذذذوال  ميذذذع هذذذب  

النذذاس مذذن يع ذذد هللا علذذي عذذدم ي ذذين،  ذذل  شذذك  اضذذأراب، لذذم يسذذب رت قدمذذه مذذي الذذدين، م ذذو ضذذعي  مذذي الع ذذاف ،  ذذل ر مذذا 

ور قذذذال ا ذذذن عاشذذذ ال يع ذذذد هللا عال لم ذذذلية يريذذذدها مذذذي حيامذذذه مذذذن رزق أ  موميذذذق،  هذذذو حذذذال قريذذذ  مذذذن حذذذال المنذذذام ين.

مم يذذذل ليذذذال المبذذذرفف مذذذي عملذذذه، يريذذذد مجر ذذذة عاق بذذذه  يذذذال مذذذن يمشذذذي علذذذي حذذذر      ذذذل أ  حذذذر   اٍف م ذذذو "  اآليذذذة:عذذذن 

 .( 6) "مب يِّئ أل  ياِللت عنه علي أسرله مين ل ، أ  ينم    

 قواعد التفسير المتعلقة بعلوم القرُِ: المبحث الثاني

 .ال را  المريمر المبعل ة  علوم ييما ي مي  ع  قواعد البرس

 

                                      
 . 74/75ينظ  ق دا ساع ألحهسم دال م  ق  (  1) 

  . 00/00ق داه ي  دار اي  ؛006/ 0ق دارنعيل ائسام ؛9/ 7 ق عدا يس  داهشف ؛272/ 0ق دائيعم ينظ  ق  ح  (  2) 

 . 275/ 06ينظ  ق  ساع دا يس  ق  (  3) 

 . 752/ 0ق دال م  ائسني (  4) 

 . 9/ 7ق عدا يس  داهشفينظ  ق  (  5) 

 . 000/ 07ق عدارنعي  دارح ي  (  6) 
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 :ـ القاعدة التفسيرية 1

 .( 1) معرمبه(ال ي يو عن م  م أ  ر هللا  اسبئ ار   علمه،  أ ت األصل أ ت ما أ  م مي ال را  م  طائل مي  )ع ته

َسكككةس قولذذذه عذذذالت   ذذذل: ﴿  يذذذا  ال ليذذذل مذذذي مذذذي  مذذذن مأ ي ذذذا  ال اعذذذد  مذذذا  ذذذاء  َُ َخمع َُ ناََلنَكككةس َرابفع ه كككؤع َكلعكككب ه ؤع َويَق ول كككو َسكككيَق ول و

تفهفؤع  ككدَّ لَككؤ  بفعف ن ه ؤع َكلعككب ه ؤع ق ككبع َرب ككي أَعع َُ َسككبعَعةس َونَككامف ًمككا بفالعَغيعكك ف َويَق ول ككو َع ككه ؤع َكلعككب ه ؤع َر س  َّْ قَلفيككبس فَككاَل ت َمككارف ففكككيهفؤع َسادف ه ككؤع ِف لَم  َمككا يَعع

َّْ مف  نعه ؤع أََحًدا ِف تَفع ف ففيهفؤع مف َْ تَسع  .( 2) ﴾ َراًا اَاهفًرا َو

هذذذل هذذذم ث ثذذذة أ  أر عذذذة أ   مسذذذة  زائذذذدهم كلذذذ  من،  الم ذذذ يج ذذذر هللا معذذذالي عذذذن  ذذذو، أهذذذل المبذذذاب مذذذي عذذذدف أصذذذياب 

 مائذذذد  مذذذن ك ذذذر  ثذذذم ي أذذذع سذذذ يا ه األمذذذر  نسذذذ ة العلذذذم مذذذي ذلذذذك عليذذذه،  أ ذذذه ال يعلذذذم عذذذدفهم عال قليذذذل مذذذن النذذذاس،  عليذذذه مذذذ 

الجذذذو، مذذذي عذذذدف أصذذذياب الم ذذذ ، أل ت الم ذذذم لذذذيً هذذذو معرمذذذة العذذذدف،   ذذذدر مذذذا هذذذو االعب ذذذار مذذذن ال  ذذذة، م ذذذو النذذذامع 

 للع ول،  س ٌ  للرقي مي الد يا  اآل ر .

 مي اآلية:العلماء أقوال 

 :األولالقول 

 . ( 3)  عأاء ه ال يعلم عدتم م عالت قليل من الناس،  هو قول قباف  ع

 القول الثاني: 

ي ذذذول أحذذذدهم: أ ذذذا مذذذن ال ليذذذل، ـذذذ رضذذذي هللا عن مذذذا ـ  ( 6) ،  ا ذذذن مسذذذعوف ( 5) ،  كذذذا  ا ذذذن ع ذذذاس ( 4) ال ليذذذل مذذذن العلمذذذاءأ  

  كا وا س عة.

 القول الثالث: 

 . ( 7) عنهر اية مي أهل المباب،  هو قول ا ن ع اس هم    ال ليل ع

 القول الرابع: 

 .( 8)  ت ال ليل من الم ئمة،  هو قول ضعي  ال ي  له أحٌد من ال شر  كما قال األلوسي ع

                                      
 .709 - 701/ 0ق دار اي  اعد س (  1) 

 . 44اع ة داهاف ق دآليق  (  2) 

 . 009/ 05 ق ساع دا يس  ينظ  ق  (  3) 

  .022/ 6ق دااحيا دا ح ينظ  ق  (  4) 

 .075/ 5ق داانثع  ؛ داس 009/ 05قساع دا يس  ؛   009/ 0ق ر اي  داصنئسنيينظ  ق  (  5) 

 0052/ 7قحسرم  ط ي ر اي  د  ينظ  ق  (  6) 

 .009/ 05ق ساع دا يس  ينظ  ق  (  7) 

 .029/ 05ق داائسني  عيق ينظ  (  8) 
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 الترَيح:

ذذذل مذذذي اآليذذذة   ذذذد أ ت هللا  ذذذلت  عذذذ  قأذذذع اإلشذذذمال  الجذذذ   مذذذي المسذذذ لة، م ذذذال: ال يعلم ذذذم عال قليذذذل،  الظذذذاهر أ ت  مذذذن م مت

 قليل  اء   مر  حبي ال ي يو أحد عن م.

 أ رذذي هذذبا األمذذر الذذب  ال ينرذذع علمذذه،  ال يحذذرُّ الج ذذل  ذذه، مذذ  ين غذذي لنذذا أ   جذذو، مذذي هذذؤالء ال ليذذل مذذن  عذا كذذا  هللا

أالت يجذذو، مذذذي م،  أالت  -صذذلي هللا عليذذه  سذذلم  -مذذذي اآليذذة أمذذر للن ذذي ،  السذذيما أ  هذذم، أل ت ذلذذك مذذن البمل ذذ  المن ذذي عنذذه

 .يس ل عن م

 :التفسيريةـ القاعدة  0

ال ذذذراءمين عذا ا بلذذذ  معناهمذذذا،  لذذذم يظ ذذذر معارضذذذ ما،  عافمذذذا علذذذي ذا   احذذذد ، كذذذا  ذلذذذك مذذذن الاليذذذاف  مذذذي اليمذذذم  )ع ت 

 . ( 1)  البا (ل ب  

م  ففككي  معذذالي:مذذي قولذذه  حاميذذة( )عذذين اء قذذرمذذن مأ ي ذذا  ال اعذذد  مذذا  ذذاء مذذي  ككر  ككَدَها تَغع ََ سف َو ككمع ككرفَم الشَّ ﴿ َحتَّكك  ِفَذا بَلَككَ  َمغع

َذ ففيهفؤع  ُع تَتَّخف ا أَ َم َوِفمَّ ُع ت َعذ  ا أَ نَيعنف ِفمَّ ًما ق لعنَا يَاَذا العقَرع نعَدَها قَوع َد عف ََ ََِة َوَو نًا ﴾ َعيعِن َحمف سع  . ( 2) ح 

الشذذذمً علذذذي  لذذذد  عذذذدها، حبذذذي رأ  الشذذذمً مذذذي مذذذرأ  العذذذين ك   ذذذا  يج ذذذر هللا عذذذن ذ  ال ذذذر ين،  أ ذذذه  لذذذ   ذذذ فاي ال مغذذذرب

مغذذذرب مذذذي عذذذين حمئذذذة أ  سذذذوفاء،  هذذذبا المعبذذذاف لمذذذن كذذذا   ينذذذه   ذذذين أمذذذق الشذذذمً الغر ذذذي مذذذاء، راهذذذا مغذذذرب مذذذي  رذذذً 

 (.2الماء  ع  كا د مي  اية االرمراا )

 ال راءا  مي اآلية:

اِْمي ذذةف،  ذذ ل   عذذد اليذذاء،  .()حمئذذة يع ذذوب: قذذرأ  ذذامع،  ا ذذن ك يذذر،  أ ذذو عمذذر ،  حرذذ  عذذن عاصذذم،   قذذرأ ال ذذاقو : ْح 

 .( 3)  ياء مربوحة  عد الميم

ْمذذذ   . ( )حمئذذذةممذذذن قذذذرأ:  ْم م  ذذذا   أ ْحم  ْمى ذذذا: عِذا أل يذذذد  مي ذذذا الي  ذذذ ْ ى ال ئذذذر: عِذا أ ر ذذذد  ح  م  ْمذذذ   . ي ذذذال: ح  ذذذْيٍن ذاِ  ح  أراف مذذذي ع 

ْم   . حمئد م ي حمئة: عِذا صار  مي ا     )اليْم   ( الأين األسوف المنبن،  عين حمئة: مي ا حم  . الي 

ْم    اِْمي ةف  غير همال، أراف: حار  .  قد ممو  حارت  ذا   ح   .( 4) من قرأ: ْح 

ِ ـ رضذذي هللا عنذذه ـ  يشذذ د ل ذذبا حذذديو أ ذذي ذر   ذذوِل هللات سى ِفيذذ   ر  ْنذذدى ر  ل ذذ -صذذلي هللا عليذذه  سذذلم  -قذذال: كى هىذذو  ع  ذذاٍر،    ي ِحم 

 : رى  ِ  ذذذا م   ذذذال  ًى ِعْنذذذد   ى ذذذْم الشت بى ه ذذذِب ِ  »   : «  ه ذذذْل م ذذذْدِر  أ ْيذذذن  م ْغذذذرى ، ق ذذذال  ذذذولىهى أ ْعل ذذذمى سى ر  ى    : هللات ذذذْيٍن  م اِ ت  ذذذا»ن قىْلذذذدى بى مِذذذي ع  م ْغذذذرى

اِمي ٍة   . ( 1) «ح 

                                      
 . 19/ 0ق اعد س دار اي   (  1) 

 . 16اع ة داهاف ق دآليق  (  2) 

دالرر دءدت دائشرر  داارررعدر ة ارر  ا يلرري داشررسا يق عداررس ةا   ررس دا رررسي دالسضرريا اهر ررق داررسد ا دا ررسع  داعدةرر ة  رري ائ  ررق ينظرر ق  (  3) 
  .55/ 0ق م7952ةر ر 7243ا 7دااسينق داانع ة ا ا

 . 005/ 2اسسة )حاع (  ؛ ااس  دائ ب ق022؛ داا  سدتق050/ 0؛ ائسني دال م  ايع سج ق072/ 05ينظ ق  ساع دا يس  ق (  4) 
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  كما ا بلرد ال راء  ا بلرد األقوال مي معناها.

 : القول األول

 .( 2) عأاء   ،قباف  ت اليم  : السوفاء،  هو قول ع

 :  القول الثاني

 .( 5)  ،  المل ي( 4)   مجاهد ( 3)  كع  األح ار ع اس،يعني طينة سوفاء، قاله ا ن ع ت اليم  : 

 :  القول الثالث

اِمي ٍةف. ( 7) ،  اليسن ( 6) يعني حار ،  هو مرسير ا ن ع اس  ،  لعله علي قراء : ْح 

 :الترَيح

  منذذذامي  ذذذين اليمئذذذة  الياميذذذة، مجذذذائال أ  ممذذذو  ، مذذذ ذذذ   صذذذرة العذذذين أ  ذذذا حمئذذذة سذذذوفاء حذذذارت الجمذذذع  ذذذين األقذذذوال يممذذذن 

 .( 9)  أهل ال راءا  المرسرين، هبا هو قول عامة  .(8) العين  امعة للوصرين  ميعاي 

اِْمي ذذة)  هذذبا ال ذذول لذذيً ينرذذي قذذول مذذن قرأهذذا: " : ( )حمئذذةعذذن قذذراء  أ ذذو زرعذذة قذذال  عذا كذذا   ذذائالاي أ  ممذذو  العذذين  ( ح 

البذذذذي مغذذذذرب الشذذذذمً مي ذذذذا حذذذذار ،  قذذذذد ممذذذذو  حذذذذار  ذا  حمذذذذ    طينذذذذة سذذذذوفاء، مبمذذذذو  موصذذذذومة  ذذذذاليرار   هذذذذي ذا  

 .( 10)  "حم  

 :التفسيريةـ القاعدة  3

 . ( 11)  ) ع ت ال راءا  ي يِّن  عح ا  عحاي (

                                                                                                                             
ةررر(ا رحليرر  احاررس احيرري داررسي    ررس داحايررسا 415ا أل رري سدعس ارريياس   رر  دألشررئث داا ارررسني دألعسسا )ت سدعساررن  ط رري  (  1) 

 . ( 2220)  ام   ا  ال رس يخ ي عتر  صيسد دائص يقا دااهر ق

 .077/ 05 ساع دا يس  قينظ  ق  (  2) 

 .076 - 075/ 05 ساع دا يس  قينظ  ق  (  3) 

 . 076/ 05؛  ساع دا يس  ق021ق ر اي  ا سةسينظ  ق  (  4) 

 . 022/ 0ر اي  داصنئسني قينظ  ق  (  5) 

 . 0012/ 7د   ط ي حسرم قر اي  ؛ 077/ 05 ساع دا يس  قينظ  ق  (  6) 

 . 077/ 05 ساع دا يس  ق؛  022/ 0ر اي  داصنئسني قينظ  ق  (  7) 

 .009/ 0دانهت عدائيع  قينظ  ق  (  8) 

 . 06/ 06ق  عدارنعي  دارح ي ينظ  ق  (  9) 

ةرر(ا رحلير  ارئيس دأل غرسنيا ا اارق دا ارساقا  ير عتا 592ح ق دال دءدتا أل ي ع  ق   رسدا حا   ر  احارس  ر  عن يرقا )ت (  10) 
 . 209ق  م0910ةر ر 0220ا 0ا

 . 92/ 0ق  دار اي  اعد س (  11) 
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ذذذاي ( مذذذي قولذذذه ﴿  ا   ر  َُ ففكككي  مذذذن مأ ي ذذذا  ال اعذذذد  قولذذذه عذذذال   ذذذل: )    كككد و فعسف وَج م   َ وَج َوَمكككأع  َ َُّ يَكككأع نَيعنف ِف قَكككال وا يَكككا َذا العقَكككرع

ا ﴾ َعَب بَيعنَنَا َوبَيعنَه ؤع َسد ً ُع تَجع ا َعلَ  أَ ًَ َعب  لََب َخرع هف فََهبع نَجع َرع  . ( 1) األع

ذذذة ذ  وا لذذذب  ال ذذذر ين مسذذذاف يذذذ  وق  مذذذ  وق، مذذذن أ   يج ذذذر هللا معذذذالي مذذذي ق ت ذذذم  ذذذا عرضذذذه ال ذذذوم الذذذبين ش  ال ذذذر ين عمت

يعأذذذو  مذذذاالي  أ ذذذراي عظيمذذذاي يجر ذذذو  مذذذن أمذذذوال م حبذذذي يجعذذذل  يذذذن م   ذذذين يذذذ  وق  مذذذ  وق حذذذا الاي يمذذذنع م مذذذن الوصذذذول 

 علي ذلك.علي م،  ذلك لعدم قدرم م    رس م علي  نيا  السد،  البماس م مي ذ  ال ر ين ال در  

 :(2)ال راءا  مي اآلية

 طليذذذة ،   لذذذ  ، ا ذذذن سذذذعدا  ،  ا ذذذن عيسذذذي األصذذذ  ا ي ،  ا ذذذن   يذذذر األ أذذذاكي ،  حمذذذال  ،   األعمذذذ ،قذذذرأ اليسذذذن، 

ايف   يْو  ه  يو اإل ا   ر   سم،  عنوا  ه أ ر  علي  نائك لنا سداي  يننا   ين هؤالء ال وم. المسائي  عامة الموميين: ْ  

اء المدينذذذة  ال  ذذذر ،   عذذذ  أهذذذل المومذذذة:  قذذذرأ ال ذذذاقو   ذذذو  ذذذه  يذذذو الم ذذذدر مذذذن ( ) ر ذذذامذذذن السذذذ عة،  عامذذذة قذذذرت   ي 

 .( 3)  ْرق الرأس،  ذلك  عله

 : ( 4) مي اآليةرين سالمرأقوال أما 

 : القول األول

 . ( 6) عأاء،  ،  قباف   ( 5) ا ن ع اسر   ذلك عن  العظيم،الجراق هو األ ر ع  

 :  القول الثاني

مذذذالجرق م ذذذدر أطلذذذق علذذذي الجذذذراق،  الجذذذراق االسذذذم لمذذذا يجذذذرق مذذذن  كالم ذذذدر،الجذذذراق هذذذو االسذذذم األصذذذلي،  الجذذذرق 

 ( 7) ،  هو قول الرراءالررائ  مي األموال

   :الثالثالقول 

 8)  أفِّ  ذذذْرق رأسذذذك،   ذذذراق مذذذدينبك، قالذذذه أ ذذذو عمذذذر   ذذذن العذذذ ء ي ذذذال: الرقذذذاب،علذذذي   الجذذذْرق: األر،،علذذذي  الجذذذراق:

). 

 

                                      
 . 92اع ة داهاف ق دآليق  (  1) 

 . 55/ 0ق دا سع  داعدة ة ينظ  ق  (  2) 

 . 012/ 1ق  دا يس   ساعينظ  ق  (  3) 

 . 57/ 06ق  داائسني ؛  عي 022/ 6ق  دااحيا ؛ دا ح  006/ 0ق  دارنعيل ؛ ائسام 020/ 0ق  عدائيع  دانهتينظ  ق  (  4) 

 . 259/ 5ق  داانثع  داس ؛ 0011/ 7ق  حسرم ط ي ر اي  د   ؛220/ 05 ق دا يس   ساعينظ  ق  (  5) 

 . 225/ 05 ق دا يس   ساع؛  026/ 0ق  ر اي  داصنئسنيينظ  ق  (  6) 

 . 002/ 0ق  دال م  ائسنيينظ  ق  (  7) 

 . 020/ 0ق  عدائيع  دانهتينظ  ق  (  8) 
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 : القول الرابع

 .( 1) الجْرق أ   من الجراق  مالجرق ما يؤ ب فمعة،  الجراق ثا د م  وذ مي كل سنة، قاله ثعل 

 :  القول الخامس

 .( 2)  الجرق األ ر ،  الجراق الغلتة، حما  الما رف 

 : القول السادْ

 .( 3)  الجْرق الحري ة  الجالية،  الجراق الريء، قاله الال اق

 :الترَيح

 قذذد ا ذذب   المعنذذي اللغذذو . م نذذي علذذي ا ذذب   ال ذذراء  مي ذذا، أ  األقذذوال مب ار ذذة،  الذذب  يظ ذذر كمذذا هذذو م حذذ  م ذذب  

قذذال  عذذ  أهذذل اللغذذة: الجذذْرق  الجذذراق  معنذذي  احذذد،  هذذو شذذيء يجر ذذه ال ذذوم مذذي السذذنة مذذن مذذال م   ذذدر معلذذوم،  هذذي 

 .( 4 )اإلما   مؤ ب من أموال الناس، أل ه مال يجر ه المعأي

ذذذْرقى  ذذذازاِء الذذذدت ل،  الجذذذراق مجذذذبٌ  مذذذي الغالذذذ   الحذذذري ة علذذذي " : قذذذال الرا ذذذ  ِعذذذل  الج   الجذذذْرق أعذذذمُّ مذذذن الجذذذراق،   ى

 .( 5) "األر،

علذذذي  معلذذومى أ ت زيذذذاف  الم نذذي مذذذدلُّ علذذي زيذذذاف  المعنذذي، مذذذالجراق هذذو العأذذذاء الم يذذر،  الجذذذْرق هذذو العأذذذاء ال ليذذل،  يذذذدل  

ا فََخَراج  َرب َب َخيعرس ﴿ذلك قوله معالي:  ًَ أَل ه ؤع َخرع  .( 6)  ﴾أَمع تَسع

 .( 7) " يعني أم مس ل م علي هدايبك ل م قلي ي من عأاء الجلق  مالم ير من عأاء الجالق  ير" : قال الالمجشر 

أشذذذذار  علذذذذي أ  ذذذذم عرضذذذذوا عليذذذذه مذذذذاالي قلذذذذي ي،  األ ذذذذر : ( ) ر ذذذذا عليذذذذه مال راءمذذذذا   ين مذذذذا ممامذذذذل فاللذذذذي، م ذذذذراء : 

اي( ا   ر  ف ال راءا  ي وم م ام معدف اآليا . )    أشار  علي أ  م عرضوا عليه عرضاي ك يراي،  معدُّ

ال ذذذرا  عر ذذذي، ميسذذذلك  ذذذه مذذذي االسذذذبن اط  االسذذذبدالل مسذذذلك العذذذرب مذذذي م ريذذذر  )ع  أ ذذذر :مرسذذذيرية  قاعذذذد  هذذذبا يوامذذذق 

 . ( 8) معا ي ا(

                                      
 . 020/ 0دااصس  ن اه ق ينظ  ق  (  1) 

 . 020/ 0دااصس  ن اه ق ينظ  ق  (  2) 

 . 050/ 0ق  دال م  ائسنيينظ  ق  (  3) 

 . 22/ 5اسسة ) خ ج( ق  دائ ب ااس ق ينظ  (  4) 

 . 050ق داا  سدت  (  5) 

 . 70ا  دآليق ق اع ة داا انع  (  6) 

 . 0/096ق  داهشسف (  7) 

 . 000/ 0ق  دار اي  اعد س (  8) 
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 :التفسيريةـ القاعدة  4

 .  ( 1)  ) ع ه ال يجوز العد ل عن عاهر ال را  عال  دليل يج  الر وا عليه(

َرى﴿ قوله معالي:  من مأ ي ا  هب  ال اعد   ك ؤع تَاَرةً أ خع  َ رف نعَها ن خع يد ك ؤع َومف نعَها َخلَقعنَاك ؤع َوففيَها ن عف  .  ( 2) ﴾ مف

،  ل نذذذاكم أي ذذذا النذذذاس،  من ذذذا م ذذذدلكم، مذذذا ت أ ذذذاكم افم مجلذذذوق مذذذن مذذذراب مذذذن أفيذذذم األر،ي ذذذول معذذذالي ذكذذذر : مذذذن األر، 

 مذذذي األر،  عيذذذدكم  عذذذد ممذذذاممم، من ذذذيِّركم مرا ذذذاي، كمذذذا كنذذذبم ق ذذذل ع شذذذائنا لمذذذم  شذذذراي سذذذوياي،  مذذذن األر،  جذذذر مم كمذذذا 

 كنبم ق ل مماممم أحياء، مننشئمم من ا، كما أ ش  اكم أ ل مر .

 مي اآلية:ين المرسرأقوال 

 :القول األول

  ر الب  يدمن ميه الع د، ميبرُّ  ـراب ال ــــــن مــــي  ب مــلق مـــل ك ينأــع ت الم  

 . ( 3) علي النأرة ميجلق من البراب  من النأرة،  هو قول عأاء

ْولىذذْوٍف » قذذال:  ـصذذلي هللا عليذذه  سذذلم  ـأ ت رسذذول هللا  ضذذعي ،حذذديو  قذذد  ذذاء مذذا يعذذالز هذذبا ال ذذول مذذي  ذذا ِمذذْن م  عالت  قذذْد ، م 

مِهْ  ْرر  اِب حى ل ْيه ِمْن مىر   .(  4) «ذىرت ع 

 :  القول الثاني

  ذذذم  ل ذذذوا مذذذن األ بيذذذة البذذذي مبولتذذذد مذذذن األر،، ميمذذذو  ذلذذذك من ي ذذذاي علذذذي مذذذا مولذذذد  ع :أ  ، ت معنذذذي  ل  ذذذم مذذذن مذذذرابع

 .( 6) عن مرقة لم مسم  أ و حيا ،  ( 5) من ا األ  ط المبولد من ا اإل سا ، ذكر  الراز 

 :  القول الثالث

 . ( 7) قاله الال اق ،مرابيعني  ه األر،، أل  هللات عالت   لت  لق افم من 

 

                                      
 . 007/ 0ق  داا ا ي   نس دار  ي  اعد س (  1) 

 . 55اع ة اه ق دآليق  (  2) 

؛  512/ 5ق  داانثررع  ؛ داررس  000/ 6ق  دااحرريا ؛ دا حرر  065/ 0ق  دارنعيررل ؛ ائررسام 021/ 6ق  عدا يررس  داهشررفينظرر  ق  (  3) 
 . 020/ 06ق  داائسني  عي

 رةررر 7392اصرر ا ا دااررئسسةسد  ةررر(ا 234حييررق دألعايررسء عا لررست دألصرر يسءا أل رري نئرريم طحاررس  رر    ررسدهلل دألصرر اسنيا )ت (  4) 
 عةرع دان يرلا  سصرم ط ري حرسيث ار  ر  نهر ره ارم  رع  حرسيث ار  ل يرب حسيث ةذد" ق عاسل ط ع نئيم  ا012/ 0ق  م7912

 دا ص ة " . طةل ا  دأل الم داثلست طحس

  .67/ 00ق  داه ي  دار اي ينظ  ق  (  5) 

 .  000/ 6ق  دااحيا ينظ  ق دا ح  (  6) 

 . 0/059ائسني دال م  عد   د ه ق ينظ  ق  (  7) 
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 الترَيح:

أ ت معنذذذي  ْلذذذق النذذذاس مذذذن مذذذراب أ ذذذه  لذذذق أ ذذذاهم افم منذذذه. ،  ال ذذذيي  هذذذو ال ذذذول ال الذذذو، أل تذذذه هذذذو الذذذب  فلت الذذذدليل عليذذذه

نع ت َراِم ﴿ كما قال معالي:  ف َكَمثَبف َِدَم َخلَقَ   مف نعَد رَّ يَس  عف َُّ َمثََب عف  . ( 1) ﴾ِف

 مدلت علي أ ت أ ل  دء الجلق كا  من طين، ثمت صار النسل  الس لة ل با اإل سا  من ماء م ين الب  هو المني.

 :ـ القاعدة التفسيرية 5

 .( 2)  (عاهر السياق يدلُّ عليه ، ع  كا قول ال يا ي م دتم علي  ير  مي البرسير)

وا  مذذن مأ ي ذذا  هذذب  ال اعذذد  مذذا  ذذاء مذذي مرسذذير معنذذي األيذذام المعلومذذا  مذذي قولذذه معذذالي : ﴿  ك ر  ككَهد وا َمنَككاففَع لَه ككؤع َويَككذع لفيَشع

نع  ل وا مف نع بَهفيَمةف األَنعَعامف فَك  ل وَماِت َعلَ  َما َرَ قَه ؤع مف ف ففي أَيَّاِم َمعع َؤ رَّ م وا العبَائفَس العفَقفيرَ اسع  . ( 3) ﴾ َها َوأَطععف

مذذي هذذب  اآليذذة ي ذذيِّن هللا لع ذذاف  أ ت مذذن األعمذذال الراضذذلة مذذي اليذذجِّ أ  يذذبكر ا اسذذم هللا مذذي أيذذام معلومذذا ، علذذي الجيذذر الذذب  

ذذذر ل ذذذم مذذذن   يمذذذة األ عذذذام مذذذا يب رت ذذذو   ذذذه عليذذذه سذذذ يا ه  معذذذالي مذذذي هذذذب  األيذذذام   ال ذذذد   األضذذذاحي، رزق ذذذم،  علذذذي أ  يست

 4) ملبغبذذذنم، د كغيرهذذا، مم  ذذذه قذذذال: هذذذي مج وصذذذا البيذذذري  علذذذي هذذذب  األيذذذام،  علذذي ا بنذذذام محذذذل ا،  أ  ذذذا ليسذذذمي ذذا  

) . 

 :( 5) المرسرينأقوال 

 علي أقوال أش رها: واا بلر

 : القول األول

،  ( 8) ،  قبذذذاف  ( 7)  سذذذعيد  ذذذن   يذذذر،  مجاهذذذد،  اليسذذذن ( 6)   ذذذا أيذذذام العشذذذر مذذذن ذ  اليجذذذة،  هذذذو ر ايذذذة عذذذن ا ذذذن ع ذذذاسع

،  المشذذذذ ور عذذذذن ( 1) ة مذذذذبه  الشذذذذامعي،  ( 9)  أ ذذذذي حنيرذذذذة  عمرمذذذذة،  ع ذذذذراهيم،  الحذذذذيا ،  هذذذذو قذذذذول أهذذذذل المومذذذذة،

 .( 3)  ،  الب  عليه  م ور المرسِّرين ( 2) اإلمام أحمد

                                      
 . 059ا  دآليق ق  ا د  ملاع ة  (  1) 

 . 016/ 0ق  دار اي  اعد س (  2) 

 . 75اع ة داحج ق دآليق  (  3) 

 . 07/ 00ق داه ي  دار اي ينظ  ق  (  4) 

 . 07/ 00ق داه ي  ؛ دار اي  09/ 2ق عدائيع  ؛ دانهت0219/ 1 قحسرم ط ي د  ينظ  ق ر اي   (  5) 

 . 0219/ 1 قحسرم ط ي د  ينظ  ق ر اي   (  6) 

 . 01/ 6ق داانثع  داس ينظ  ق  (  7) 

 . 500/ 06 ساع دا يس  ق  ؛225/ 0ق ر اي  داصنئسنيينظ  ق  (  8) 

 داهررررب سد ةررر(ا 551 ررسدمع داصررنسمع  رري ر ريررب داشررر دمعا أل رري  هرر   ررالء داررسي   ررر  ااررئعس طحاررس داهساررسني ا )تينظرر  ق  (  9) 
  .096/ 0ق م7952ر  ةر7242ا 4ا  ي عتا ادائيايق
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 :  القول الثاني

 .( 4)   هو قول الحيا  ع اس،  ا أيام البشريق ال  ثة،  هو ر اية عن ا ن ع

 القول الثالث: 

،  ( 6) ،  أ ذذذً،  أ ذذذو هريذذذر  مذذذي ر ايذذذة   ا ذذذن ع ذذذاس ( 5) يذذذوم النيذذذر  يومذذذا   عذذذد ،  هذذذو قذذذول عمذذذر،  علذذذي،  ا ذذذن عمذذذر

 .( 8)   ه قال اإلمام مالك،  عليه عمل أهل المدينة ( 7)  م امل  ن سليما 

 القول الرابع: 

،  ر ا   ذذامع عذذن ا ذذذن عمذذر،  هذذو قذذذول  ( 10) ،  ر ايذذذة عذذن ا ذذن ع ذذذاس ( 9) يذذوم النيذذر  ث ثذذذة أيذذام  عذذد ،  هذذذو قذذول علذذي

 . ( 12)  ،  ميمد  ن اليسن،  ا بيار أ ي مسلم،  ع راهيم النجعي،  اإلمام أحمد مي ر اية عنه ( 11) أ ي يوس 

                                                                                                                             
ةرر(ا رحلير  احارعس اا حريا سد  دا هر  212داا اعع ش ي داااذبا أل ي عه يرس احيري دارسي   ر  شر ف دانرععسا )تينظ  ق  (  1) 

 . 072/ 1ق م7992ةر ر 7271ا 7ايا س ق عدانش ا  ي عتا ا

  ر  دار حا    رسرحلي  ةر(ا 145ط ي دائ سن طحاس      س داحييم    ريايق داح دنيا )ترلي داسي  ا اعع دا رسعىا اينظ  ق  (  2) 
 م7995ر  ةرر7272ا داارئعسيق دائ  يرق دااايهرق دان عيقا دااسينق داش يفا دااصحف اا س ق  اس داايك ا اعا اسام    احاس

 . 005/ 02ق

 . 220/ 6ق دااحيا دا ح ؛ 07/ 00ق داه ي  دار اي ؛ 005/ 0ق دارنعيل ائسام؛ 09/ 7ق عدا يس  داهشفينظ  ق  (  3) 

  .500 - 500/ 06ينظ  ق  ساع دا يس  ق  (  4) 

 . 0219/ 1قحسرم  د   ط ي ينظ  ق ر اي  (  5) 

ر( ةرر754ر ارري  السرررل  رر  ارريياس ا أل رري داحارر  السرررل  رر  ارريياس   رر   شرري  دألعسس  ررساع ء دا يخرري داارررع ى اررنق )ينظرر  ق  (  6) 
  .0/027ق م4443ةر ر  7242ا 7رحلي  طحاس   يسا سد  داهرب دائيايق ا نس ا ا

 شاسبدا عدهه داسعدني  يى  اساق د   ط ي عيس دالي عدنيا ا؛  277/ 0ق دائيعم  ح ؛ 757/ 0ق اينحسن دال م  ائسنيينظ  ق  (  7) 
ا 7 ير عتا ا ةرر(ا سد  دا هر  ايا س رق عدانشر ا0005داارساهيا )ت دألعةر سدان ر دعس  اانرس  ر طحاس  ر  لنريم  ر  ارسام  داسي 
 . 072/ 0ق م7995ا  ةر 7275

 . 01/ 6ق داانثع  داس ينظ  ق  (  8) 

د ارذهس  دا ساع ااذةب  لاسء دألاصس  ع ياسء دألااس   ياس رضانه دااعاأ ار  ائرسني دار طس عدآلثرس ا أل ري  ار  ينظ  ق  (  9) 
ةررر(ا رحليرر  اررسام احاررس  اررسا عاحاررس  يرري 223احاررس  رر    ررسدا    رر   سصررم دانارر س دال ا رريا )تيعاررف  رر    ررسدهلل  رر  

 . 022/ 5ق م4444ةر ر 7247ا 7ائعضا سد  داهرب دائيايقا  ي عتا ا

 . 07/ 6ق داانثع  ؛ داس  0219/ 1قحسرم  ط ي د  ينظ  ق ر اي   (  10) 

ةرر(ا رحلير  احارس داصرسس  ااحرسعسا سد  رحيرسء 314 يي دا دعس دا صرس،ا )تا أل ي  ه  طحاس     طحهسم دال م  ينظ  ق (  11) 
 . 025/ 0ق ةر7245دار دث دائ  يا  ي عتا 

 .022/ 0ق هثي  د   ر اي ؛ 07/ 00ق داه ي  دار اي ينظ  ق  (  12) 
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صذذذلي هللا عليذذذه  ـ هذذذبا ال ذذذول  ذذذ ت عليذذذه أحمذذذد  قذذذال:  هذذذو عذذذن  يذذذر  احذذذد مذذذن أصذذذياب رسذذذول هللا "  قدامذذذة:قذذذال ا ذذذن 

أ ذذه ـ رضذذي هللا عنذذه ـ ،  ر ا  األثذذرم عذذن ا ذذن عمذذر  ا ذذن ع ذذاس،   ذذه قذذال مالذذك  ال ذذور ،  يذذر   عذذن علذذي ـ  سذذلم 

 1)  " زاعذذي،  الشذذامعي،  ا ذذن المنذذبر قذذال: أيذذام النيذذر: يذذوم األضذذيي،  ث ثذذة أيذذام  عذذد .   ذذه قذذال اليسذذن،  عأذذاء،  األ

). 

 :الترَيح

 هذذذو ر ايذذذة عذذذن ا ذذذن يذذذوم النيذذذر  مذذذا  عذذذد ، هذذذو ال ذذذول األ ل لعمومذذذه م ذذذو يشذذذمل الظذذذاهر أ ت ال ذذذول الذذذرا   مذذذي المسذذذ لة 

 ع اس.

 الخاتمة

 ي مي:ألج  أهم ما  اء مي ال يو  ما 

أ  م ذذذذنت  كرذذذذني مسذذذذب ل،  كا ذذذذد  شذذذذ   قواعذذذذد البرسذذذذير ـ ع  ال واعذذذذد البرسذذذذيرية اسذذذذبعمل ا السذذذذل  مذذذذي مرسذذذذيرهم ف    7

قة  من ور  ضمن كب  البرسير، ثمت ازفاف   ازفياف كب  البرسير.  مواِك ة لنش   علم البرسير، عال أ  ا كا د مبررِّ

 وية،   مسة مبعل ة  علوم ال را . ـ عرمد مي هبا ال يو  عشر  قواعد مرسيرية  مسة من ا قواعد لغ 4

 هي  اللغوية:واعد ـ ال  3

 معا ي ا.أ ـ ع ت ال را  عر ي، ميسلك  ه مي االسبن اط  االسبدالل مسلك العرب مي م رير 

  ال ليل.ب ـ ع ه مي مرسير ال را   م بحي اللغة يراعي المعني األ ل ،  األش ر،  األم   ف   الشاذ 

 عط قه.   ـ عذا فار اللر   ين أ  يمو  م يداي أ  مأل اي ما ه ييمل علي

ا ـ ع ت الشذذذيء الواحذذذد عذا ذكذذذر   ذذذربين مجبلربذذذين  ذذذاز عأذذذ  عحذذذداهما علذذذي األ ذذذر ، منذذذالي ي لبغذذذاير ال ذذذرا  مناللذذذة 

 مغاير الب ا .

 حمل علي ا. الجميع، لم يمبنع عراف   عد ،ق ـ عذا احبمل اللر  معا ي 

  هي:ـ ال واعد البرسيرية  2

 سبئ ار   علمه،  أ ت األصل أ ت ما أ  م مي ال را  م  طائل مي معرمبه.أ ـ ع ته ال ي يو عن م  م أ  ر هللا  ا

معارضذذذ ما،  عافمذذا علذذي ذا   احذذذد ، كذذا  ذلذذذك مذذن الاليذذذاف  مذذي اليمذذذم   لذذذم يظ ذذرب ـ ع ت ال ذذراءمين عذا ا بلذذذ  معناهمذذا، 

 البا .ل ب  

  عحاي.  ـ ع ت ال راءا  ي يِّن  عح ا 

                                      
 ررر ةررر7355ا دالررسة ة ر ررقاهةررر(ا 244ا ااع رر  داررسي    ررسدهلل  رر  طحاررس  رر  طحاررس  رر  احاررس  رر  اسداررق داالسارريا )ت دااغنرري (  1) 

  .720/ 0ق م7925

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار التاسع عشر | تأريخ اإلصدار: 

  
 

 
    www.ajrsp.com                                                                                                                      214  

ISSN: 2706-6495 

 
 ر ال را  عال  دليل يج  الر وا عليه.ا ـ ع ه ال يجوز العد ل عن عاه

 عليه.ق ـ قول ال يا ي م دتم علي  ير  مي البرسير، ع  كا  عاهر السياق يدلُّ 

 البحث:نتائج 

ـذذذذ ع  ال واعذذذذد البرسذذذذيرية اسذذذذبعمل ا السذذذذل  مذذذذي مرسذذذذيرهم ف   أ  م ذذذذنت  كرذذذذني مسذذذذب ل،  كا ذذذذد  شذذذذ   قواعذذذذد البرسذذذذير 7

قة  من ور  ضمن كب  البرسير، ثمت ازفاف   ازفياف كب  البرسير. مواِك ة لنش   علم البرسير، عال  أ  ا كا د مبررِّ

 ـ عرمد مي هبا ال يو  عشر  قواعد مرسيرية  مسة من ا قواعد لغوية،   مسة مبعل ة  علوم ال را .4

 هي  اللغوية:ـ ال واعد 3

 معا ي ا.رب مي م رير أ ـ ع ت ال را  عر ي، ميسلك  ه مي االسبن اط  االسبدالل مسلك الع

  ال ليل.ب ـ ع ه مي مرسير ال را   م بحي اللغة يراعي المعني األ ل ،  األش ر،  األم   ف   الشاذ 

   ـ عذا فار اللر   ين أ  يمو  م يداي أ  مأل اي ما ه ييمل علي عط قه.

، منذذذالي ي لبغذذذاير ال ذذذرا  مناللذذذة ا ـ ع ت الشذذذيء الواحذذذد عذا ذكذذذر   ذذذربين مجبلربذذذين  ذذذاز عأذذذ  عحذذذداهما علذذذي األ ذذذر 

 مغاير الب ا .

 حمل علي ا. الجميع، لم يمبنع عراف   عد ،ق ـ عذا احبمل اللر  معا ي 

  هي:ـ ال واعد البرسيرية  2

 أ ـ ع ته ال ي يو عن م  م أ  ر هللا  اسبئ ار   علمه،  أ ت األصل أ ت ما أ  م مي ال را  م  طائل مي معرمبه.

معارضذذذ ما،  عافمذذا علذذي ذا   احذذذد ، كذذا  ذلذذذك مذذن الاليذذذاف  مذذي اليمذذذم   لذذذم يظ ذذر ذذراءمين عذا ا بلذذذ  معناهمذذا، ب ـ ع ت ال

 البا .ل ب  

  عحاي.  ـ ع ت ال راءا  ي يِّن  عح ا 

 ا ـ ع ه ال يجوز العد ل عن عاهر ال را  عال  دليل يج  الر وا عليه.

 عليه.ق ـ قول ال يا ي م دتم علي  ير  مي البرسير، ع  كا  عاهر السياق يدلُّ 

 المصادر والمراَع

هذذذـ(، مي يذذذق ميمذذذد ال ذذذافق قميذذذا  ، 314، أل ذذذي  مذذذر أحمذذذد  ذذذن علذذذي الذذذراز  الج ذذذا ، ) أحمذذذام ال ذذذرا  .7

 هـ .7245فار عحياء البراا العر ي،  ير  ، 

 علمذذذاء األقأذذذار ميمذذذا محذذذمنه الموطذذذ  مذذذن معذذذا ي الذذذرأ   اآلثذذذار، االسذذذببكار الجذذذامع لمذذذبه  م  ذذذاء األم ذذذار  .4

هذذذـ(، مي يذذذق سذذذالم 223ال ذذذر  ذذذن عاصذذذم النمذذذر  ال رط ذذذي، )  أل ذذذي عمذذذر يوسذذذ   ذذذن ع ذذذدهللا  ذذذن ميمذذذد  ذذذن ع ذذذد

 م .4444هـ ـ 7247، 7ميمد عأا،  ميمد علي معو،، فار المب  العلمية،  ير  ، ط
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(، أل ذذذي الليذذذو   ذذذر  ذذذن ميمذذذد  ذذذن أحمذذذد  ذذذن ع ذذذراهيم السذذذمرقند ،  يذذذر العلذذذوم المسذذذمي  ذذذـ)مرسير السذذذمرقند  .3

 هـ(، مي يق ف. ميموف مأر ي، فار الرمر،  ير  ،    ماريخ .315) 

ال يذذذر الميذذذيو ، أل ذذذي ع ذذذدهللا أثيذذذر الذذذدين ميمذذذد  ذذذن يوسذذذ   ذذذن علذذذي  ذذذن يوسذذذ   ذذذن حيذذذا  األ دلسذذذي، الشذذذ ير  .2

 هـ .7244د  ميل ، فار الرمر ،  ير   ، هـ(، مي يق صدقي ميم152 ا ن حيا      ي حيا ، ) 

هذذذذـ(، فار 551 ذذذدائع ال ذذذنائع مذذذذي مرميذذذ  الشذذذذرائع، أل ذذذي  مذذذذر عذذذ ء الذذذدين  ذذذذن مسذذذعوف أحمذذذذد الماسذذذا ي ، )  .5

 م .7952هـ ـ 7242، 4المب  العلمية،  ير  ، ط

  ال اضذذذي، ال ذذذد ر الالاهذذذر  مذذذي معرمذذذة ال ذذذراءا  العشذذذر المبذذذوامر  مذذذن طري ذذذي الشذذذاط ية  الذذذدر ، ع ذذذد الربذذذا .2

 م .7952هـ ـ 7243، 7ممب ة الدار، المدينة المنور  ، ط

هذذذـ(، الذذذدار البو سذذذية 7393البيريذذذر  البنذذذوير ، لميمذذذد الأذذذاهر  ذذذن ميمذذذد  ذذذن عاشذذذور البو سذذذي المذذذالمي ، )  .1

 م .7952هـ ـ 7242للنشر، مو ً ، 

هذذذـ(، مي يذذذق  أسذذذعد 341) مرسذذذير ا ذذذن أ ذذذي حذذذامم ، لع ذذذدالرحمن  ذذذن ميمذذذد  ذذذن عفريذذذً الذذذراز   ذذذن أ ذذذي حذذذامم .  .5

 هـ .7279،  3ميمد الأي ، ممب ة  الار م أري ال از ، السعوفية ، ط

هذذذـ(، مي يذذذق ف . م ذذذأري مسذذذلم ميمذذذد، ممب ذذذة الرشذذذد، 477مرسذذذير ال ذذذرا ، لع ذذذدالرزاق  ذذذن همذذذام ال ذذذنعا ي، )  .9

 هـ.7274، 4الريا،، ط

هذذذذـ(، 112ك يذذذذر ال رشذذذذي الدمشذذذذ ي، )  مرسذذذذير ال ذذذذرا  العظذذذذيم ، أل ذذذذي الرذذذذداء عمذذذذاف الذذذذدين عسذذذذماعيل  ذذذذن عمذذذذر .74

 هـ .7279،  7مي يق ميمد حسين شمً الدين ، فار المب  العلمية،  ير  ، ط

ال رشذذذي الأ رسذذذبا ي  البرسذذذير الم يذذذر، أ  مرذذذامي  الغيذذذ  ، أل ذذذي ع ذذذدهللا مجذذذر الذذذدين ميمذذذد  ذذذن عمذذذر  ذذذن حسذذذين .77

 .هـ7244،  3ي، م ر ، طهـ(، فار عحياء البراا العر 242األصل الشامعي المبه  الراز ، ) 

الذذذدكبور ميمذذذد ع ذذذد هذذذـ(، مي يذذذق 742مرسذذذير مجاهذذذد ، أل ذذذي اليجذذذاق مجاهذذذد  ذذذن   ذذذر المجال مذذذي البذذذا عي، )  .74

 . م7959هـ ـ 7274، 7الس م أ و النيل، فار الرمر اإلس مي اليدي ة، م ر، ط

ل ذذذذا ي اليل ذذذذي هذذذذـ(، شذذذذركة ممب ذذذذة  مأ عذذذذة م ذذذذأري ا7317مرسذذذذير المرا ذذذذي، ألحمذذذذد م ذذذذأري المرا ذذذذي، )  .73

 م .7922هـ ـ 7325،  7 أ الف ، م ر، ط

مرسذذذذير م امذذذذل  ذذذذن سذذذذليما ، أل ذذذذي اليسذذذذن م امذذذذل  ذذذذن سذذذذليما   ذذذذن  شذذذذير األزف   ذذذذالوالء ال لجذذذذي المبذذذذومي سذذذذنة  .72

 .م4443هـ ـ  7242، 7لمية ل نا ، طهـ( مي يق أحمد مريد، فار المب  الع754)

 ذذذـ)مرسير الأ ذذذر (، أل ذذذي  عرذذذر ميمذذذد  ذذذن  ريذذذر  ذذذن ياليذذذد  ذذذن  ذذذامع ال يذذذا  عذذذن م  يذذذل ا  ال ذذذرا  المعذذذر    .75

هذذذـ(، مي يذذذق ميمذذذوف ميمذذذد شذذذاكر  أحمذذذد ميمذذذد شذذذاكر، 374 الذذذد  ذذذن ك يذذذر  ذذذن  الذذذ  اآلملذذذي الأ ذذذر ، ) 

 م.4444هـ ـ 7244، 7مؤسسة الرسالة، م ر، ط
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  ذذار  الجالر ذذي الجذذامع ألحمذذام ال ذذرا  ، أل ذذي ع ذذدهللا شذذمً الذذدين ميمذذد  ذذن أحمذذد  ذذن أ ذذي  مذذر  ذذن مذذر  األ .72

هذذذـ(، مي يذذذق هشذذذام سذذذمير ال جذذذار ، فار عذذذالم المبذذذ ، الريذذذا،، المملمذذذة العر يذذذة السذذذعوفية، 217ال رط ذذذي، ) 

 م .4443هـ ـ 7243

هذذذـ(، مي يذذذق سذذذعيد األمغذذذا ي، مؤسسذذذة 594حجذذذة ال ذذذراءا ، أل ذذذي زرعذذذة ع ذذذدالرحمن  ذذذن ميمذذذد  ذذذن ز جلذذذة، )  .71

 . م7954هـ ـ 7244، 4الرسالة،  ير  ، ط

هذذذـ(، فار السذذذعاف ، م ذذذر، 234األ ليذذذاء  ط  ذذذا  األصذذذرياء، أل ذذذي  عذذذيم أحمذذذد  ذذذن ع ذذذدهللا األصذذذ  ا ي، )  حليذذذة .75

 م .7912هـ ـ 7392

هذذذذـ(، فار 977الذذذذدر المن ذذذذور، لع ذذذذدالرحمن  ذذذذن الممذذذذال  ذذذذ ل الذذذذدين ع ذذذذدالرحمن  ذذذذن أ ذذذذي  مذذذذر السذذذذيوطي، )  .79

 م .7993الرمر للأ اعة  النشر،  ير  ، 

 م.7929، 3ق.هـ(، ح  ه ميمد أ و الرحل ع راهيم، فار المعار ، م ر، ط 54فيوا  امرئ ال يً، )  .44

ر   المعذذذا ي مذذذي مرسذذذير ال ذذذرا  العظذذذيم  السذذذ ع الم ذذذا ي ، أل ذذذي الرحذذذل شذذذ اب الذذذدين السذذذيد ميمذذذوف اآللوسذذذي ،  .47

 هـ .7275، 7هـ(، مي يق علي ع د ال ار  عأية ، فار المب  العلمية،  ير  ، ط7414) 

علذذذذم البرسذذذذير، أل ذذذذي الرذذذذرق ع ذذذذذدالرحمن  ذذذذن علذذذذي  ذذذذن ميمذذذذد المعذذذذر    ذذذذا ن الجذذذذذوز ، زاف المسذذذذير مذذذذي  .44

 هـ .7244،  7هـ(، مي يق ع د الرزاق الم د ، فار المباب العر ي ،  ير   ، ط591) 

هذذذـ(، مي يذذذق ميمذذذد مييذذذي الذذذدين 415سذذذنن أ ذذذي فا ف ، أل ذذذي فا ف سذذذليما   ذذذن األشذذذعو السجسذذذبا ي األزف ، )  .43

  ة الع رية، صيدا ـ  ير  ،    ماريخ .ع د اليميد، الممب

عمذذد  ال ذذار  شذذر  صذذيي  ال جذذار ، ل ذذدر الذذدين أ ذذي ميمذذد ميمذذوف ا ذذن أحمذذد  ذذن موسذذي  ذذن أحمذذد  ذذن اليسذذين  .42

 هـ(، فار عحياء البراا العر ي،  ير  ،    ماريخ.555العيني الينري، ) 

ن أحمذذد  ذذن  نذذيم  ذذن سذذالم  ذذن م نذذا النرذذرا   الرواكذذه الذذد ا ي علذذي رسذذالة ا ذذن أ ذذي زيذذد ال ير ا ذذي، لشذذ اب الذذدي .45

 م .7995هـ  ، 7275، 7 ير  ، ط هـ(، فار الرمر للأ اعة  النشر،7745األزهر  المالمي، ) 

حسذذذذين  ذذذذن علذذذذي الير ذذذذي، قذذذذدتم لذذذذه منذذذذاا ال أذذذذا ، فار ال اسذذذذم، الريذذذذا،، قواعذذذذد البذذذذر ي  عنذذذذد المرسذذذذرين ،  .42

 .هـ7271

 م .7991ار ع ما   ن عرا ، السعوفية، قواعد البرسير،  الد ع ما  الس د، ف .41

قواعذذذد مرسذذذير ال ذذذرا  المذذذريم أسسذذذ ا المنأ يذذذة اسذذذبن اطام ا قأعيب ذذذا، هذذذاف  الرذذذائال ، رسذذذالة ما سذذذبير،  امعذذذة  .45

 م . 4474المومة، 

المشذذذذا  عذذذذن ح ذذذذائق البناليذذذذل  عيذذذذو  األقا يذذذذل مذذذذي   ذذذذو  الب  يذذذذل، أل ذذذذي ال اسذذذذم  ذذذذار هللا ميمذذذذوف  ذذذذن عمذذذذر  .49

 هـ .7241هـ(، فار المباب العر ي ،  ير   ، 535مي، ) الالمجشر  الجوارز
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هذذذذـ(، مي يذذذذق أ ذذذذي 241المشذذذذ   ال يذذذذا ، أل ذذذذي عسذذذذياق أحمذذذذد  ذذذذن ميمذذذذد  ذذذذن ع ذذذذراهيم ال عل ذذذذي النيسذذذذا ور ، )  .34

، 7ميمذذذذد  ذذذذن عاشذذذذور، مرا عذذذذة  مذذذذدقيق   ظيذذذذر السذذذذاعد ، فار عحيذذذذاء البذذذذراا العر ذذذذي،  يذذذذر  ، ل نذذذذا ، ط

 م .4444هـ ـ 7244

هذذذـ(، فار 177، أل ذذذي الرحذذذل  مذذذال الذذذدين ميمذذذد  ذذذن ممذذذرم  ذذذن منظذذذور األمري ذذذي الم ذذذر ، ) لسذذذا  العذذذرب  .37

 م .7925، 7صافر،  ير  ، ل نا ، ط

هذذذـ(، عارضذذذه   صذذذوله  علذذذق عليذذذه  ف . ميمذذذد 474مجذذذاز ال ذذذرا ، أل ذذذي ع يذذذد  معمذذذر  ذذذن الم نذذذي البميمذذذي، )  .34

 م .7924هـ ـ 7357، 7مؤاف سالكين، ممب ة الجا جي، م ر، ط

هذذذذـ(، مي يذذذذق حسذذذذام الذذذذدين 541ع الال ائذذذذد  من ذذذذع الروائذذذذد، لنذذذذور الذذذذدين علذذذذي  ذذذذن أ ذذذذي  مذذذذر ال ي مذذذذي، ) مجمذذذذ .33

 م .7992هـ ـ 7272ال دسي، ممب ة ال دسي، ال اهر ، 

هذذذـ(، مي يذذذق ع ذذذد 145مجمذذذوا الربذذذا  ، لب ذذذي الذذذدين أ ذذذي الع ذذذاس أحمذذذد  ذذذن ع ذذذد اليلذذذيم  ذذذن ميميذذذة اليرا ذذذي، )  .32

ع الملذذذك م ذذذد لأ اعذذذة الم ذذذي  الشذذذري ، المدينذذذة الن ويذذذة، المملمذذذة العر يذذذة الذذذرحمن  ذذذن ميمذذذد  ذذذن قاسذذذم، مجمذذذ

 م .7995هـ ـ 7272السعوفية، 

هذذذـ(، مي يذذذق ميمذذذوف مأرحذذذي، 212المجمذذذوا شذذذر  الم ذذذبب، أل ذذذي زكريذذذا مييذذذي الذذذدين  ذذذن شذذذر  النذذذو  ، )  .35

 م .7992هـ ـ 7271، 7فار الرمر للأ اعة  النشر،  ير  ، ط

هذذذـ(، مي يذذذق شذذذعي  األر ذذذؤ ط، عذذذافل 427ي ع ذذذدهللا أحمذذذد  ذذذن حن ذذذل الشذذذي ا ي، ) مسذذذند أحمذذذد  ذذذن حن ذذذل، أل ذذذ .32

هذذذذـ ـ 7247، 7مرشذذذذد،  ا ذذذذرين، عشذذذذرا  ف ع ذذذذدهللا  ذذذذن ع ذذذذد الميسذذذذن البركذذذذي، مؤسسذذذذة الرسذذذذالة،  يذذذذر  ، ط

 م .4447

معذذذذالم البناليذذذذل المعذذذذر    ذذذذـ)مرسير ال غذذذذو (، لمييذذذذي السذذذذنة أ ذذذذي ميمذذذذد اليسذذذذين  ذذذذن مسذذذذعوف الرذذذذراء ال غذذذذو ،  .31

هذذذذـ(، ح  ذذذذه   ذذذذرق أحافي ذذذذه  ميمذذذذد ع ذذذذدهللا النمذذذذر، ع مذذذذا   معذذذذة ضذذذذميرية، سذذذذليما  مسذذذذلم اليذذذذرش، 572) 

 م .7991هـ ـ 7271، 2الناشر فار طي ة للنشر  البوزيع، ط

هذذذـ(، مي يذذذق  أحمذذذد 441معذذا ي ال ذذذرا ، أل ذذذي زكريذذذا يييذذذي  ذذذن زيذذذاف  ذذذن ع ذذذدهللا  ذذذن منظذذذور الذذذديلمي الرذذذراء، )  .35

علذذذي النجذذذار ،  ع ذذذدالربا  عسذذذماعيل الشذذذل ي ، الذذذدار الم ذذذرية للبذذذ لي   البر مذذذة ،  يوسذذذ  النجذذذامي ،  ميمذذذد

 م ر ،    ماريخ .
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 صعوبات استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس أداء البنوك التجارية

The difficulties of using the Balanced Scorecard as a tool to measure the 

performance of commercial banks 
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 الملخص

تعد عملية تقييم األداء من أهم الركائز األساسية لتحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة لدى المؤسسات بصفة عامة والبنوك   

تلفة للوحدة، وتقويم التجارية بصفة خاصة وتدعيم أولوياتها وتحقيق أهدافها االستراتيجية في تحسين كفاء إدارة األنشطة المخ

 الممارسات اإلدارية وترشيدها نحو مواطن التحسين والتطوير بما يحقق فاعلية األداء في الوقت الحاضر والمستقبل.

لذا فان هذه الورقة تهدف إلى التعرف على مدى استخدام مقاييس بطاقة األداء المتوازن )البعد المالي، بعد الزبائن، بعد العمليات    

ة، بعد التعلم والنمو( وستعتمد الورقة على المنهج الوصفي التحليلي والدراسة الميدانية لعينة من موظفي المصرف الليبي الداخلي

االسالمي، استناداً لذلك من المتوقع ان تخلص الدراسة الى معرفة أن البنك يجد صعوبة في تطبيق واستخدام بطاقة األداء المتوازن 

تمثله في البعد المالي الذي يهتم باصحاب حقوق الملكية، وبعد الزبون الذي يركز على درجة رضا الزبون من خالل أربعة ابعاد، الم

ونظرته للبنك، وبعد العمليات الداخلية الذي يركز على األداء التشغيلي للوحدة وبعد التعلم والنمو الذي يركز على مجاالت العلم 

 واالبتكار داخل البنك.

تساهم بشكل كبير في رسم الخطوط العريضة لرفع من كفاءة استخدام بطاقات االداء بالمصرف الليبي بصفة وعليه فان الدراسه س

 خاصة والمصارف العاملة بليبيا بصفة عامة. 

 القياس، صعوبات، البنوك التجارية أداةبطاقة األداء، األداء المتوازن، المفتاحية: الكلمات 
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The difficulties of using the Balanced Scorecard as a tool to measure the 

performance of commercial banks 

 

Abstract  

  

  The performance evaluation process is one of the most important pillars to achieve optimal 

utilization of the resources available to institutions in general and commercial banks in particular, to 

support their priorities and to achieve their strategic objectives in improving the efficiency of 

managing the unit's various activities, and to evaluate administrative practices and rationalize them 

towards areas of improvement and development in order to achieve effective performance at present 

and in the future.  

Therefore, this paper aims to identify the extent to which the Balanced Scorecard measures are used 

(The financial dimension, the customer dimension, the internal operations dimension, the learning 

and growth dimension). The paper will be based on the descriptive analytical approach and field 

study of a sample of the employees of the Libyan Islamic Bank, based on that it is expected to 

conclude The study indicates that the bank finds it difficult to implement and use the balanced 

scorecard through four dimensions, namely the financial dimension that concerns the owners of 

property rights, the customer dimension that focuses on the degree of customer satisfaction and his 

perception of the bank, and the dimension internal operations that focus on the operational 

performance of the unit and dimension learning and growth Which focused on areas of science and 

innovation within the bank. 

Accordingly, the study will contribute significantly to drawing the outlines to raise the efficiency of 

using the scorecards of the Libyan bank in particular and the banks operating in Libya in general. 

 

Keyword: Scorecard, Balanced Scorecard, Measurement Tool, Difficulties, Commercial Banks 
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 مقدمة

عملية تقييم األداء من أهم الركائز األساسية لتحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة لدى المؤسسات بصفة عامة والبنوك تعتبر   

التجارية بصفة خاصة وتدعيم أولوياتها وتحقيق أهدافها االستراتيجية في تحسين كفاء إدارة األنشطة المختلفة للوحدة، وتقويم 

 إلدارية وترشيدها نحو مواطن التحسين والتطوير بما يحقق فاعلية األداء في الوقت الحاضر والمستقبل.الممارسات ا

التكامل في عملية تقييم  عملية تقييم األداء فقد طرح الفكر المحاسبي والمالي مجموعة من األدوات الحديثة تسمح باحداث وإلجراء

ث المالية فقط بل تتعداها الى قياس االحداث غير المالية ذات األثر على أداء ، وجعلها غير مقتصرة على قياس االحدااإلداري

 المؤسسة في االجلين القصير والطويل.

 وسنركز في دراستنا على بطاقة األداء المتوازن كاسلوب من األساليب الحديثة لتقييم أداء البنوك التجارية نظرا لفوائدها العديدة التي

تنافسية وزيادة فعالية تقييم األداء داخل البنوك ، اذ تعمل بطاقة األداء المتوازن على ترجمة استراتيجية تساعد على تحقيق مزايا 

البنك الى مجموعة متوافقة ومتوازنة من مقاييس األداء سواء المالية او غير المالية، وذلك من خالل أربعة ابعاد، البعد المالي الذي 

للبنك، وبعد العمليات الداخلية الذي يركز  ونظرتهلزبون الذي يركز على درجة رضا الزبون يهتم باصحاب حقوق الملكية، وبعد ا

 الت العلم واالبتكار داخل البنك.على األداء التشغيلي للوحدة وبعد التعلم والنمو الذي يركز على مجا

 : مشكلة الدراسة -1

 :هذه الدراسة حول التساؤل التالي تتمثل مشكلة

 ؟المصرف اإلسالميفي تقييم أداء لعراقيل التي تواجه استخدام بطاقة األداء المتوازن ماهي الصعوبات وا

 :تيةالى طرح األسئلة الفرعية اال هذا التساؤل يقودنا

  المصرف اإلسالمي؟ماهي الصعوبات والعراقيل التي تواجه استخدام مقياس البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء 

 ؟أداء المصرف اإلسالميعوبات والعراقيل التي تواجه استخدام مقياس بعد الزبائن ببطاقة األداء المتوازن في تقييم ماهي الص 

  أداء المصرف ماهي الصعوبات والعراقيل التي تواجه استخدام مقياس بعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن في تقييم

 ؟ اإلسالمي

 أداء المصرف يل التي تواجه استخدام مقياس بعد التعلم والنمو ببطاقة األداء المتوازن في تقييم ماهي الصعوبات والعراق

 ؟ مياإلسال

 الدراسات السابقة: -2

 منهجية تطبيق بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات السعودية.: 1بعنوان( 2002،)دراسة العمري - 1

                                                           
ء متميز في القطاع المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية نحو أدا ،منهجية تطبيق بطاقة األدتء المتوازنفي المؤسسات السعودية( 9002)هاني عبدالرحمن العمري 1

 نوفمبر. 4-1،الرياض،معهد اإلدارة العامة،الحكومي
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التي تتلخص في صياغة أهداف اإلدارات العاملة بالمؤسسات في شكل نتائج محددة تمثلت األهمية بأن هناك ضوابط لقياس األداء و 

 ،ووجود خطط وبرامج عمل قابلة لتنفيذ مختلف األنشطة ،وواضحة قابلة للقياس الكمي

ت وجود نظم معلومات دقيقة وسليمة وكفاءات ومهارا، ايضا" ووجود مؤشرات قياس أداء تتناسب مع أنشطة المؤسسات وأهدافها 

 متخصصة في مختلف المجاالت وقيادة وإدارة فاعلة في مختلف المستويات اإلدارية.

العربية  وهدفت الدراسة إلى توضيح أهمية تطبيق أساليب اإلدارة الحديثة والمتمثلة في طرق أداء المؤسسات والمنظمات بالمملكة

ام بطاقة األداء المتوازن على تحسين مؤشرات األداء للمنظمات والتعرف على أهمية استخد ،كآلية لبناء القدرات التنافسية السعودية

 والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية.

 مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم األداء في البنوك التجارية الليبية. :2(: بعنوان2012 ،دراسة )الغريب - 2

دام بطاقة األداء المتوازن في البنوك التجارية الليبية ومعرفة أهم المعوقات التي هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية استخ   

وتوصلت الدراسة إلى أن لدى البنوك التجارية الليبية االستعداد الكامل لتطبيق بطاقة  ،تواجه تطبيقها في البنوك التجارية الليبية

تقييم األداء في لالستخدام مقاييس األداء وأبعاد بطاقة األداء المتوازن األداء المتوازن وتوصلت أيضاً إلى توافر البيانات الالزمة 

وأوصت  ،وتوصلت أيضا إلى وجود معوقات تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازن في البنوك التجارية ،البنوك التجارية الليبية

األداء ألنها تعد عنصراً مهماً للمنافسة بين  ييمتق بضرورة تطبيق بطاقة األداء المتوازن بشكل كامل في البنوك التجارية الليبية في

وأوصت كذلك بتأهيل الكوادر البشرية العاملة لديها من خالل التدريب على كيفية استخدام بطاقة األداء  ،البنوك المحلية والعالمية

 المتوازن في تقييم األداء.

 داء المتوازن في المصارف التجارية السودانية:مدى فاعلية أبعاد بطاقة األ :3( بعنوان2012 ،دراسة )الحسن - 3

المالية وتركيزها على البعد المالي فقط حتى  تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف اهتمام المصارف التجارية السودانية باألبعاد غير   

 بعد ظهور بطاقة األداء المتوازن التي تركز أبعادها على الجوانب المالية وغير المالية.

وتوصلت الدراسة إلى ان ، دراسة إلى توضيح مدى فاعلية أبعاد بطاقة األداء المتوازن في المصارف التجارية السودانيةهدفت ال   

وأوصت الدراسة بضرورة أن تهتم المصارف التجارية السودانية باألبعاد غير المالية فالبد أن تهتم بجودة ، الفرض األساسي تحقق

العمالء ومعالجتها في الوقت  بشكاوىء الجدد والمحافظة على العمالء القدامى واإلهتمام الخدمات المصرفية الستقطاب العمال

 المناسب والتأكيد على الدور اإلجتماعي للمصارف.

 بطاقة األداء المتوازن ودورها في تقويم األداء بالصندوق القومي للمعاشات. :4( بعنوان2012،ومنصوردراسة )عبد الرحيم  – 2

                                                           
 ،جامعة الشرق األوسط،رسالة ماجستير،مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم األداء في البنوك التجارية الليبية( 9019)أبوعجيلة رمضان الغريب 2

 قسم المحاسبة. كلية األعمال،
 الخرطوم.،ورقة عملية مقدمة في مؤتمر جامعة النيلين ،مدى فاعلية أبعاد بطاقة األداء المتوازن في المصارف التجارية السودانية (9014)عمر السر الحسن 3

 
شور في بحث من، بطاقة األداء المتوازن و دورها في تقويم األداء بالصندوق القومي للمعاشات( 5102)فتح الرحمن الحسن منصور،معتصم فضل عبدالرحيم 4

 .55-25ص ص  المجلد الثاني:،01العدد جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا: ،مجلة العلوم اإلقتصادية
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كلة الدراسة في قصور أساليب تقويم األداء والرقابة التقليدية والتي أصبحت غير مناسبة لمواجهة التغيرات في بيئة تمثلت مش    

األعمال الحديثة، وبالرغم من ظهور مقاييس بطاقة األداء المتوازن التي تستخدم المقاييس المالية وغير المالية إال أن منظمات 

ي تفعيل أبعاد بطاقة األداء المتوازن في عملية تقويم األداء وتوصلت الدراسة إلى أن بطاقة األداء األعمال السودانية تواجه مشكلة ف

 ،المتوازن توفر مجموعة من المؤشرات التي يمكن مقارنتها مرجعياً مع المنظمات األخرى العاملة في نفس المجال

جراءات التي تساهم في صياغة اإلستراتيجيات االخريطة واإلجراءات المتبعة في المراجعة الداخلية لحاالت عدم المطابقة ل 

 بالصندوق القومي للمعاشات.

 .أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن فى تقويم األداء المالي بالمؤسسات غير الربحية: 5(: بعنوان2012،محمددراسة )الحسن و – 2

لتقليدية والتي أصبحت غير مناسبة لمواجهة التغيرات في بيئة تكمن مشكلة الدراسة في قصور أساليب تقويم األداء والرقابة ا   

 وهدفت الدراسة إلى معرفة العوامل التي تؤثر على استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقويم األداء المالي بمؤسسة، األعمال الحديثة

لتحقيق األهداف اإلستراتيجية يساعد في تقويم وتوصلت الدراسة إلى أن توفير الموارد المالية ، البصر الخيرية وكيفية استخدامها

وأوصت الدراسة بضرورة ، لماليووجود صندوق لمقترحات وشكاوي العمالء يؤدي إلى تقويم األداء ا ،األداء المالي بالمؤسسة

إدارة المؤسسة في ن في المؤسسة واعتبارها أداة فعالة لتنفيذ اإلستراتيجيات والعمل على استمرارية زتطبيق بطاقة األداء المتوا

 تطوير قدرات العاملين وتشجيع نظم اإلبتكار والتعلم.

 أهمية الدراسة: –3

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية بطاقة األداء المتوازن كاحد اهم أدوات تقيين أداء المنظمات في بيئة االعمال المعاصرة. كما     

ألداء في البنوك التجارية ذلك من خالل التعرف على مدى توفر البيانات تتجلى أهميتها من خالل محاولة تحسين عملية تقييم ا

 الالزمة الستخدام مقاييس بطاقة األداء المتوازن في تلك البنوك تمهيدا لتقييم أدائها من خالل هذه األداة.

 : أهداف الدراسة -2

 في:تتمثل اهداف الدراسة 

 ة األداء قييم األداء في البنوك التجارية الليبية باالعتماد على ابعاد بطاقالتعرف على مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن لت

 (.، بعد التعلم والنمؤليات الداخلية، بعد الزبائن، بعد العمالمتوازن )البعد المالي

  هذه االبعاد أهمية في تقييم أداء البنوك التجارية الليبية. أكثرتحديد 

 : المنهج المستخدم  -2

المنهج الوصفي في الجانب النظري للدراسة من خالل االعتماد على الكتب، المقاالت المتخصصة التي تناولت تم االعتماد على 

موضوع الدراسة، وهو مايساهم في تشكيل خلفية علمية يمكن أن تفيد في إثراء الجوانب المختلف للدراسة، أما فيما يتعلق بالجانب 

                                                           
العدد  4السودان، بحث منشور في المجلة العالمية لالقتصاد واالعمال، المجلد  –عمر السر الحسن، لقمان معروف فضل محمد، مؤسسة البصر الخيرية العالمية  5

 .5102، 02-0، ص ص 0
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الذي يساعد على تحليل ، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسةالتطبيقي في تحليل اراء مسؤولي البنوك فقد  

 المعطيات للوصول الى نتائج.

 الدراسة:حدود  -6

  ك الليبي االسالميتتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة في مجموعة من البن المكانية:الحدود. 

  عة لبطاقة األداء المتوازن، باإلضافة الى تقييم األداء في البنوك التجارية.تركز الدراسة على االبعاد األرب الموضوعية:الحدود 
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 الجانب النظري 

 مفاهيم أساسية حول تقييم األداء أوالً:

 : مفهوم تقييم االداء -1

لى اإلنجازات باعتبارها تنصب ع المراقبة،ينظر الكثير من الباحثين الى عملية تقييم األداء على انها مرحلة او جزء من عملية    

 يتحقق؟أما لماذا لم يتحقق الذي كان يجب أن  يتحقق؟ماذا تحقق مما يجب أن  على:المحققة في المؤسسة وتمارس من اجل اإلجابة 

أي ان هذه األخيرة تتوقف عند مقارنة  األداء،تقييم  إطارعليه هي مرحلة أخرى من مراحل الرقابة واليدخل في عملية  فاإلجابة

الفعلية مع المؤشرات المرجعية ثم اصدا ر حكم بشأن أداء منظمة أما الرقابة فهي باإلضافة الى عملية تقييم األداء في حل  النتائج

 .6ذاتها تتضمن دراسة االنحرافات ان وجدت لتحديد أسبابها وكذا التدابير الواجب اتخاذها

لية الرقابة، فإذا كانت الرقابة هي عملية توجيه األنشطة داخل تقييم األداء هو جزء من عم أن:وفي هذا الشأن هناك من يرى    

 .7التنظيم لكي يصل الى هدف محدد فان تقييم األداء هو استقراء دالالت ومؤشرات المعلومات الرقابية

مخطط لها وبين ماتم مرحلة من مراحل الرقابة الفعالة تستخدم للمقارنة بين األهداف ال بأنه:وبنفس الطريقة تم تعريف تقييم األداء 

تحقيقه فعال وبيان االنحرافات واسبابها وطرق معالجتها علمياً وعملياً لتحقيق األهداف بكفاءة وفعالية وفق نظام معلومات متطور 

 .8يخدم اإلدارة والتخطيط ورفع كفاءة العاملين

تمعة باالستناد الى النتائج التي حققتها في نهاية السنة قياس أداء أنشطة الوحدة االقتصادية مج بأنه:كذلك ينظر إلى تقييم األداء    

، ومعرفة األسباب التي أدت إلى النتائج أعاله واقتراح الحلول المناسبة للتغلب على ي عادة ماتكون سنة تقويمية واحدةالمحاسبية الت

 .9تلك األسباب بهدف الوصول إلى أداء جيد في المستقبل

، وتشمل مجموعة من اإلجراءات التي من سلسلة العمل اإلداري المستمر دارية تمثل الحلقة األخيرةوبعد تقييم األداء وظيفة إ   

. ويعرف أيضاً بأنه مجموعة 10يتخذها الجهاز اإلداري للتاكد من ان النتائج تتحقق على النحو المرسوم، وباعلى درجة من الكفاءة

دة االقتصادية وكفاءتها في إدارة نشاطها في جوانبه المختلفة خالل مدة من الدراسات التي تهدف الى التعرف على مدى قدرة الوح

زمنية محددة. ومدى مهارتها في تحويل المدخالت الى مخرجات بالنوعية والكمية المطلوبة. وبيان مدى قدرتها التنافسية مع 

 .11تطوراً في مجال عملها أكثرساليب أ اتباعالوحدات االقتصادية المماثلة عن طريق تغلبها على الصعوبات التي تعترضها و

إن تقييم األداء يتمثل بالسعي للتعرف على مستوى تنفيذ النشاطات المختلفة سواء كانت مادية أم بشرية وصوالً إلى الخطوات    

هداف بدرجة اكبر ع كفاءة استخدام تلك الموارد من خالل تقليص الهدر والضياع وتحقيق األفالمطلوبة والفعالة إلزالة االختناقات ور

من الفعالية ووضع المقترحات التي تعالج االنحرافات واالسراف في سبيل توجيه األداء نحو تحقيق كفاءة وفعالية واقتصاد اكثر، 

                                                           
سانية ، جامعة محمد خيضر عبدالمليك مزهودة ، األداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم ، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد األول ، كلية الحقوق والعلوم اإلن 6

 .29ص( 9001)بسكرة
 .401الطبعة األولى ، ص (1299)كر العربي عايدة سيد خطاب ، اإلدارة والتخطيط االستراتيجي في قطاع االعمال والخدمات ، دار الف 7
 .011 (5111)يوحنا عبد ال ادم وسليمان اللوزي ، دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم كفاءة أداء المنظمات ، دار المسيرة للنشر ، األردن 8
 .401، ص (1222)محمد محمود عبدالمجيد ، تقويم األداء في البنوك ، اتحاد المصارف العربية ، بيروت  9

 .939ص (1229)صالح الدين حسن السيسي ، نظم المحاسبة والرقابة وتقييم األداء في المصارف والمؤسسات المالية ، دار الوسام للنشر ، بيروت 10
 .31ص ( 9002)مجيد الكرخي ، تقويم األداء باستخدام النسب المالية ، الطبعة األولى ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، عماد ، األردن  11
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وان ذلك يتحقق من خالل الربط بين نتائج نشاطات البرامج والغايات واالهداف التي من المفترض ان تحققها البرامج للك نجد أن  

ألداء خطوة أساسية على صعيد العملية الرقابية وتتصل بجوهر عملية تقييم األداء عملية مقارنة األداء الفعلي بالمؤشرات تقييم ا

 .12المحددة سلفاً 

 أهمية تقييم األداء في البنوك التجارية -2

رة وفي جوانب ومستويات تحظى عملية تقييم األداء في المنظمات بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة بأهمية بارزة وكبي

عدة ومختلفة. وباعتبار خصوصية النشاط البنكي فان عملية تقييم أدائها تكتسي أهمية خاصة. حيث يمكن ابرازها من خالل العناصر 

 :13التالية

  مع المستهدف يبين تقييم األداء في البنوك التجارية قدرة البنك على تنفيذ ماخطط له من اهداف من خالل مقارنة النتائج المحققة

 ، مما يعزز أداء البنك بمواصلة البقاء واالستمرار في العمل.ت واقتراح المعالجات الالزمة لهامنها والكشف عن االنحرافا

  يساعد تقييم األداء في الكشف عن التطور الذي حققه البنك في مسيرته نحو األفضل او نحو األسوأ، وذلك عن طريق مقارنة

منيا في البنك من مدة إلى أخرى، ومكانياً عن طريق المقارنة مع البنوك المماثلة األخرى الموجودة في نتائج األداء الفعلي ز

 السوق.

  ومن ثم تحديد األولويات  فيها،البيئة القطاعية التي يعمل  إطاريظهر تقييم األداء المركز االستراتيجي للبنك التجاري في

 الستراتيجي للبنك التجاري.وحاالت التغيير المطلوبة لتحسين المركز ا

  يقدم تقييم األداء صورة شاملة لمختلف المستويات اإلدارية عن أداء البنك التجاري، وتحديد دوره في االقتصاد الوطني، وآليات

 تعزيزه كما يوضح كفاءة تخصيص واستخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة للبنك التجاري.

  مما يساهم في تحسين مستوى األداء فيه. قسام المختلفة في البنك التجاري،نوع من المنافسة بين األيعمل تقييم األداء على إيجاد 

 .بطاقة األداء المتوازن ثانياً:

 .نبذة تاريخية عن ظهور بطاقة األداء المتوازن -1

، أدائهايفية قياس المنظمات عن ك  Robert Kaplan، حيث كتب 1293لبطاقة األداء المتوازن في بداية ظهرت المعالم األولى    

 Relevance Lostظهر كتاب بعنوان  1292، وفي سنة القياس وهي المقاييس غير الماليةوذكر ان هناك ابعاد مفقودة في عملية 

حيث ظهر مدخل األداء المتوازن كاتجاه رئيسي لمواجهة االنتقادات التي وجهت الى المدخل  Kaplan & Johnsonلكل من

 .14التقليدي

                                                           
ية ، تخصص نقود كمال فايدي ، دور التسويق المصرفي في تحسين أداء البنوك العمومية في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة ، قسم العلوم االقتصاد 12

 .164ص ( 9014)ومالية ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر
-92، ص 9002، األردن، ول  ، دار صااء لننرر والتوزي  ممانفهد ، اثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجارية ، الطبعة األنصر حمود مزنان  13
00. 
ة ، المؤتمر الثالث اتيعبدالرحيم محمد عبدالرحيم ، دور الخرائط االستراتيجية في تحقيق التراصف وبناء نموذج العمل المؤسسي : التحول من الفردية الى المؤسس 14

اون لدول الخليج العربية : لمعاهد اإلدارة العامة والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان التغير واالبداع اإلداري في المنظمات الحكومية في دول مجلس التع

 .6، ص 6/9014/  99-93تجارب ورؤى مستقبلية ، الدوحة ، قطر ، 
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( Harvard Business Reviewمن دورية هارفارد لالعمال ) 49( في العدد Kaplan and Nortonنشر ) ،1229وفي عام     

وقد اثارت المقالة انتباه الكثير من المتخصصين الى هذه الطريقة  "،"بطاقة األداء المتوازن لقياس دوافع األداء بعنوان:مقال 

( مفهوم بطاقة األداء Harvard Business Reviewالمدهشة في مبيعات الدورية، وعدت )الجديدة، وما دل على ذلك الزيادة 

 المتوازن واحدا من اهم خمسة عشر مفهوما ادارياً.

 & Nolanمفهوم البطاقة بصفته الحالية في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، عندما قام معهد نولن نورتن ) ةنشأ   

Norton وكان المحرك  مختلفة،المستقبل( بمشاركة عدد من الشركات من مجاالت قياس األداء في منشأت بعنوان )( باجراء دراسة

األساس للدراسة اقناع المشاركين بعدم قدرة طرائق قياس األداء التقليدي المعتمدة على البيانات التاريخية من اإليفاء بالغرض 

 المطلوب عند اتخاذ القرارات الفاعلة.

( استشاري David Norton، و )(Harvardاألستاذ بكلية إدارة االعمال في جامعة هارفارد ) ،(Robert Kaplan)من  قام كل   

على الطلبات المتزايدة من الشركات الكبرى، واستغرقت  بتطوير بطاقة األداء، بناءاً  1229( عام KPMGالمحاسبة في مؤسسة )

هوم واضح وتصور شامل عن بطاقة األداء المتوازن، وعرضت نتائج الدراسة في الدراسة عاماً كامالً، ونتجت عنها بلورة مف

الكتب  أكثر(، وكان من Kaplan and Norton(، الذي حمل اسم كل من )The Balanced Scorecardالكتاب الموسوم )

 .15انتشارا حول العالم

 مفهوم بطاقة األداء المتوازن واهميتها -2

د والخصائص بطاقة األداء المتوازن، نظراً ألن كل تعريف ركز على بعض الجوانب واالبعا تعددت التعاريف التي تناولت   

، لكن على الرغم من تعدد هذه التعريفات إال أنها وافدة من مصدر واحد وهو المفهوم األول الذي قدمه كل من المميزة لهذا المقياس

(Kaplan and Norton )1229 ها "نظام شامل لقياس األداء من منظور استراتيجي يتم بموجبه لبطاقة األداء المتوازن باعتبار

 .16ترجمة استراتيجية تنظيم االعمال الى اهداف استراتيجية ومقاييس وقيم مستهدفة وخطوات إجرائية تمهيدية واضحة"

ربعة مناظير مهمة او "بطاقة عالمة موزونة تسمح للمديرين بالنظر الى االعمال من أ ( بانها:Butler،1997في حين عرفها )   

كيف ننظر الى اعمالنا. ماهي االعمال التي ينبغي ان نتميز بها. هل نستمر في تكوين القيمة وتحسينها.  أسئلة،تقدم أجوبة على أربعة 

 .17كيف ننظر الى الشركاء وأصحاب المصالح"

 ظمة االعمال"."األداة التي تقيس األداء الشامل لمن بأنها:( Barkly، 2000بينما عرفها )   

توفر معلومات بصيغة نموذج يعرض طرائق متنوعة الدارة المنظمة لكسب عوائد  ( أن البطاقةRobinson،2000ويرى )

 مرضية، من خالل صناعة قرارات استراتيجية تأخذ في االعتبار االثار الناتجة عن محاور البطاقة األربعة، 

                                                           
 .10-2، ص 9019بطاقة العالمات المتوازنة : مدخل لإلدارة المستدامة ، الطبعة األولى ، دارة الكتب العلمية ، بيروت ،  واخرون،مسلم عالوي السعد  15

16 Robert S Kaplan & David P. Norton : The Balanced Scorecard : measures that drive performance ,      

    Harvard Business Review, January-February, 1992,P71. 
17 Butler Alan & al, Linking the balanced scorecard to strategy, Long Range Planning, Vol 30, Issue 2,  

    April 1997, p245. 
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، وان تحليل األداء وقياسه للمحاور المذكور يعتمد على تحليل وتشخيص مقاييس أداء المالي والزبائن والعمليات وتعلم ونمو االفراد 

 .18مالية وغير مالية الهداف قصيرة وطويلة االجل

"نظام لقياس األداء يحتوي على كل من المقاييس المالية وغير المالية، وتعطي أربعة  بانها:( Malmi،2001وقد عرفت من قبل )   

، العمليات الموجهة الى المساهمين والزبائن ومستهدفات األداء الداخلي ، عالقات الزبائنهي: األداء الماليمجاالت بالمنظمة 

 .19المرتبطة بالعمليات التشغيلية واالبتكار والقدرة على التعلم"

ية المنشأة الى "أداة تستخدم لنقل وتوصيل استراتيج بانها:( بطاقة األداء لمتوازن Gering and Keith،2000ويعرف )   

الوحدات والمستويات اإلدارية المختلفة وأيضا لقياس نماذج التنفيذ في تلك الوحدات، فاستخدمها بشكل يضمن تحقيق النتائج 

فيذ االستراتيجية والمحاسبة عن نتائجها نافسي وذلك عن طريق توفير أداة لتنالمستهدفة. بما يدعم من قوة المنشأة وموقفها الت

 .20المستهدفة"

، تقييم وإدارة األداء االستراتيجيوبناء على التعريفات السابقة يرى الباحثان ان بطاقة األداء المتوازن تعد نظاما )اطارا( متكامال ل   

، وتتكون بطاقة األداء المتوازن من أربعة محاور تقيس األداء مجموعة من مقاييس األداء المالي وغير المالي من خالل تكامل

ظور العمليات الداخلية، منظور التعلم والنمو( واألداء الخارجي )المنظور المالي، ومنظور الزبائن( من خالل الداخلي )من

 ، المستقبل(.االبعاد الزمنية الثالثة )الماضي، الحاضربعين االعتبار  ، أخذتالمعلومات التي يتم تبادلها بين المحاور األربعة

 أدنيمن اعلى مستوى الى  ، بداءً ية المنظمة مفهومة من قبل الجميعاألفضل لجعل استراتيجفبطاقة األداء المتوازن هي األداة    

 مستوى في الهيكل التنظيمي للمنظمة.

 وقد سميت بطاقة األداء بالمتوازنة ألنها:

 .توازن بين األهداف قصيرة وطويلة االجل 

 .تراعي المؤشرات المالية وغير المالية 

 قبلي والماضي.تقيس األداء الحالي والمست 

 .)تركز على تحسين العمليات وليس على تخفيضها )النظرة الكالسيكية 

 من خالل المعلومات التي يتم تبادلها بين المحاور األربعة.تقييس األداء الداخلي والخارجي ، 

 

 أهمية بطاقة األداء المتوازن -3

 كاالتي:م األداء االستراتيجي للمنظمة من خالل ماتحققه يتفق العديد من الباحثين على أهمية بطاقة األداء المتوازن في تقوي

 .توضيح استراتيجية المنظمة وتفسيرها وتطويرها وتشخيص المبادارات االستراتيجية واهميتها 

                                                           
18 Robin A. Robinson, Balanced Scorecard , Computerworld, vol 34, issue 4 , 2000 ,p3.  
19 Teemu Malmi, Balanced scorecard in Finish companies : A research note, Management Accounting  

    Research, vol 12 , issue 2 , 2001 , p208. 
20 Gering, Micheal, and Keith Rosmarin, "Central beating" Financial Management , June, 2000, pp, 32-33. 
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 .تعالج عجز أنظمة اإلدارية التقليدية في ربط استراتيجية المنظمة البعيدة المدى مع أنشطتها وافعالها القريبة المدى 

 اقة بمثابة الحجر األساس للنجاح الحالي والمستقبلي للمنظمة على عكس المقاييس المالية التقليدية التي تفيد بما حدث في تعد البط

 .21الفترة الماضية دون اإلشارة الى كيفية االستفادة منها لتحسين األداء مستقبال

 ن واإلدارة وبنفس الوقت تلقي الضوء على مجموعة تجعل بطاقة األداء المتوازن المعايير المالية كملخص مهم الداء العاملي

عمومية وتفاعل وترابط بين العميل والعمليات الداخلية والعاملين وأداء المنظمة لتحقيق نجاح مالي طويل  أكثرمقاييس 

 .22االجل

 معلومات التي تزيد على توفر بطاقة األداء المتوازنة معلومات كافية للمديرين التخاذ القرارات المناسبة، وتقلل من مشكلة ال

 .23حاجة مستخدميها والتي تؤدي الى ارباك المديرين في اتخاذ القرارات

 .المحاور المكونة لبطاقة األداء المتوازن -2

تمكن بطاقة األداء المتوازن المنظمة من تقييم األداء على نحو متكامل عن طريق ربط األهداف المتعددة التي تسعى المنظمة 

البطاقة ترجمة رؤية المنظمة واستراتيجيتها الى اهداف ومقاييس يتم تبويبها في أربعة ابعاد يقوم كل منها بتقييم  لتحقيقها ويتم في

األداء من منظور مختلف فيتم تقييم األداء من منظور المساهمين والزبائن والعمليات التشغيلية الداخلية والتعلم والنمو، وفيما يلي 

 اد.توضيح لكل بعد من هذه االبع

 The Financial Perspectiveالبعد المالي  -أ

يعد المنظور المالي احد اهم محاور تقويم األداء الشامل للمنظمة، ويتضمن هذا المنظور مقاييس موجهة لتحقيق األهداف ،    

ليف بالمقارنة وللوقوف على مستوى األرباح المتحققة من استراتيجية منظمة االعمال، عن طريق العمل على خفض مستويات التكا

في س المال المستثمر الناتج عن االنخفاض مع المنظمات المنافسة والتركيز على حجم ومستوى الدخل التشغيلي، والعائد على رأ

، والعائد على حقوق المالكين والعائد على مجموع الموجودات بيعات للمنتجات الحالية والجديدةالتكاليف والنمو في حجم الم

 .24افة، والنمو في التدفقات النقدية المتولدة عن نشاطات التشغيلاالقتصادية المض

 .25ويتم تقييم األداء هنا بالمقارنة مع نتائج األداء المالية لمنظمات منافسة، ومع معايير للمنظمة نفسها

 التالية:ويهدف هذا المحور الى اإلجابة عن التساؤالت 

 لمساهمين؟فع والنتائج التي ترضي اهل حققت المؤسسة المنا 

 صورة المؤسسة في أعين المساهمين؟ كيف تبدو 

                                                           
  ل وإعادة الهندسة واثرها على األداء االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن ، الطبعة اثمار عبدالرزاق محمد ، استراتيجية التكام 21

 .909، ص 9019األولى ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،    
 .94، ص 9013، العدد األول ،  19ابوبكر مفتاح شابون ، "بطاقة األداء المتوازن" ، في مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة سيها ، المجلد  22
 احمد يوسف دودين ، "معوقات استخدام بطاقة األداء المتوازن في البنوك التجارية األردنية" ، في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات ،  23

 .10، ص 9002المجلد التاسع ، العدد الثاني ، جامعة الزرقاء الخاصة ، األردن ،     
  .91ق ، صمسلم عالوي ، مرجع ساب 24
ن المصارف األردنية انعام محسن حسن زويلف وعبدالناصر نور ، "أهمية ومدى استخدام بطاقة العالمات المتوازنة في تقويم األداء ، دراسة تطبيقية على عينة م 25

 .91، ص 9009،  9، في المجلة األردنية في إدارة االعمال ، المجلد األول ، العدد 
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 أهمها:من  ألسبابغير أن التركيز على المنظور المالي لوحده ال يكفي  

 العناصر األساسية في وجود المنظمة. أحد، ألن الزبائن هم أهمية الزبائن بالنسبة للمنظمة 

 .تعد مشتريات الزبائن األساس في وجود المنظمة 

 ات الزبائن الحاليين والمتوقعين ضروري الستمرار بقاء المنظمة.ان تفهم حاج 

من الضروري  وأصبح، محددات الرغبة المستقبلية للشراء، وعرفة ما الذي يرغب الزبائن شراءهمن الضروري م أصبحلذا 

 جنبا الى جنب مع المنظور المالي.االهتمام بمنظور الزبون 

 The Customer Perspectiveبعد الزبائن   -ب

عمال في يحدد المديرون في هذا المنظور من البطاقة قطاعات الزبائن والسوق التي تتنافس فيها وحدات االعمال ومقاييس أداء اال

، ألن منظور الزبائن يشتمل على مقاييس عديدة أساسية )عامة( للعوائد او )النواتج( الناجمة عن هذه القطاعات المستهدفة

 .26فذة بشكل جيداالستراتيجية المصاغة والمن

 :27ويهدف هذا المحور الى اإلجابة عن التساؤالت التالية

  خدماتها؟كيف ينظر الزبائن الى المؤسسة وما مدى رضاهم عن 

  المنافسين؟هل نجحت المؤسسة في مواجهة 

مشاهدة والرسائل ، من خالل استطالع اراء الزبائن او من خالل المالحظة والأداء المنظمة طبقا لهذا المنظور ويمكن قياس

 واالتصاالت الهاتفية والتغذية العكسية او حجم المبيعات المتحقق فعال للمنظمة.

، ويعتمد الزبائن الجدد، االحتفاظ بالزبون، وربحية الزبون(يشمل منظور الزبائن على مقاييس أداء متعددة )رضا الزبون، كسب 

، لذا فان مقياس رضا الزبون يقيس مستوى أداء المنظمة بشكل جيد، ضاهالستجابة الحتياجاته وتحقيق راالحتفاظ بالزبون على ا

 .28وهذا يعني ان تطور المنظمة مقياسها في ضوء وجهة نظر زبائنها

بأهمية التركيز على الزبون وتحقيق رضاه في كل عمل، وهذه المؤشرات تقود الى  دارية الحديثة على تزايد االدراكتؤكد الفلسفة اإل

 :29مايأتي

 رضا الزبائن سيجعلهم يتحولون الى مجهزين اخرين لتغطية احتياجاتهم. عدم 

  حتى وان كانت الصورة المالية تبدو  رئيس يقود الى االضمحالل مستقبال،ان األداء الضعيف من هذا المنظور هو مؤشر

 بحالة جيدة االن.

 ع العمليات التي من اجلها تقوم بتوفير عند تطوير مقاييس للرضا، يجب ان ينظر للزبائن من حيث تنوع الزبائن وتنو

 المنتج او الخدمة لمجموعة محددة من الزبائن.

                                                           
 .49,42ون ، مرجع سابق ، ص ص مسلم عالوي السعد واخر 26
  ء نعيمة يحياوي وخديجة لدرع ، "بطاقة األداء المتوازن أداة فعالة للتقييم الشامل ألداء المنظمات"، في الملتقى الدولي بعنوان : األدا 27

 .22، ص 9011نوفمبر  93و  99المتميز للمنظمات والحكومات ، جامعة ورقلة يومي    
 .91خرون ، مرجع سابق ، صمسلم عالوي السعد وا 28
 94، صالسابقالمرجع  29
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فإن المنظمة التي تستهدف رضا زبائنها، وتحقيق عوائد مالية مجزية، ان تعمل بكفاءة وفاعلية وان تنتج السلع والخدمات  وأخيراً  

 الهتمام بمنظور العمليات الداخلية.الي تستجيب لحاجات الزبائن وتوقعاتهم، وهذا يدعو الى ضرورة ا

 The Internal Process Perspectiveبعد العمليات الداخلية  -ج

ويستهدف المنظور  غيرها،يقصد بمنظور العمليات الداخلية جميع النشاطات والفعاليات الداخلية الحيوية التي تتميز بها المنظمة من 

 :30مايأتي

 ون.التسليم طبقا للقيمة المتوقعة للزب 

 .االستجابة الكاملة لحاجات وتوقعات حملة األسهم باحسن المقاييس المالية 

على رضا الزبائن ومن تقنياتها  رأثوعليه فان المقاييس الداخلية لبطاقة األداء المتوازن تنبثق من عمليات االعمال التي لها    

م من المنظمات ان تقرر أي العمليات والكفاءات التي المطلوب ان تضمن للمنظمة المواصلة على خط قيادة السوق، وهذا يستلز

 ينبغي ان تتفوق بها، ومن ثم تحدد مقاييس هذا التفوق او التميز.

 التساؤل:يتأسس المنظور وتستوضح مكوناته من خالل اإلجابة على 

  مميزة؟ما الذي يمكن ان نعمله بصورة جيدة وبحالة 

 المنظمة،لزبون ينتج عن العمليات والقرارات والممارسات التي تتحقق في جميع ارجاء ألن األداء المميز الذي تقدمه المنظمة ل

الن المقاييس تحقق في  مجاالتها،تخصصا في  وأكثروعليه ينبغي ان تصمم المقاييس من قبل أولئك الذي هم على دراسة بالعمليات 

 هذه المقاييس من قبل المستشارين الخارجيين. ان تطور مثل يمكن زبائن، والللالنهاية رسالة المنظمة المميزة 

داف المالية بعيدة المدى القصير والبعيد والتي تساند األه تأثيرا في رضا الزبون على المدى منظور المقاييس األكثريعتمد    

لى كشف العمليات ، مهارات العاملين، واإلنتاجية( ويتوجه المنظور االدورة، الجودة ، وتشمل المقاييس كل من )زمنللمنظمة

 باتجاهين:والنشاطات األكثر اسهاما في تحسين األداء التشغيلي لمنظمة االعمال وتطويره من خالل العمل 

 : التوجه نحو حاجات الزبون وتحقيق افضل استجابة لها. األول

 داء الزبون الداخلي وتحقق رضاه.: توجيه منظور التعلم والنمو عن طريق تحديد نوع البرامج واإلجراءات التي تحسن من أ الثاني

 

 The Learning & Growth Perspectiveبعد التعلم والنمو  -د

، ويسهم في تكوين النمو بعيد المدى والتحسين من منظور الزبون ور في ضوء الهيكل التحتي للمنظمةيتأسس هذا المنظ   

والمستقبلي، ويركز هذا المنظور على ثالثة مصادر رئيسية هي  والعمليات الداخلية، ويحدد العوامل األكثر أهمية للنجاح الحالي

 .31)األشخاص، النظم، اإلجراءات التنظيمية(

 هما:ويسعى هذا المحور الى اإلجابة عن سؤالين أساسيين 

  لتميز؟واهل للمؤسسة القدرة على التعلم 

                                                           
 .96ص  السابق،المرجع  30
 .63ص السابق ، المرجع 31
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  المستمر؟كيف تقوي المؤسسة قدرتها على التغيير والتحسين 

مقارنة سلوك العاملين على أساس مستوى التكوين والتاهيل، استقصاءات ومؤشرات  التالية:م على أساس المؤشرات ويأتي التقيي

الرضا لدى العاملين، معدل دوران العمال )نسبة العمال المغادرين(، إنتاجية العمال، رقم االعمال للعامل، فعالية نظام المعلومات 

التحفيز واالستقاللية والذي يقاس بعدد االقتراحات  الزبائن،الذين تتوفر لديهم معلومات حول  والذي يقاس بمعدل العمال األساسيين

معدل األجور المحتوية للمكافات )سواء فردية او  اإلدارة،المقدمة من طرف العاملين والتي حضيت بمتابعة جدية من طرف 

 .32جماعية(

 : 33ويركز منظور التعلم والنمو على ثالث قدرات وهي

لها متميزة، وعلى تهيئة يعمل المنظور على كشف العوامل والقوى التي تسهم في تقوية هذه القدرات وجع :العاملينقدرات  -1

 للتحسين المستمر ونمو المنظمة مستقبال، وتقاس هذه القدرات بمقاييس مستويات التعلم والمهارة لدى العاملين. مجالها

ظم المعلومات قادرة على تزويد العاملين بما هو ضروري لخدمة الزبون وتقاس هذه يجب ان تكون ن :المعلوماتقدرات نظام  -9

 القدرات بنسبة عمليات اإلنتاج ذات التغذية العكسية الفورية.

يجب ان يكون هناك انسجام وتفاعل بين قدرات العاملين ومهاراتهم وطبيعة اإلجراءات  :العملالتحفيز والتمكين واالندماج في  -3

 العمليات. إلدارةبمدى رضا العاملين، ونسبة العاملين في إدارة اإلنتاج والمبيعات، و)العاملين األساسيين( المفوضين  التنظيمية

 

 الدراسة الميدانية

 الدراسة. مجتمع وعينة -1

( 60بلغ عددهم )ي بالبنك والذينيتمثل مجتمع الدراسة في مديري اإلدارات والمراكز ورؤساء األقسام والوحدات ومدخلي البيانات 

 فرداً.

 أداة جمع البيانات )االستبيان(. -2

استمارة االستبيان، حيث إن دقة ومصداقية  وهيإن طبيعة موضوع البحث فرض نوعا محددا من أدوات جمع البيانات وتحليلها 

ة مجموعة من األسئلة تعد البيانات التي يتم جمعها يعتمد على حسن اختيار الباحث لألداة التي تستخدم لذلك مع الحرص على صياغ

بهدف الحصول على بيانات تخدم أساسا دراسة الموضوع من خالل مشكلة البحث والتساؤالت المعدة لذلك. لقد تم تصميم استمارة 

االستبيان بشكل مبدئي من خالل ما تم استخالصه من الجانب النظري لهذا من الضرورة تقسيم استمارة االستبيان إلى عدة أجزاء، 

( أمام اإلجابة روعي في إعداد االستبيان وضوح الفقرات وسهولة اإلجابة عليها، حيث طلب من المستجيب وضع عالمة ) وقد

 .التي يراها مناسبة

 اختبارات الصدق " الصالحية. -3

                                                           
           نعيمة يحياوي ، مراقبة التسيير بين النظرية والتطبيق دراسة حالة قطاع صناعة الحليب ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة ، قسم العلوم  32

 .962، ص 9002االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، االقتصادية ، كلية العلوم     
 .66،  69مسلم عالوي السعد واخرون ، مرجع سابق ، ص ص  33
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 :اآلتية باالختبارات ة استمارة االستبيان قام الباحثانللتأكد من صدق وصالحي 

حتوي في االستمارة، من خالل التأكد من أن جميع األسئلة التي تحتويها استمارة االستبيان تم إجراء صدق المصدق المحتوى:  -أ

 تغطي جميع جوانب وأبعاد التساؤالت المنتقاة من اإلطار النظري للدراسة. الدراسة، كماتغطي جميع أبعاد المشكلة قيد 

عد أن تم جمع أراء ومالحظات جميع هؤالء وب متخصصين،أساتذة : تم عرض استمارة االستبيان علي الصدق الظاهري -ب

التوصل إلى بالحذف أو اإلضافة في الفقرات و المتخصصين على فقرات استمارة االستبيان تم إجراء التعديالت الالزمة سواء

 -:كاألتيوهي مجموعات رئيسية من األسئلة  تضم التي الصورة التي أعدت للتطبيق

يحتوي هذا المحور على البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة لشخصية لعينة الدراسة: البيانات األولية ا األول:المحور 

  .الدراسة

يتضمن هذا المحور الثاني: تقييم مدي وجود صعوبات من استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس أداء البنك اإلسالمي: 

استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس أداء البنك اإلسالمي. من  ( أبعاد والتي تعكس تقييم مدي وجود صعوبات من4المحور)

 -وجهة نظر أراء عينة الدراسة، وتتلخص هذه البنود بالمحور وفق االتي:

  :تعود بالبعد المالي لتي صعوبات ال( عبارات تعكس تقييم مدى وجود أهم 6يتكون هذا البعد من عدد )البعد األول: البعد المالي

  األداء المتوازن عند استخدامها كأداة لقياس أداء البنك اإلسالمي. من وجهة نظر أراء عينة الدراسة ببطاقة

  :بعد بتعود التي صعوبات ال( عبارات تعكس تقييم مدى وجود أهم 6يتكون هذا البعد من عدد )البعد الثاني: البعد الزبائن

  لقياس أداء البنك اإلسالمي. من وجهة نظر أراء عينة الدراسة بطاقة األداء المتوازن عند استخدامها كأداةلالزبائن 

  :الى تعودالتي صعوبات ال( عبارات تعكس تقييم مدى وجود أهم 6يتكون هذا البعد من عدد )البعد الثالث: العمليات الداخلية 

  مي. من وجهة نظر أراء عينة الدراسةالعمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن عند استخدامها كأداة لقياس أداء البنك اإلسال

  :بعد النمو الصعوبات تعود ب( عبارات تعكس تقييم مدى وجود أهم 6يتكون هذا البعد من عدد )البعد الرابع: النمو والتعلم

  والتعلم ببطاقة األداء المتوازن عند استخدامها كأداة لقياس أداء البنك اإلسالمي. من وجهة نظر أراء عينة الدراسة

  اختبار الثبات والصدق: -ج

( Alpha Cornbach( استمارة استبيان وحساب معامل كرونباخ ألفا )90" تم توزيع عدد )أداة البحثللتأكد من ثبات وصدق "   

محور من محاور استمارة االستبيان ولجميع  ألفا لكلومعامل الصدق الذاتي عن طريق إيجاد الجذر التربيعي لمعامل كرونباخ 

 (.1نت النتائج كما بالجدول رقم )اور، فكاالمح

 ( نتائج اختبار الثبات والصدق1جدول رقم )

 معامل الصدق معامل ألفاء الثبات عدد الفقرات البعد م

 0.264 0.23 6 المالي 1

 0.221 0.241 6 الزبائن 9

 0.226 0.293 6 العمليات الداخلية 3
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 0.292 0.29 6 النمو والتعلم 4

 0.223 0.24 94 دجميع االبعا

 

استمارة االستبيان ( )معامالت الثبات( لكل مجموعة من عبارات )(  نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا 1من خالل الجدول رقم )

من الثبات وهذا يدل على توفر درجة عالية  0.60( وهي قيم كبيرة أكبر من 0.293إلى  0.290تتراوح بين )ولجميع العبارات 

وهذا يدل على  0.60( وهي قيم كبيرة أكبر من 0.226إلى  0.292الداخلي في اإلجابات،وكذلك فإن معامالت الصدق تتراوح بين ) 

توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من االعتماد علي هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها، مما يزيد من 

 التي سوف نحصل عليها. الثقة في النتائج

مدراء اإلدارات والمراكز على عينة من االستبيان وبعد عملية التحكيم وحساب معامالت الثبات والصدق تم توزيع استمارات 

استبيان صالحة للتحليل من االستمارات استمارة ( 60وبعد فترة زمنية تم الحصول على عدد ) والوحدات،ورؤساء األقسام 

نالحظ  الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها، من خالل الجدولاالستبيان ( يبين عدد استمارات 9ول رقم )الموزعة، والجد

 الموزعة وهي نسبة كبيرة.االستبيان من جميع استمارات  %96أن نسبة المسترجع الكلية 

 ( االستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها. 2جدول رقم )

 نسبة المسترجع % سترجعالم الموزع

20 60 96% 

 

 مقياس االستبيان:

 )الخماسي  ليكرت مقياس على االعتماد تم البيانات،االستبيان استخدم الباحث الطريقة الرقمية في ترميز  بعد تجميع استمارات

Likert Scale)  ( 9بالرأي )موافق بشدة ( يعنى ) أتبد 1 إلى 9 من تتراوح أوزانًا المتغيرات اتخذت للتعبير على المتغيرات، حيث

 عبارة بالبعد، حيث لكل المتوسط المرجح فترة لمعرفة األوزان فترات حساب تم (، وقد1موافق اطالقا( يعنى ) بالرأي )غير وتنتهي

 ( األتي:3وتم تحديد أوزان اإلجابات للفقرات وفق الجدول )(،0.9الدراسة هي ) في المستخدمة الفترة طول كان

 ( تحديد االتجاهات وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب المتوسط المرجح3جدول)

 المتوسط المرجح الوزن المتغيرات 

 1.22إلى  1من  1 غير موافق اطالقا 

 9.92إلى  1.90من   9 غير موافق 

 3.32إلى  9.6من  3 محايد

 4.12إلى  3.40من  4 موافق
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 9.00إلى  4.90من  9 موافق بشدة

 

 اسةتساؤالت الدر

، وذلك الختبار تساوالت كل مجال من مجاالت االستبانة، Test-One Sample Tللعينة الواحدة  Tاستخدم الباحث اختبار 

 ومعرفة معنوية )داللة( آراء المشاركين في الدراسة على محتوى كل فقرة. 

  قيمة الداللة اإلحصائية للفقرة أصغر من تكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد عينة الدراسة موافقين على محتواها إذا كانت

 ، 3والمتوسط الحسابي المرجح للفقرة أكبر من  0.09مستوى المعنوية 

  تكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد عينة الدراسة غير موافقين على محتواها إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية للفقرة أصغر

 3لمرجح للفقرة أصغر من والمتوسط الحسابي ا 0.09من مستوى المعنوية 

  وهذا ينطبق 0.09وتكون أراء أفراد عينة الدراسة محايدة إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من مستوى المعنوية ،

 على جميع الفقرات في استبانة الدراسة.

 

 الدراسة:خصائص مفردات عينة 

من خالل استمارة االستبيان، وتهيئتها لعملية التحليل اإلحصائي، تم بعد القيام بالخطوات الالزمة لتجهيز البيانات المتحصل عليها 

القيام بإجراء عرض لبيانات الدراسة الميدانية وتحليل وصفي لها، باستخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي، وذلك لبيان خصائص 

 مفردات عينة الدراسة وذلك على النحو التالي:

 ل العلميالمؤهحسب  عينة الدراسةتوزيع مفردات 

( %63( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن مؤهالتهم العلمية بكالوريوس أو ليسانس ويمثلون نسبة )4من خالل الجدول )

( من جميع مفردات عينة الدراسة، %30من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليهم ممن مؤهالتهم العلمية دبلوم عالي ويمثلون نسبة )

اه ويمثلون ( من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم ممن مؤهالتهم العلمية دكتور%9العلمية ماجستير ويمثلون نسبة )ثم ممن مؤهالتهم 

 من جميع مفردات عينة الدراسة.( %9نسبة قليلة جدا )

 حسب المؤهل العلمي توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسةال( 2جدول رقم )

 النسبة المئوية كرارالت المؤهل العلمى ت

 %30 19 ثانوية عامة 1

 %63 38 بكالوريوس 2

 %5 3 ماجستير 3

 %2 1 دكتواره 4
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 %100 60 المجموع 

 

  التخصص توزيع مفردات عينة الدراسة حسب

 ( من%30( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة تخصصهم محاسبة وتحليل بيانات ويمثلون نسبة )9من خالل الجدول رقم )

( من جميع مفردات عينة الدراسة، %93جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن تخصصهم تمويل ومصارف ويمثلون نسبة )

( على التوالي من جميع مفردات %10( و)%2والباقي ممن تخصصهم تخصصات موزعة ما بين "اقتصاد" و"غدارة" بنسبة )

 ( فرداً.60عينة الدراسة والبالغ عددهم )

 حسب التخصص  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة2) جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار التخصص ت

 %30 18 محاسبة 1

 %7 4 اقتصاد 2

 %23 14 تمويل ومصارف 3

 %10 6 إدارة 4

 %30 18 تحليل بيانات 5

 %100 60 المجموع

 

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الخبرة

( من %30سنة ويمثلون نسبة ) 90( نالحظ أن أعلى نسبة من مفردات عينة الدراسة ممن خبرتهم أكثر من 6ل الجدول رقم )من خال

( من جميع %99سنوات" ويمثلون نسبة ) 10إلى  9سنوات" و" من  9جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليهم ممن خبرتهم "أقل من 

( من جميع مفردات عينة الدراسة، والباقي %19سنة" ويمثلون نسبة ) 19إلى  11راسة، ثم يليهم ممن خبرتهم "من مفردات عينة الد

 ( فرداً.60( من جميع مفردات عينة الدراسة والبالغ عددهم )%9سنة" ويمثلون نسبة ) 90إلى  16ممن خبرتهم "من 

 الخبرة حسب عينة الدراسة( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات 6جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة  ت

 %25 15 سنوات 9أقل من  1

 %25 15 سنوات 10إلى  9من  2

 %12 7 سنة 19إلى  11من  3

 %8 5 سنة 90إلى  16من  4
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 %30 18 سنة 90أكثر من  5 

 %100 60 المجموع

 

 تخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس أداء البنك االسالمي.اختبار تساؤالت الدراسة حول أهم صعوبات اس

بائن، البعد الثالث: زالبعد االول: البعد المالي، البعد الثاني: ال وهى: ( أبعاد4( عبارة موزعة على )94) يتضمن هذا المحور على

أهم صعوبات استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس العمليات الداخلية، وأخيراً البعد الرابع: التعلم والنمو، والتي تعكس تقييم 

 -إلى:أداء البنك اإلسالمي من وجهة نظر أراء عينة الدراسة ويتلخص التحليل الوصفي اإلحصائي لبنود هذا المحور 

 التساؤل األول: أهم صعوبات البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي

( عبارات تعكس تقييم أهم صعوبات البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي. 6ا البعد من عدد )يتكون هذ

 الجدول يوضحها كما اإلحصائي للبعدالتحليل  كانت نتائج أراء العينة استطالع من وجهة نظر أراء عينة الدراسة، ومن خالل

 تي: حيث تبين من الجدول اآل ،(7)رقم

 

 ( التحليل اإلحصائي أهم صعوبات البعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي.7جدول )

 العدد الفقرة  ت

غير 

موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 ترتيب

1 

تسعى اإلدارة الى تعظيم ثروة 

ن من خالل تحقيق المساهمي

 عوائد على االستثمار

60 

30 4 11 10 5 

2.27 1.42 3 
50% 7% 18% 17% 8% 

2 

يعتبر مقياس تحقيق قيمة 

مضافة اقتصادية مقاسا 

استراتيجيا يسعى البنك الى 

 تحقيقه في العمل المصرفي

60 

27 15 6 3 9 

2.20 1.44 4 
45% 25% 10% 5% 15% 

3 

ر الربحية عن يتم تحقيق معيا

طريق مقاييس أداء مثل تنوع 

 خدمات الزبائن

60 

17 24 15 2 2 

2.13 0.97 6 
28% 40% 25% 3% 3% 

 5 1.08 2.15 3 4 10 25 18 60يعتبر مقياس النمو المتوازن  4
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لمزيج اإليرادات من  

النشاطات االستثمارية من 

المقاييس األساسية التي تقوم 

 إدارة البنك بتطبيقها

30% 42% 17% 7% 5% 

5 

يستهدف مقياس تخفيض 

التكاليف الى اقصى حد ممكن 

 تحقيق اقصى فعالية ممكنة

60 

22 17 11 2 8 

2.28 1.34 2 
37% 28% 18% 3% 13% 

6 

يسدد البنك التزاماته قصيرة 

االجل من خالل السيولة 

 المتوفرة لديه

60 

18 16 16 10 0 

2.30 1.07 1 
30% 27% 27% 17% 0% 

 0.03 0.07 2.22 المالي للبند: البعدالمتوسط الحسابي 

 

 

عبارة )يسدد البنك التزاماته قصيرة االجل من خالل السيولة المتوفرة لديه( جاءت في المرتبة األولى من بين العبارات في البعد 

 (، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي%30) األول، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق إطالقا( وتساوي

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف 3في اتجاه )غير موافق( وهو أقل من) )9.30)

 (. 1.02معياري )

ي المرتبة الثانية في البعد األول، جاءت عبارة )يستهدف مقياس تخفيض التكاليف الى اقصى حد ممكن تحقيق اقصى فعالية ممكنة( ف

في  )9.99) (، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي%32وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق إطالقا( وتساوي )

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري 3اتجاه )غير موافق( وهو أقل من)

(. في المرتبة الثالثة جاءت عبارة )تسعى اإلدارة الى تعظيم ثروة المساهمين من خالل تحقيق عوائد على االستثمار( وكانت 1.34)

في اتجاه  )9.92) (، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي%90نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق إطالقا( وتساوي )

(. 1.49المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )( 3)غير موافق( وهو أقل من)

في حين جاءت عبارة )يعتبر مقياس النمو المتوازن لمزيج اإليرادات من النشاطات االستثمارية من المقاييس األساسية التي تقوم 

(، وأن متوسط %49اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق إطالقا( وتساوي )إدارة البنك بتطبيقها( في المرتبة الرابعة، وكانت نسبة 

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي 3في اتجاه )غير موافق( وهو أقل من) )9.90) إجابات أفراد الدراسة يساوي

 (.1.44المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )
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يعتبر مقياس النمو المتوازن لمزيج اإليرادات من النشاطات االستثمارية من المقاييس بينما في المرتبة الخامسة جاءت عبارة ) 

 (،%49األساسية التي تقوم إدارة البنك بتطبيقها(، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق( وتساوي )

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس 3في اتجاه )غير موافق( وهو أقل من) )9.19وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي) 

 (.1.09ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )

في المرتبة األخيرة بالبعد االول جاءت عبارة )يتم تحقيق معيار الربحية عن طريق مقاييس أداء مثل تنوع خدمات الزبائن(،  

في اتجاه  )9.13(، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي)%40وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق( وتساوي )

 (.0.29( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )3)غير موافق( وهو أقل من)

األداء المتوازن في قياس أداء البنك للبعد تقييم أهم صعوبات البعد المالي ببطاقة المتوسط الحسابي الكلي  ( أن2كما يبين الجدول)

عينة الدراسة حول  أفرادويدل على اتجاه ( 0.10( وبانحراف معياري )9.99قد بلغ ) اإلسالمي. من وجهة نظر أراء عينة الدراسة

إلى أن  (، مما يشير%3اتجاه )غير موافق( وفق مقياس ليكرت الخماسي، كما أن معامل االختالف ) االول فيجميع فقرات البعد 

 . )غير موافق(في اتجاه على أن اتجاهات أفراد الدراسة لهذا البعد كانت  (%22واتفاقاً بنسبة ) هناك تجانساً 

أهمها:  اإلسالمي،صعوبات تعود للبعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك أنه توجد بعض وتلخص التحليل لهذا البند ب

ربحية عن طريق مقاييس أداء مثل تنوع خدمات الزبائن، ومقياس النمو المتوازن ليس مزيج اإليرادات من ال يتم تحقيق معيار ال

 النشاطات االستثمارية من المقاييس األساسية التي تقوم إدارة البنك بتطبيقها.

زن في قياس أداء البنك اإلسالمي. تم والختبار التساؤل المتعلق هل هناك صعوبات تعود للبعد المالي عن استخدام بطاقة األداء المتوا

حول متوسط  (  tإيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الفقرات المتعلقة بهذا التساؤل، واستخدام اختبار )

 (. 9( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )3المقياس )

بوجود صعوبات جابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة ( حول المتوسط العام إل t)  ( نتائج اختبار2الجدول رقم )

 تعود بالبعد المالي ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي

 البيان
المتوسط 

 العام

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى وجود صعوبات تعود للبعد المالي عن 

ألداء المتوازن في قياس أداء البنك استخدام بطاقة ا

 اإلسالمي

9.99 -11.19 92 0.000 
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-11.19(، فيما كانت إحصاءة االختبار 9.99(، أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح لهذا البعد )9من بيانات الجدول رقم ) ويتضح 

وأن قيمة المتوسط المرجح  0.09المعنوية  من مستوى أصغروبما أن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار  0.000 إحصائية  بداللة

على محتوى هذا البعد، أي هناك صعوبات تعود للبعد المالي عن  غير موافقينمما يشير إلى أن المشاركين في الدراسة  3من  أصغر

 استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي.

 بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالميالتساؤل الثاني: أهم صعوبات البعد الزبائن ب

( عبارات تعكس تقييم أهم صعوبات البعد الزبائن ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي. 6يتكون هذا البعد من عدد )

 الجدول يوضحها كما اإلحصائي للبعدالتحليل  كانت نتائج أراء العينة استطالع من وجهة نظر أراء عينة الدراسة، ومن خالل

 حيث تبين من الجدول اآلتي:  ،(9)رقم

 

 ( التحليل اإلحصائي أهم صعوبات البعد الزبائن ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي.2جدول )

 العدد الفقرة  ت

غير 

موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 المرجح

النحراف ا

 المعياري
 ترتيب

1 

يسعى البنك الى تحقيق درجة 

رضا عالية للزبائن من خالل 

 الخدمات أفضلتقديم 

60 

34 17 3 3 3 

1.73 1.09 5 
57% 28% 5% 5% 5% 

2 

يعتبر معيار االحتفاظ 

بالزبائن الحاليين معيار 

استراتيجي يسعى البنك الى 

تحقيقه من خالل الزيادة في 

مالت معهم حجم التعا

 واالتصال المستمر بهم

60 

33 12 8 5 2 

1.85 1.14 4 
55% 20% 13% 8% 3% 

3 

تتناسب حصة البنك من حيث 

عدد الزبائن الجدد في السوق 

 المصرفي مع قدراته

60 

16 18 15 2 9 

2.50 1.32 1 
27% 30% 25% 3% 15% 

4 

يتكون مقياس الحصة السوقية 

عمل العادلة من عناصر ت

على تحقيق التوازن بين 

60 

16 16 18 7 3 

2.42 1.14 3 
27% 27% 30% 12% 5% 
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القدرات التنظيمية المتاحة  

 والحصة السوقية المستهدفة

5 

يحتوي مقياس ربحية الزبائن 

على عناصر تعمل على 

 تحقيق الربح العادل

60 

17 16 15 5 7 

2.48 1.30 2 
28% 27% 25% 8% 12% 

6 

لخدمات المصرفية المقدمة ا

للزبائن بمستوى جودة 

ومواصفات مقبولة تلبي 

 احتياجات الزبون

60 

48 6 3 3 0 

1.35 0.79 6 
80% 10% 5% 5% 0% 

 0.23 0.48 2.06 المتوسط الحسابي للبند: بعد الزبائن

ته تتناسب حصة البنك من حيث عدد الزبائن تتناسب حصة البنك من حيث عدد الزبائن الجدد في السوق المصرفي مع قدراعبارة )

( جاءت في المرتبة األولى من بين العبارات في البعد الثاني، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في الجدد في السوق المصرفي مع قدراته

( 3أقل من)في اتجاه )غير موافق( وهو  )9.90(، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي)%30فئة )غير موافق( وتساوي )

يحتوي مقياس (. وجاءت عبارة )1.39المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )

ربحية الزبائن على عناصر تعمل على تحقيق الربح العادل يحتوي مقياس ربحية الزبائن على عناصر تعمل على تحقيق الربح 

(، وأن متوسط %99في البعد الثاني، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق إطالقا( وتساوي ) ( في المرتبة الثانيةالعادل

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي 3في اتجاه )غير موافق( وهو أقل من) )9.49إجابات أفراد الدراسة يساوي)

يتكون مقياس الحصة السوقية العادلة من تبة الثالثة جاءت عبارة )(. وفي المر1.30المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )

( وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة عناصر تعمل على تحقيق التوازن بين القدرات التنظيمية المتاحة والحصة السوقية المستهدفة

( المتوسط 3ر موافق( وهو أقل من)في اتجاه )غي )9.49(، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي)%30)محايد( وتساوي )

يعتبر معيار (. في حين جاءت عبارة )1.14االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )

تمر االحتفاظ بالزبائن الحاليين معيار استراتيجي يسعى البنك الى تحقيقه من خالل الزيادة في حجم التعامالت معهم واالتصال المس

(، وأن متوسط إجابات أفراد %99( في المرتبة الرابعة، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق إطالقا( وتساوي )بهم

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم 3في اتجاه )غير موافق( وهو أقل من) )1.99الدراسة يساوي)

يسعى البنك الى تحقيق درجة رضا عالية للزبائن (. بينما في المرتبة الخامسة جاءت عبارة )1.14بالدراسة، وبانحراف معياري )

(، وكانت نسبة من خالل تقديم افضل الخدمات يسعى البنك الى تحقيق درجة رضا عالية للزبائن من خالل تقديم افضل الخدمات

في اتجاه )غير  )1.23وسط إجابات أفراد الدراسة يساوي)(، وأن مت%92اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق إطالقا( وتساوي )
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( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري 3موافق اطالقا( وهو أقل من) 

(1.02.) 

ومواصفات مقبولة تلبي الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن بمستوى جودة في المرتبة األخيرة بالبعد الثاني جاءت عبارة ) 

 (،%90(، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق إطالقا( وتساوي )احتياجات الزبون

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس 3في اتجاه )غير موافق اطالقا( وهو أقل من) )1.39وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي) 

 (.0.22حراف معياري )ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبان

للبعد تقييم أهم صعوبات البعد الزبائن ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك المتوسط الحسابي الكلي  ( أن2كما يبين الجدول)

ل عينة الدراسة حو أفرادويدل على اتجاه ( 0.49( وبانحراف معياري )9.06قد بلغ ) اإلسالمي. من وجهة نظر أراء عينة الدراسة

(، مما يشير إلى أن %93جميع فقرات البعد الثاني في اتجاه )غير موافق( وفق مقياس ليكرت الخماسي، كما أن معامل االختالف )

 . )غيرموافق(في اتجاه على أن اتجاهات أفراد الدراسة لهذا البعد كانت  (%22واتفاقاً بنسبة ) هناك تجانساً 

صعوبات تعود لبعد الزبائن عند استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك ض الأنه توجد بعوتلخص التحليل لهذا البند ب

الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن ليست بمستوى جودة ومواصفات غير مقبولة وال تلبي احتياجات الزبون، أهمها:  اإلسالمي،

   أفضل خدمات تقديموعدم  للزبائن،تحقيق درجة رضا عالية  الىيسعي ال  البنك

والختبار التساؤل المتعلق هل هناك صعوبات تعود للبعد الزبائن عن استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي. 

حول  (  tتم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الفقرات المتعلقة بهذا التساؤل، واستخدام اختبار )

 (. 10( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )3سط المقياس )متو

بوجود صعوبات ( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة  t( نتائج اختبار) 10الجدول رقم )

 تعود بالبعد الزبائن ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي

 البيان
ط المتوس

 العام

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى وجود صعوبات تعود للبعد الزبائن عن 

استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك 

 اإلسالمي

9.06 19.21- 92 0.000 

 

 -19.21فيما كانت إحصاءة االختبار  (،9.99(، أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح لهذا البعد )10من بيانات الجدول رقم ) ويتضح

وأن قيمة المتوسط المرجح  0.09من مستوى المعنوية  أصغروبما أن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار   0.000بداللة إحصائية 
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زبائن على محتوى هذا البعد، أي هناك صعوبات تعود للبعد ال غير موافقينمما يشير إلى أن المشاركين في الدراسة  3من  أصغر 

 عن استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي.

 التساؤل الثالث: أهم صعوبات البعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي

األداء المتوازن في قياس أداء البنك  ( عبارات تعكس تقييم أهم صعوبات البعد العمليات الداخلية ببطاقة6يتكون هذا البعد من عدد )

 يوضحها كما اإلحصائي للبعدالتحليل  كانت نتائج أراء العينة استطالع اإلسالمي. من وجهة نظر أراء عينة الدراسة، ومن خالل

 حيث تبين من الجدول اآلتي:  ،(11)رقم الجدول

 

 لداخلية ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي.( التحليل اإلحصائي أهم صعوبات البعد العمليات ا11جدول )

 العدد الفقرة  ت

غير 

موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 ترتيب

1 

يحسن البنك من جودة 

الخدمات من خالل تخفيض 

 مستويات الخسائر واالخطار

60 

23 12 15 5 5 

2.28 1.28 4 
38% 20% 25% 8% 8% 

2 
يستغل البنك الطاقة اإلنتاجية 

 المخططة بالكامل
60 

15 11 9 16 9 
2.88 1.43 2 

25% 18% 15% 27% 15% 

3 

يستجيب البنك لشكاوى 

الزبائن ويتم معالجة الخلل في 

 وقت قصير

60 

32 16 4 4 4 

1.87 1.20 6 
53% 27% 7% 7% 7% 

4 

ير الخدمات المصرفية يتم توف

للزبائن من خالل دراسة البنك 

 الحتياجات ورغبات الزبائن

60 

14 5 5 17 19 

3.37 1.56 1 
23% 8% 8% 28% 32% 

5 

يسعى البنك دوما الى إعادة 

تطوير مهارات الموظفين 

وتحسين استخدام التكنولوجيا 

 داخل البنك

60 

21 26 5 5 3 

2.05 1.10 5 
35% 43% 8% 8% 5% 

 3 1.41 2.52 8 9 8 16 19 60يتم توفير الخدمات المصرفية  6
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 %13 %15 %13 %27 %32 الجديدة في الوقت المناسب 

 0.22 0.56 2.49 المتوسط الحسابي للبند: بعد العمليات الداخلية

 

( جاءت في المرتبة األولى من بين غبات الزبائنيتم توفير الخدمات المصرفية للزبائن من خالل دراسة البنك الحتياجات ورعبارة )

(، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة %39العبارات في البعد الثالث، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )موافق بشدة( وتساوي )

بالدراسة،  ( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم3في اتجاه )محايد( وهو أكبر من) )3.32يساوي)

 (. 1.96وبانحراف معياري )

( في المرتبة الثانية في البعد الثالث، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في يستغل البنك الطاقة اإلنتاجية المخططة بالكاملجاءت عبارة )

( المتوسط 3)في اتجاه )محايد( وهو أقل من) 9.99(، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي )%92فئة )موافق( وتساوي )

 (. 1.43االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )

( وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة يتم توفير الخدمات المصرفية الجديدة في الوقت المناسبفي المرتبة الثالثة جاءت عبارة )

في اتجاه )غير موافق(  )9.99ت أفراد الدراسة على العبارة يساوي )(، حيث متوسط إجابا%39)غير موافق اطالقا( وتساوي )

 (.1.41( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )3وهو أقل من)

بة الرابعة، وكانت ( في المرتيحسن البنك من جودة الخدمات من خالل تخفيض مستويات الخسائر واالخطارفي حين جاءت عبارة )

(، حيث متوسط إجابات أفراد الدراسة على العبارة يساوي %39نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق اطالقا( وتساوي )

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف 3( في اتجاه )غير موافق( وهو أقل من)9.99)

يسعى البنك دوما الى إعادة تطوير مهارات الموظفين وتحسين استخدام نما في المرتبة الخامسة جاءت عبارة )(.بي1.99معياري )

(، حيث متوسط إجابات أفراد %39(، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق اطالقا( وتساوي )التكنولوجيا داخل البنك

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي 3ير موافق( وهو أقل من)( في اتجاه )غ9.09الدراسة على العبارة يساوي )

يستجيب البنك لشكاوى الزبائن (. في المرتبة األخيرة بالبعد الثاني جاءت عبارة )1.10المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )

(، حيث متوسط %93فق اطالقا( وتساوي )(، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير مواويتم معالجة الخلل في وقت قصير

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس 3( في اتجاه )غير موافق( وهو أقل من)9.92إجابات أفراد الدراسة على العبارة يساوي )

 (.1.90ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )

يم أهم صعوبات البعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن في قياس للبعد تقيالمتوسط الحسابي الكلي  ( أن11كما يبين الجدول)

عينة  أفرادويدل على اتجاه ( 0.10( وبانحراف معياري )9.42قد بلغ ) أداء البنك اإلسالمي. من وجهة نظر أراء عينة الدراسة

(، مما %96الخماسي، كما أن معامل االختالف )الدراسة حول جميع فقرات البعد الثالث في اتجاه )غير موافق( وفق مقياس ليكرت 

 . )غير موافق(في اتجاه على أن اتجاهات أفراد الدراسة لهذا البعد كانت  (%44واتفاقاً بنسبة ) هناك تجانساً يشير إلى أن 
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اء المتوازن في قياس صعوبات تعود للبعد العمليات الداخلية عند استخدام بطاقة األدأنه توجد بعض الوتلخص التحليل لهذا البند ب 

معالجة الخلل في وقت قصير، والمصرف اليسعى الى عدم يستجيب لشكاوى الزبائن والمصرف ال أهمها:  اإلسالمي،أداء البنك 

 إعادة تطوير مهارات الموظفين وعدم تطوير التكنولوجيا داخله.

ة عن استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك والختبار التساؤل المتعلق هل هناك صعوبات تعود للبعد العمليات الداخلي

 (  tاإلسالمي. تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الفقرات المتعلقة بهذا التساؤل، واستخدام اختبار )

 (. 19( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )3حول متوسط المقياس )

 

بوجود صعوبات ( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة  t)  ئج اختبار( نتا12الجدول رقم )

 تعود بالبعد العمليات الداخلية ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك 

 البيان
المتوسط 

 العام

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

ت تعود للبعد العمليات الداخلية مدى وجود صعوبا

عن استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء 

 البنك اإلسالمي

9.42 6.99- 92 0.000 

 

 -6.99(، فيما كانت إحصاءة االختبار 9.42(، أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح لهذا البعد )19من بيانات الجدول رقم ) ويتضح

وأن قيمة المتوسط المرجح  0.09من مستوى المعنوية  أصغرأن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار وبما   0.000بداللة إحصائية 

على محتوى هذا البعد، أي هناك صعوبات تعود للبعد العمليات  غير موافقينمما يشير إلى أن المشاركين في الدراسة  3من  أصغر

 البنك اإلسالمي. الداخلية عن استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء

 التساؤل الرابع: أهم صعوبات البعد النمو والتعلم ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي

( عبارات تعكس تقييم أهم صعوبات البعد النمو والتعلم ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك 6يتكون هذا البعد من عدد )

 يوضحها كما اإلحصائي للبعدالتحليل  كانت نتائج أراء العينة استطالع راء عينة الدراسة، ومن خاللاإلسالمي. من وجهة نظر أ

 حيث تبين من الجدول اآلتي:  ،(13)رقم الجدول

 

 ( التحليل اإلحصائي أهم صعوبات البعد النمو والتعلم ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي.13جدول )
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 العدد الفقرة  ت
غير موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 ترتيب

1 

يعمل البنك باستمرار على اجراء 

دورات تكوينية وتدريبية لموظفيه تالئم 

مؤهالتهم العلمية وطبيعة عملهم في 

 البنك

60 

17 10 3 16 14 

3.00 1.58 1 

28% 17% 5% 27% 23% 

2 
يحرص البنك على االحتفاظ بالموظفين 

 ذوي االلتزام العالي وتحقيق الرضا لهم
60 

15 12 9 14 10 

2.87 1.44 3 

25% 20% 15% 23% 17% 

3 
يتقدم كل موظف بعدد من االقتراحات 

 التحسينية والتطويرية للبنك سنويا
60 

25 17 11 4 3 

2.05 1.15 6 

42% 28% 18% 7% 5% 

 60 تتطور إنتاجية العامل في بنكنا 4

21 17 10 5 7 

2.33 1.34 5 

35% 28% 17% 8% 12% 

5 
معدل دوران العمل )نسبة العمال 

 المغادرين( منخفضة جدا في البنك
60 

15 9 11 17 8 

2.90 1.40 2 

25% 15% 18% 28% 13% 

6 
يضع البنك نظام حوافز ومكافات 

 لموظفين األكثر كفاءةلتشجيع ا
60 

19 14 15 6 6 

2.43 1.30 4 

32% 23% 25% 10% 10% 

 0.15 0.38 2.60 المتوسط الحسابي للبند: بعد النمو والتعلم

( جاءت يعمل البنك باستمرار على اجراء دورات تكوينية وتدريبية لموظفيه تالئم مؤهالتهم العلمية وطبيعة عملهم في البنكعبارة ) 

المرتبة األولى من بين العبارات في البعد الرابع، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق اطالقا( و )موافق( وتساوي  في

( المتوسط االفتراضي وفق مقياس 3في اتجاه )محايد( وهو يساوي) )3.00(، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي)99%)

معدل دوران العمل )نسبة العمال المغادرين( (. وجاءت عبارة )1.99سة، وبانحراف معياري )ليكارت الخماسي المستخدم بالدرا

(، وأن %99( في المرتبة الثانية في البعد الرابع، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )موافق( وتساوي )منخفضة جدا في البنك
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( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي 3هو أقل من)في اتجاه )محايد( و) 9.20متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي ) 

 (. 1.40المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )

( وكانت نسبة يحرص البنك على االحتفاظ بالموظفين ذوي االلتزام العالي وتحقيق الرضا لهمفي المرتبة الثالثة جاءت عبارة )

في  )9.92(، حيث متوسط إجابات أفراد الدراسة على العبارة يساوي )%99تساوي )اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق اطالقا( و

 (.1.44( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )3اتجاه )محايد( وهو أقل من)

( في المرتبة الرابعة، وكانت نسبة اإلجابة كفاءة يضع البنك نظام حوافز ومكافات لتشجيع الموظفين األكثرفي حين جاءت عبارة )

في اتجاه  )9.43(، حيث متوسط إجابات أفراد الدراسة على العبارة يساوي )%39مرتفعة في فئة )غير موافق اطالقا( وتساوي )

 (.1.30معياري )( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف 3)غير موافق( وهو أقل من)

(، وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق اطالقا( تتطور إنتاجية العامل في بنكنابينما في المرتبة الخامسة جاءت عبارة )

( المتوسط االفتراضي 3( في اتجاه )غير موافق( وهو أقل من)9.33(، وأن متوسط إجابات أفراد الدراسة يساوي )%39وتساوي )

 (.1.34ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري ) وفق مقياس

(، وكانت يتقدم كل موظف بعدد من االقتراحات التحسينية والتطويرية للبنك سنويافي المرتبة األخيرة بالبعد الثاني جاءت عبارة ) 

( في اتجاه 9.09أفراد الدراسة يساوي )(، وأن متوسط إجابات %49نسبة اإلجابة مرتفعة في فئة )غير موافق اطالقا( وتساوي )

 (.1.19( المتوسط االفتراضي وفق مقياس ليكارت الخماسي المستخدم بالدراسة، وبانحراف معياري )3)غير موافق( وهو أقل من)

ن في قياس أداء للبعد تقييم أهم صعوبات البعد النمو والتعلم ببطاقة األداء المتوازالمتوسط الحسابي الكلي  ( أن13كما يبين الجدول)

سة عينة الدرا أفرادويدل على اتجاه ( 0.39( وبانحراف معياري )9.60قد بلغ ) البنك اإلسالمي. من وجهة نظر أراء عينة الدراسة

(، مما يشير %19في اتجاه )غير موافق( وفق مقياس ليكرت الخماسي، كما أن معامل االختالف )حول جميع فقرات البعد الرابع 

 . )غير موافق(في اتجاه على أن اتجاهات أفراد الدراسة لهذا البعد كانت  (%99تجانساً واتفاقاً بنسبة ) إلى أن هناك

ازن في قياس أداء صعوبات تعود للبعد النمو والتعلم عند استخدام بطاقة األداء المتوأنه توجد بعض الوتلخص التحليل لهذا البند ب

وظفين اقتراحات تحسين وتطوير للبنك سنويا، ال يضع البنك نظام حوافز ومكافات لتشجيع عدم تقديم الم، أهمها: البنك اإلسالمي

 الموظفين األكثر كفاءة.

والختبار التساؤل المتعلق هل هناك صعوبات تعود للبعد النمو والتعلم عن استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك 

 (  tابات مفردات عينة الدراسة على جميع الفقرات المتعلقة بهذا التساؤل، واستخدام اختبار )اإلسالمي. تم إيجاد المتوسط العام إلج

 (. 14( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )3حول متوسط المقياس )

وجود صعوبات ب( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة  t( نتائج اختبار) 12الجدول رقم )

 تعود بالبعد النمو والتعلم ببطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي

الداللة درجات إحصائي المتوسط  البيان
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 المحسوبة الحرية االختبار العام 

مدى وجود صعوبات تعود للبعد النمو والتعلم عن 

استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك 

 مياإلسال

9.99 9.09- 92 0.000 

 -9.09(، فيما كانت إحصاءة االختبار 9.92(، أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح لهذا البعد )14من بيانات الجدول رقم ) ويتضح

وأن قيمة المتوسط المرجح  0.09من مستوى المعنوية  أصغروبما أن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار   0.000بداللة إحصائية 

على محتوى هذا البعد، أي هناك صعوبات تعود للبعد النمو  غير موافقينمما يشير إلى أن المشاركين في الدراسة  3من  رأصغ

 والتعلم عن استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي.

 النتائج

األداء المتوازن في قياس أداء البنك  خلصت الدراسة الميدانية حول أهم الصعوبات التي تعود للبعد المالي ببطاقة -1

ال يتم تحقيق معيار الربحية، وإن ومقياس النمو المتوازن ليس مزيج اإليرادات من النشاطات ، أهمها: إنه اإلسالمي

 االستثمارية من المقاييس األساسية التي تقوم إدارة البنك بتطبيقها.

الخدمات ، أهمها: ازن في قياس أداء البنك اإلسالميألداء المتوأظهرت نتائج تعود لبعد الزبائن عند استخدام بطاقة ا -9

لى اال يسعي  المصرفية المقدمة للزبائن ليست بمستوى جودة ومواصفات غير مقبولة وال تلبي احتياجات الزبون، البنك

 .أفضل تقديم خدمات ، وعدمتحقيق درجة رضا عالية للزبائن

، أهمها: داخلية عند استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالميصعوبات تعود للبعد العمليات التوجد  -3

معالجة الخلل في وقت قصير، والمصرف ال يسعى الى إعادة تطوير مهارات عدم يستجيب لشكاوى الزبائن والمصرف ال 

 الموظفين وعدم تطوير التكنولوجيا داخله.

بأنه توجد لم عند استخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء البنك اإلسالمي تلخص التحليل االحصائي لبعد النمو والتع -4

ال يضع البنك نظام حوافز ومكافات لتشجيع وعدم تقديم الموظفين اقتراحات تحسين وتطوير للبنك سنويا، صعوبات أهمها: 

  الموظفين األكثر كفاءة.

 

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية
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، العدد األول ،  19لد المج بها،بون ، "بطاقة األداء المتوازن" ، في مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة سابوبكر مفتاح شا .1 

9013. 

اثمار عبدالرزاق محمد ، استراتيجية التكامل وإعادة الهندسة واثرها على األداء االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء  .9

 .9019توزيع ، عمان ، األردن ، والالمتوازن ، الطبعة األولى ، دار الحامد للنشر 
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ىحكم رواية الحديث بالمعن  

Rules of Hadiths narrating by meaning 

 احمد محب نصير الباحث/

 افغانستان -مشارک قسم الدراسات االسالمية، کلية الشريعة، جامعة ننجرهار أستاذ

 محبوب شاه هاشمي سيد /البروفسور

 افغانستان -استاذ قسم الدراسات االسالمية، کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 ملخص البحث

أنزل القرآن الكريم بلفظه ومعناه، فالقرآن كالم هللا سبحانه، لذا كان جديًرا بأن يحفظه هللا سبحانه ويصونه  -عز وجل  -هللا إن 

 أن يحرف أو يبدل، وألن القرآن كذلك لم تجز روايته بالمعنى.

لي هللا ص فيها من أحكام وتشريعات إلى نبيه  أوحى هللا تعالى بماصلي هللا عليه وسلم أما الُسنَّة فهي وحي هللا تعالى إلى رسوله 

ثم صاغها النَِّبي بكالمه، وألن الُسنَّة ليست كالم هللا تعالى فقد أجاز العلماء روايتها بالمعنى، ولم يطلق العلماء هذا الحكم عليه وسلم 

ه الحديث بالمعنى إال إذا توفرت في بال ضوابط أو حدود، بل وضعوا لراوي الحديث بالمعنى ضوابط وشروطًا بحيث ال تجوز رواية

 هذه الضوابط والشروط.

لعربية، عالًما بألفاظها، ومدلوالت تلك األلفاظ، بصيًرا بعالقات األلفاظ بعضها ببعض للغة اورأس هذه الشروط أن يكون عارفًا با

ث بالمعنى، ألن في معرفته باألمور التي من ترادف واشتراك وتباين وغير ذلك، فإن كان الراوي على هذا العلم جاز له رواية الحدي

 ذكرناها أمانًا من الخطأ في معاني األحاديث التي يرويها، وإن لم تتوفر له هذه الشرائط فال تجوز له الرواية بالمعنى.

 . المعنىالحديث، الررواية،   الکلمات المفتاحية:
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Rules of Hadiths narrating by meaning 

 

Abstract 

Our lord descended holy Quran with words and meanings، so Allah promised the saving of his holy 

book، and  not permissible the narrating of Quran with meanings، but hadith is not words of Allah 

its inspiration of Allah to his messenger Mohammad (PUBH) and the words are from Muhammad 

(PUBH)، so its permissible to narrate with meaning but with some conditions in The head of these 

conditions is to be familiar with the Arabic language، knowing its expressions and the meanings of 

those terms، Insight into the relationships of the words to each other، including synonyms، 

combination، contrast، etc. If the narrator is on this knowledge، he may narrate the hadith with the 

meaning because in his knowledge of the matters that we have mentioned، there is no error in the 

meanings of the hadiths that he narrates، and if these tapes are not available to him، then it is not 

permissible for him to narrate the meaning. 

Key words: rules، hadith، meaning، narrating. 

 

 مقدمة

 آله وأصحابه الذين حفظوا عزة اإلسالم ومجده، وعلى من وااله. نبي بعده، وعلى  الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال

هتمام بضبببببببطه وحفظهك فلذلك يسببببببر هللا للعلماء الفقات الذين حفظوا عتناء به، واإللما كان الحديث من أصل الفروض وجب اإل

هللا إليهم لحكمه حفظ دينه وحراسببببببة قوانينبه وأحاطوا بهك فتناقلوه كابرا عن كابر، وأوصببببببله كما سببببببمعه أولهم إلى أ رهم، وحببه 

 شريعتهك فلم يزل هذا العلم من عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم غضا طريا، والدين محكم األساس قوي البنيان.

وكان اعتماد الصبببحابة أوال على الحفظ والضببببط في القلو ، غير ملتفتين إلى ما يكتبونه محافظة على هذا العلم، كحفظهم كتا  

  معولين على ما يسطرونه وذلك لسرعة حفظهم وسيالن أذهانهم.هللا، وال
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نقل وهذه الرواية  والتالميذ حكمالطال   ونسبببمن من ،ومتنه وتركوا نصبببهالنبوية بالمعني  حاديثاأللكن نري بعض الرواة نقلوا  

 النبوية بالمعني. الحديث

 :أهمية البحث

يمكن  ستغناء عنه، والال يمكن اإل يسالمي بل هو ركن أساسعظيمة في التشرين اإلله مكانة  –الحديث الشبري   –السبنة النبوية 

لتزام ومن هنا فإننا نؤكد على ضببرورة اإل ،النبوي لحديثإلى على مراد هللا دون الرجو  للوقوف أن يسببتقيم اسببتنباط أحكام الشببر  

وُل فَُخُذوهُ َوَما نَهَاُكمن َعننهُ  {ى في كتابه حيث قال:لتزام بالقرآن الكريم وهذا أمر هللا سبببببحانه وتعالبالسببببنة كما هو اإل سببببُ َوَما آَتَاُكُم الرَّ

 من هذه الناحية الزم علينا ان نعلم بحكم رواية الحديث النبوية بالمعني.  (1) }فَاننتَهُوا

 أهداف البحث:

 المحدثين يسعون لتحصيل الدراية علي نري كفيرا من الطال  و

 (.2الحاء و الفاء أصل واحد، و هو کون الشئ لم يکن)ذکر ابن الحارث أن 

ديث لغة يأتي علی عدة معان منها الحديث بمعنی الجديد، و الحديث بمعنی الخبر و يأتي ايضبببا علی الحقال صببباحب تهذيب اللغة أن 

 (3نقيض القديم و يجمن علی أحاديث)

ليه ع -اإل بار، ثم سبببمي به قول أو فعل أو تقرير نسبببب إلى النبي هو اسبببم من التحديث، وهو » -أبو البقاء و في االصبببطالر عرف 

   (4)«-الصالة والسالم 

 واصطالحا:لغة  المعنىتعريف 

في اللغبة علی عبدة معبان قبال ابن فارس : العين والنون والحرف المعتل أصببببببول ثالثة : االول :  المعنىلغبة : يبأتي  المعنىتعري  

 (.5ی  ضو  وذل ، والفالث : ظهور الشئ )القصد للشئ ، والفاني : دال عل

 (.  6وهو ما يفهم من اللفظ ) االصطالح:في  المعنىتعريف 

 :المعنىبالهدف من رواية الحديث 

أن يؤدي راوي الحديث بسنده ماتحمله بغير اللفظه الذي رواه بل بااللفاظ المتغيرة بمعناه فيتصرف  المعنىالهدف من رواية الحديث ب

 (.  7ه ويرويه للناس بألفاظه و عباراته ، سواء أکان الراوي من الصحابة او مم بعدهم من الرواة )فيه من نفس

 :المعنىبحکم رواية الحديث 

 علی القولين نوضح بالتالي : المعنىفقد ا تل  المحدثون في جواز رواية الحديث ب

   المعنىيجوز رواية الحديث ب األول:القول 

واثلة بن األسقن، والحسن البصري، وعطاء بن أبي ربار، ومجاهد، وعامر الشعبي،  العلم من السل  منهم :وهو قول أکفر اهل 

وإبراهيم النخعي، وعمرو بن دينار، والزهري، وجعفر الصادق، والشافعي، وسفيان الفوري، وحماد بن زيد، ووكين بن الجرار، 

 .(8) وغيرهم رضي هللا تعالی عنهم ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل
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 القائلين:أدلة  

عن مكحول قال: د لت على واثلة بن األسبببقن ما رواه الحاکم في مسبببتدرکه   المعنىومن داليل الذين يقولون بجواز رواية الحديث ب 

هل قرأ أحد »فقلت: يا أبا األسببقن، حدثنا حديفا سببمعته من رسببول هللا صببلى هللا عليه وسببلم، ليو فيه وهم وال مزيد وال نسببيان، فقال: 

فهبذا القرآن مكتو  بين أظهركم ال تبألون حفظبه، وأنتم »فقلنبا: نعم، ومبا نحن لبه ببالحببافظين، قبال: « منكم الليلبة من القرآن شببببببي ببا 

تزعمون أنكم تزيدون وتنقصببون، فكي  بأحاديث سببمعناها من رسببول هللا صببلى هللا عليه وسببلم عسببى أن ال نكون سببمعناها إال مرة 

 (.9) «ا ج ناكم بالحديث على معناهواحدة حسبكم إذ

د األحاديثيقول جابر بن عبد هللاوکذلک  ر ،: قال ُحذيفة إنَّا قوم عر  نُردِّ م ونؤ ِّ  (.10)فنُقدِّ

يحيى بن سبعيد القطان:   أ اف أن يضيق على الناس تتبن األلفاظك ألن القرآن أعظم حرمة، ووسن أن يقرأ على وجوه إذا كان  يقول

 (.11) المعنى واحداً 

هيرأل ، واألكفُر على الَجواِز أَيضبببببباً ، وِمن أَقو  ُحججِهم  :رحمبه هللا الحافظ ابن حجرويقول  ا الراوية بالمعنى ك فالِخالُف فيها شببببببَ   وأَمَّ

 (.12)العربيَِّة أَولى. اإِلجماُ  على جواِز شرِر الشَّريعِة للَعَجِم بلسانِِهم للعاِرِف بِه ، فإِذا جاَز اإِلبداُل بلُغٍة أُ ر  ك فجواُزهُ باللُّغِة 

الرامهرمزي:   ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب: أن هللا تعالى قد قص من أنباء ما قد سبببببق قصببببصبببباً، كرر ذكر يقول کذلک 

بعضبببببها في مواضبببببن بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسبببببنتهم إلى اللسبببببان العربي، وهو مخال  لها في التقديم والتأ ير، 

 (.13) ، وغير ذلك  والحذف واإللغاء، والزيادة والنقصان

قال الخطيب:   اتفاق األمة على أن للعالم بمعنى  بر النبي صبببلى هللا عليه وسبببلم، وللسبببامن بقوله، أن ينقل معنى  بره بغير لفظه، و

وغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسببله وسببفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سببمعوه وحملوه 

مما أ برهم به وتعبدهم بفعله على ألسبببنة رسبببله، سبببيِّما إذا كانوا السبببفير يعرف اللغتين، فإنه ال يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان 

 وهو يعرف الخطا  بذلك اللسانك ألنه ال يأمن الغلط وقصد التحري  على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسه.

 أمره ونهيه إصابة معناه وامتفال موجبه، دون إيراد نفو لفظه وصورته.وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية  بره و

 .(14)والعلم بأحكامه ،وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر األمم دعوة الرسول إلى دينه 

ا تالف األلفباظ في بعض الروايبات فيقول:   ليو ا تالف الروايبات عيباً في الحديث إذا كان المعنى واحداًك ألن  فيابن حزم قبال و

النبي صببببلى هللا عليه وسببببلم صببببح عنه أنه إذا كان يحدث بحديث، كرره ثالث مرات، فنقل كل إنسببببان بحسببببب ما سببببمن، فليو هذا 

 (.15) المعنى واحداً   اال تالف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان

نى  (.16) وعن ُسفنيان قال: كان َعمرو بن دينار يُحدث بالحديث على الَمعن

 الناس.إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك  هللا:َوِكين رحمه 

   المعنىالقول الثاني : اليجوز رواية الحديث ب

محمد، ومحمد بن سيرين، ورجاء بن حيوة، وأبي معمراألزدي، ، ونافن ، والقاسم بن بن عمر عمر بن الخطا ، عبد هللا وبه قال

 وغيرهم. رضی هللا تعالی عنهم وعبد هللا بن طاوس، ومالك بن أنو، وعبد الرحمن بن مهدي
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 أدلة قول الثاني :  

قال: قال رسببول هللا صببلى هللا عليه وسببلم:   نضببر هللا امرأً سببمن منا حديفاً،  رضببی هللا تعالی عنه عن عبد هللا بن مسببعود (1)

 (.17)فبلغه كما سمعه، فر  مبلغ أوعى من سامن  

له هللا وزينه. هين: أحدهما: يكون في معنى ألبسه هللا النضرة، وهي الُحسُن و لوُص اللون، فيكون تقديره: جمَّ  ويحتمل معناه وجن

صله هللا إلى نضرة الجنة، وهي نِعمتها ونضارتها   ثم استدل لذلك والوجه الفاني: أن ي  (.18)كون في معنى أون

أن ُوُضوَءكَ  َعنن النبََراِء بنِن َعاِزٍ  قَالَ  (2) َجَعَك فَتََوضَّ لََّم إَِذا أَتَينَت َمضبن ُ َعلَينِه َوسبَ لَّى هللاَّ طَِجنن َعلَى ِشقِّ  قَاَل النَّبِيُّ صبَ اَلِة ثُمَّ اضن َك لِلصَّ

ِري إِلَينَك َوأَلنَجأنُت ظَهنِري إِلَينَك َرغن  ُت أَمن ضبببببن ِهي إِلَينَك َوفَوَّ ُت َوجن لَمن َينَمِن ثُمَّ قُلن اللَّهُمَّ أَسبببببن بَةً َوَرهنبَةً إِلَينَك اَل َملنَجأَ َواَل َمننَجا ِمننَك إاِلَّ إِلَينَك األن

لنَت فَإِنن ُمتَّ ِمنن لَينلَتَِك فَأَننَت َعلَى النفِطنَرِة اللَّهُمَّ آمَ  سبببببَ تُهَا عَ ننُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَننَزلنَت َوبِنَبِيَِّك الَِّذي أَرن دن َعلنهُنَّ آِ َر َما تَتََكلَُّم بِِه قَاَل فََردَّ لَى َواجن

تُ  ا بَلَغن ُ َعلَينِه َوَسلََّم فَلَمَّ َسلنتَ  النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ  (.19) اللَّهُمَّ آَمننُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَننَزلنَت قُلنُت َوَرُسولَِك قَاَل اَل َونَبِيَِّك الَِّذي أَرن

لكن ذلك ال يتجاوز درجة االسببتحبا ، وقد كان محمد بن سببيرين من أشببد من كان يبالغ في األلفاظ، ومن ذلك كان يقول:   كنت 

 (20)مختل  والمعنى واحد  أسمن الحديث من عشرة، اللفظ 

في نصوص السنة ما تدل عليه من األحكام والشرائن، فإن األداء للحديث بمعناه عند مشقة اإلتيان بلفظه، محقق کذلک األعتبار 

 للغرض، ما دام المعنى صحيحاً موافقاً لداللة أصل لفظه.

 القول الراجح :

وهذا الذي يظهر عملياًك ألن الحديث الواحد إذا تتبعت رواياته في الكتب الستة والراجح الصحيح أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، 

فقط فستجد أن رواية البخاري وتخال  رواية مسلم وتخال  رواية النسائي وتخال  رواية أبي داود تخال  رواية الترمذي، وهذه 

ن عندهم فقه ولهم سليقة، فال يحيلون المعنى، وال يغيرون داللة على أن الرواة حفظوا المعنى، ووعى كل واحد منهم المعنى بدقة، وكا

 األحكام، فالصحيح الراجح أن رواية المعنى صحيحة ال سيما اآلن في عصرنا، فمن حفظ الحديث بالمعنى وقاله بالمعنى فقد أصا .

 . (21) ى. عليه وسلم يرويه بالمعنوالحديث القدسي المعنى فيه من هللا واللفظ من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فالنبي صلى هللا

 :المعنىبط روايت الحديث شرو

 شروط أتية : المعنىيجوز لرواية الحديث ب

 عنه.أن تكون من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد المرو   .1

ال فإن كان ذاكراً للفظ الحديث لم يجزيه تغييره إ لمعناه،ناسياً للفظ الحديث حافظاً  الراويأن تدعوا الضرورة إليه بأن يكون  .2

 بلغته.أن تدعوا الحاجة إلى افهام المخاطب 

 .(22)يكون اللفظ متعبداً به كألفاظ األذكار ونحوه  أال .3

 :المعنىبالحاالت التي يمنع فيه رواية الحديث 

اذا زاد الراوي في الحديث او نقص من حديث ألنها زيادة في الشبببببر  الشبببببري  او نقصبببببان فيه وهذا حرام باجما   الحالة األولی :

 السل  والخل  .
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اذا کبانبت عببارة الحبديبث جليبة فيجعلها الراوي  فية في هذه الحالة قد يقن في الحديث وهنا يوجب تقديم غيره عليه الحاالاة الثاانياة :  

 بسبب  فائه .

اذا کانت الفاظ الحديث  فية فيجعلها الراوي جلية ألن الرواية بهذه الصببببورة قد وجب للحديث التقديم علی غيره عند لثالثة : الحالة ا

 (.  23التعارض )

 في رواية الحديث: االحتياطلزوم 

فإن  ،للقرآن عن الحديث غنى الووجل  أشبرنا سبابقا بأن الحديث النبوية مصبدر أسباسبي في الشبريعة اإلسالمية بعد كتا  هللا عز

د يزيد في ، وقلتزامهإوذلك تأكيداً للحكم بتكرار وروده في مصبببادر التشبببرين وحمالً لىمة على القرآن في إثبات الحكم  الحديث يؤكد

وذلك كبيان وجو  الصبببالة والزكاة والصبببوم وحرمة الزنى، والسبببرقة والخمر فهذه كلها جاءت  التفصبببيل على ما في القرآن الكريم

  صوص القرآن ببيانها، وجاءت أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتأكيد هذه األحكام.ن

ا كالما من عنده و يختلق كذبيصببنن و النبي صببلي هللا عليه وسببلم هدد من  كلذا الزم علي الراوي االحتياط الكامل في رواية الحديث 

أ مقعده من كذ  علي متعمدا فليتبو ،إن كذبا علي ليو ككذ  على أحد) مو ينسبببه للنبی صببلی هللا عليه کماقال عليه الصببالة و السببال

 (24)(من النار

بي ن النابن عمر ع روي مسبلم في صحيحه عن ومن ضبرورة االحتياط و لزمه في رواية الحديث عن النبي صبلي هللا عليه وسبلم ما

جل والحج فقال رم الصببالة وإيتاء الزكاة وصببيام رمضببان : بني اإلسببالم على  مسببة على أن يوحد هللا وإقاصببلى هللا عليه و سببلم قال

 (25)  قال ال صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلمالحج وصيام رمضان

يه لإن لم يتغير به المعني لم يرض بأي تغير في سببببرد اللفظ الذي سببببمعه من النبي صببببلي هللا عر الي هذا االحتياط الكامل إنه وفانظ

 وسلم.

 الخالف:سبب 

 علی حسب التالي : المعنىاألن نتکلم من أسبا  الخالف في رواية الحديث ب

 السبب األول : الترادف في اللغة العربية :  

ا تل  المحبدثون في وجود الترادف في اللغبة العربيبة ،وليو المقبام مقام حديث عن المسببببببألة لکن من منن الترادف لم يجوز رواية 

ه ،ومنعه ثعلب وجماعة بناء علی رأي المعنىجائزة للعارف اذا لم يغير  المعنىرواية الحديث ب». يقول الزرکشببببي :  المعنىبالحديث 

 (.26في انکار الترادف في اللغة )

 السبب الثاني : علی القول بوجود الترادف في اللغة ،هل يقوم أحد المترادفين مقام األخر في الترکيب :

،ومن قببال :يقوم أحببد المترادفين مقببام األ ر ا تلفوا فمنهم من منن  المعنىالمترادفين مقببام األ ر ،منن الروايببة ببب من قببال اليقوم أحببد

 (.27ومنهم من أجاز )

 الی مفاسد  المعنىالسبب الثالث : أتؤدي رواية الحديث ب

 ،أو المنع منها . المعنىالسبب الرابع :تعارض بعض األحاديث واألقيسة ،التي يؤخذ منها جواز الرواية ب

 . المعنى،و أ ذ باألقيسة الدالة علی ذلک :جوز الرواية ب المعنىفمن نظر الی األحاديث التي يؤ ذ منها جواز الرواية ب
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 . المعنى،وأ ذ باألقيسة الدالة علی ذلک منن من الرواية ب المعنىومن نظر الی األحاديث التي يؤ ذ منها منن الرواية ب 

 ث بحذف بعضه:حكم اختصار الحدي

ابن حجر: أما ا تصبببار الحديث: فاألكفرون على جوازه، بشبببرط أن يكون الذي يختصبببره عالماك ألن العالم ال ينقص  يقول االمام

من الحبديث إال ما ال تعلق له بما يبقيه منه، بحيث ال تختل  الداللة، وال يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة  برين، 

 (28) ف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك االستفناءأو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخال

قال أحمد شبببباكر: على جواز ا تصببببار الحديث، وعليه عمل األئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر وارداً بروايات أ ر  تاماً، وأما 

 إذا لم يرد تاماً من طريق أ ر ، فال يجوز، ألنه كتمان لما يوجب إبالغه.

وضببحاً للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر ا تصببار الحديث بعد أن يرويه تاماً، ل ال يتهم بأنه زاد في األول ما لم إذا كان الراوي م

 (29)يرويه تاماً بعد ذلك.  أاليسمن. أو أ طأ بنسيان ما سمن. وكذلك إذا رواه مختصراً و شي التهمة: فينبغي له 

 :البحث نتائج

معرفة معنى الحديث: أي لغة . ۱حكم روايبة الحديث بالمعنى أنَّه جائز ولكن بشببببببروط ثالث وهي:  كبان رأُي جمهور أهبل العلم في

 الحديث باإلضافة إلى معرفة غاية الحديث والمعنى المقصود منه.

وز له جأن يكون هناك ضببببرورة لرواية الحديث بالمعنى فمفاًل أن يكون راوي الحديث قد نسببببي لفظ الحديث وتذكر معناه، فال ي .  ۲

 روايته بالمعنى ما دام يذكر اللفظ، إال إن أرد أن يشرر للمخاطب بلغته. 

 . المعنى. فقد اجمن العلماء علی أن الرواية باللفظ الوارد عن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أفضل من الرواية ب ۳

 لفاني : المنن .علی قولين : االول :الجواز ، ا المعنى. ا تل  العلماء في مسألة الرواية ب ۴

 أال يكون لفظ الحديث من األلفاظ المتعبد بتالوتها كألفاظ األذكار مفاًل.. ۵

صلى -واسبتناًدا للشبروط السبابقة فإنَّ حكم رواية الحديث بالمعنى جائزأل ما لم يكن فيه تغيير للمعنى المقصبود في كالم رسبول هللا .  ۶

  (30)هللا عليه وسلم

 

 االطروحات:

 .ومعنويالنبوية أن يرويه بال تغيير لفظي  األحاديث. اوال ينبغي لراوي ۱

أمر محرم و هدد الرسول صلي هللا عليه وسلم فاعل  ،أن انتسا  الكذ  و اال تالق في االحاديث النبوي أن يعلم الراويعلی .  ۲

 ذلك الصنين بتبوأ مقعده من النار . 

يعة االسالمية لذا علی الراوي أن يکون أمينا في الراوية و أن ال يروی کل قول ينسب . الحديث النبوي مصدر اساسي في الشر ۳

 الی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم حتی يعلم أنه صحيح و موثوق.
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 المصادر والمراجع 

 71أآلية: سورة الحشر ،   -۱

 هـ(. معجم مقاييو اللغة ، محقق : عبد السالم محمد هارون ، بيروت ،دار الفکر ،۱۳۱۱: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زکريا ، )  2

 ۴ ج،بيروت،الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،تهذيب اللغة ،هـ(373محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:   3

 ، مادة حدث.۴۰۵ص 

ص  ، بيروت،: أبو البقاء أيو  بن موسى الحسيني الكفومي، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، دار النشر: مؤسسة الرسالة  4

152 . 

الرسالة  هـ(. القاموس المحيط . تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة717الفيروزآباد  ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقو  . ).  5

 .  ۱۶۱۶، القاموس المحيط ،ماده عنی ،ص . الناشر: لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزين. بيروت

 . 742/ص ( ميالكليات للكفو.  6

حققه: أبو قتيبة نظر محمد  ،تدريب الراوي في شرر تقريب النواوي ،هـ(111عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ).  7

 . ۲/۶۵۶،الناشر: دار طيبة ،اريابيالف

 . ۱۰۱. تنقيح النقول من نوادر األصول ، 8

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري .  9

 1411بيروت، الطبعة: األولى،  –ادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية هـ(، تحقيق: مصطفى عبد الق435المعروف بابن البين )المتوفى: 

 .  (1421)4، ،عدد األجزاء: 1113 –

 . (213/ ص  12)ج  ،الناشر: دار الفكر ،تاريخ دمشق، هـ(571أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر ).  10

المحقق: أبو عبدهللا  ،الكفاية في علم الرواية ،هـ(413مهدي الخطيب البغدادي ) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن.  11

 . ( وإسناده جيد311)،الناشر: المكتبة العلمية ،السورقي ، إبراهيم حمدي المدني

لح أهل نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصط ،هـ(752أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ) .  12

 .(25/ ص  1)ج ،الناشر: مطبعة سفير بالرياض ،األثر

الناشر:دار ،المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ،هـ(313أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن  الد الرامهرمزي الفارسي ).  13

 . (533)ص: ،بيروت،الفكر

 .334_  333ص: ،الكفاية .  14

 دار: الناشر ،االحكام في اصول االحكام ،(هـ451: المتوفى) الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو.  15

 . ۱/۱۳۱،بيروت الجديدة، اآلفاق

 . صحيح ، 111، صالكفاية في علم الرواية .  16

رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ،).  17 عواد  م(. سنن الترمذي ،محقق : بشار 1117محمد بن عيسى بن َسون

 . حديث صحيح.( ۲۶۵۲)معروف،بيروت ،دار الغر  االسالمي ،
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 الملخص:

الذي يمثل اإلدارة العامة هو من يخطأ، فقد يكون الخطأ  العام إن الخطأ هو أساس المسؤولية ، ولما كان الموظف

شخصياً، وقد يكون الخطأ مرفقياً؛ فوضع القضاء اإلداري معايير للتمييز بينهما، ولم يستقر على معيار واحد، بل تعامل مع كل 

فيحتاج إلى معالجة ذلك  قضية على حدة، بينما القانون اليمني لم يصرح بالخطأ المرفقي، وجعل الخطأ الشخصي هو األساس،

بنصوص صريحة، كما أرجع القضاء اإلداري تقدير الخطأ المرفقي لقواعد واعتبارات واضحة، لم ينص عليها القانون اليمني، 

وإن كان األصل أن ينص عليها؛ منعاً للتعسف، إال أن القضاء اليمني أخذ بها في أحكامه متأسياً بالقضاء اإلداري، كما استقر 

اإلداري على مسؤولية اإلدارة عن األخطاء الشخصية لموظفيها، بشرط استخدام أدوات المرفق ووسائله وسلطاته، وأقر القضاء 

 باجتماع الخطأين معاً، ووقوع المسؤولية التضامنية، وهو ما لم ينص عليه القانون اليمني صراحة.

 اإلداري. اليمني، مسؤولية اإلدارة، القضاءالقانون  الموظف العام، الخطأ الشخصي، الخطأ المرفقي، الكلمات المفتاحية:
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Public employee mistakes in Yemeni law 

 

Abstract:  

     The research aims at focusing on the  fault  as the basis of responsibility, and since the 

general  employee is the one who represents the public administration, makes a mistake, the 

personal error is mixed with the utility error, so we need to distinguish between them. The 

administrative judiciary sets several standards, but it did not settle on one standard, and dealt 

with each case separately,  While the Yemeni law recognized the criterion of the purpose and the 

employee’s intention to assume responsibility for the implementation of the chief’s order, and 

made the personal error the basis, and made the utility  error in a single form, and it was not 

declared in its texts, the administrative judiciary also restored the assessment of the utility error 

in administrative decisions and material actions to a set of considerations, which were not 

stipulated in Yemeni law. 

Keywords: Public servant, personal error, utility error, Yemeni law, management 

responsibility, administrative judiciary. 

 المقدمة: 

لما كانت الدولة شخصاً معنوياً )اعتبارياً(؛ فإنها ال تستطيع أن تمارس أعمالها بنفسها، وإنما تعهد بتلك األعمال إلى 

موظفيها الذين تعينهم، ومع اتساع نشاط اإلدارة فمن المعتاد أن الشخص المعنوي المتمثل بالمرفق العام، والشخص الطبيعي 

هم أخطاء تجاه الغير، فتنسب تلك األخطاء إما إلى الموظف العام نفسه فيكون الخطأ المتمثل بالموظف العام أن تصدر من

شخصياً، أو إلى المرفق العام فيكون الخطأ مرفقياً، أو إليهما فيكون الخطأ مشتركاً بينهما، إال أن التمييز بين الخطأ الشخصي 

ز بينهما التي استنبطها الفقه من أحكام القضاء اإلداري، والخطأ المرفقي كان من األمور المعقدة حيث تعددت معايير التميي

والذي تعامل مع القضايا المعروضة عليه بمعايير مختلفة، ومع إثبات الخطأ أياً كان تترتب المسؤولية تجاه مرتكب الخطأ، وإن 

ما دفعته عنه، وفق قواعد تقدير كان القضاء اإلداري يرى إمكانية تحمل اإلدارة لألخطاء الشخصية لموظفيها، مع العودة عليه ب

الخطأ المرفقي، والتي يجب على القوانين تضمينها في نصوصه؛ كون مصدر االلتزام هنا هو القانون؛ ألن القانون هو الذي 

يستقل بحكم المسؤولية التقصيرية، ويحدد مداها، وإن كان القانون اليمني قد ضمن تلك األخطاء في نصوصه المتفرقة، إال أن 

 ك قصوراً، يحتاج إلى استكمال، وغموضاً يحتاج إلى توضيح، وهو ما نوضحه في بحثنا هذا. هنا
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 إشكالية البحث: 

 وتكمن إشكالية البحث في األسئلة اآلتية:

 كيف ييتم التمييز بين أخطاء الموظف العام، وهل ميز بينهما القانون اليمني؟ -

 مني معايير لتقديره؟كيف يتم تقدير الخطأ المرفقي؟ وهل وضع القانون الي -

 ما مدى مسؤولية اإلدارة عن أخطاء موظفيها الشخصية، وهل أقر بها القانون اليمني في نصوصه؟ -

 أهمية البحث: 

تبرز أهمية البحث في إن الخطأ من المواضيع الهامة المتعلقة بالمرفق العام، والذي ظل محل جدل سواء في أحكام القضاء 

 :ناحيتيناإلداري، أو كتب الفقه، من 

الناحية النظرية: من خالل اإلحاطة بمعايير التمييز بين األخطاء الشخصية واألخطاء المرفقية، والجوانب المترتبة  -

عليها، وكيفية تقدير الخطأ المرفقي في القرارات اإلدارية واألعمال المادية، واإلشارة إلى جوانب القصور في القانون 

 اليمني.

حماية الموظفين واألفراد معاً من التعسف في الخطأ الموجب للمسؤولية، وحفاظاً على  الناحية العملية: من خالل -

 استقرار المعامالت في المرفق العام.

 هدف البحث:

يهدف البحث إلى معرفة المعايير التي نميز بها بين أخطاء الموظف العام الشخصية والمرفقية، وكيفية تقدير الخطأ 

 ية واألعمال المادية، ومدى مسؤولية اإلدارة عن أخطاء موظفيها الشخصية، في القانون اليمني. المرفقي في القرارات اإلدار

  منهجية البحث:

 أوة الشخصي أخطاء الموظف العام سواءتم االعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن أحياناً للتعرف على 

وبيان مدى مسؤولية اإلدارة عن األخطاء الشخصية لموظفيها لنصوص القانوني ، وكيفية تقدير تلك األخطاء المرفقية، ةالمرفقي

 اليمني، وأقوال الفقهاء، وأحكام القضاء.

 هيكلية البحث:

 تم تقسيم البحث إلى المبحثين التاليين:

 .ماهية أخطاء الموظف العامالمبحث األول:  -
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 اإلدارة عن أخطاء موظفيها الشخصية.المبحث الثاني: كيفية تقدير الخطأ المرفقي ومدى مسؤولية  - 

 المبحث األول: ماهية أخطاء الموظف العام

المسؤولية، سواء  يترتب عليهاأخطاء الموظف العام،  وبالتالي فإنتقول القاعدة أنَّه: )حيث ال خطأ ال توجد مسؤولية(، 

 على شخص الموظف العام، أو المرفق الذي يتبعه. 

الموظف العام؛ فإننا نذكر تعريف الخطأ، وتعريف الموظف العام في الفقه والقانون وللتعرف على ماهية أخطاء 

 اليمني.

وللعلم فإن القانون اليمني لم يعرف الخطأ، وترك ذلك للفقه، الذي عرف الخطأ التقصيري وفقاً للفقه اإلسالمي من 

وله: هو الفعل أو الترك غير المألوف شرعاً أو خالل الفعل ذاته ال من خالل الشخص، وال من خالل مسلك الرجل المعتاد بق

 .2 ، كما ُعرف الخطأ في المسؤولية التقصيرية بشكل عام بأنه: اإلخالل بالتزام قانوني1 عرفاً أو عادة

الخطأ في مسؤولية  الموظف العام الذي يمثل اإلدارة العامة؛ كان البد من ذكر تعريف أخطاءلما كنا نتحدث عن و  

بأنه: مخالفة ألحكام القانون تتمثل في عمل مادي أو في تصرف قانوني، تأخذ صورة عمل  ، والذي عرفاإلدارة التقصيرية

عرف بأنه: قيام اإلدارة بعمل مادي أو كما يُ . 3 إيجابي أو تأتي على هيئة تصرف سلبي ينشأ عن عدم القيام بما يوجبه القانون

يكون هذا العمل أو القرار مخالفاً لنصوص لقوانين أو اللوائح؛ أي األنظمة التي كان على اإلدارة مراعاتها في قرار إداري، و

 .4 نشاطها اإلداري

( بأنه: الشخص المعين بقرار من السلطة 2في المادة ) 5قانون الخدمة المدنية اليمني هعرفأما الموظف العام فقد 

ي أو حرفي أو غيره تنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والذي يعتبر المختصة للقيام بعمل ذهني أو مهن

بمجرد تعيينه في مركز نظامي سواًء كانت الوظيفة دائمة أو مؤقتة بموجب هذا القانون واللوائح المنفذة له والقوانين والقرارات 

 .النافذةاألخرى 

( كالتالي : يعد وفقاً ألحكام هذا القانون موظفاً 1ومن في حكمه في المادة ) 6قانون الجرائم والعقوبات اليمني هعرفو

عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل 

وات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل أعضاء السلطة القضائية وأفراد الق

العامة وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكالء والمحامين 

لة في راس والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم األموال وأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدو

 مالها

قد تكون شخصية، وقد تكون أخطاء تمثل اإلدارة العامة، إال أنه في القانون العام  العام أخطاء الموظفومن المعلوم أن 

ال يرد القضاء اإلداري مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها إلى نصوص القانون المدني المتعلقة بمسؤولية السيد عن أعمال 

 لمسؤولية على أساس التفرقة التي ابتدعها ذلك القضاء بين الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي،تابعه، وإنما يقيم ا
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فيقرر مسؤولية اإلدارة عن الخطأ المصلحي )أو المرفقي(، أما الخطأ الشخصي فاألصل أن يسأل عنه الموظف شخصياً في   

 .8 توفير حماية قانونية للموظف العاموحكمة التفريق بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي هي ، 7 ماله الخاص

ولقد عرفت نظرية الخطأ في المسؤولية اإلدارية تطوراً ملحوظاً أثناء مراحل عملية التمييز الذي قام بها القضاء 

، حيث توسع مجال الخطأ المرفقي على حساب الخطأ (الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيأخطاء الموظف العام ) اإلداري بين

ماهية الخطأ الشخصي في مطلب أول، وماهية الخطأ المرفقي في مطلب شير إلى ذلك من خالل الحديث عن: الشخصي، ون

 . ثان  

 المطلب األول: ماهية الخطأ الشخصي

فإنه ال نستطيع التمييز أو التفرقة بين  العام؛ لما كان الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي يصدر كل منهما عن الموظف

لى الشخص مرتكب الخطأ، ومن هنا ثارت المشكلة أي من األخطاء يعتبر خطأ شخصياً، فيتحمل الموظف النوعين باالعتماد ع

 كافة نتائجه؟ وأيها يعتبر خطأ مرفقياً، فتتحمل اإلدارة المسؤولية؟

صي، تعددت المعايير والنظريات في هذا المجال، وقدم الفقهاء عدداً من المعايير والنظريات للتمييز بين الخطأ الشخ

والخطأ المرفقي، ولم تكلل جهودهم بالنجاح في الوصول إلى معيار واحد للتفرقة بين النوعين؛ وذلك لسبب أساسي، وهو أن 

، ويمكن أن نذكر تلك 9مجلس الدولة الفرنسي ال يتقيد بقواعد عامة، وإنما يهتم أساساً بإيجاد الحلول المالئمة لكل حالة على حدة

الخطأ الشخصي، من خالل الحديث عن: معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في فرع المعايير، ونوضح صور 

.  أول، وصور الخطأ الشخصي في فرع ثان 

 الفرع األول: التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وصور الخطأ الشخصي

رنسي، واستنبطها الفقه من أحكامه، باإلضافة نوضح في هذا الفرع أهم المعايير التي وضعها قضاء مجلس الدولة الف

   إلى صور الخطأ الشخصي كالتالي:

 أوالً: معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:

 بإيجاز الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيأهم المعايير التي استنبطها الفقه من قضاء مجلس الدولة الفرنسي للتمييز بين  

 الفقهاء لها كالتالي:، مع ذكر ترجيحات 10

 معيار النزوات الشخصية )الفقيه الفيريير(:  -1

الشخصية للموظف المنسوب إليه الخطأ، فهو يرى بأن الخطأ  النزواتوهو أول معيار قدمه الفقه، ويقوم على أساس  

يعد شخصياً إذا كان العمل الضار مطبوعاً بطابع شخصي يكشف عن اإلنسان بضعفه وشهوته وعدم تبصره، ويكون مرفقياً إذا 

 كان ذلك العمل غير مطبوع بطابع شخصي، وينبعث من موظف عرضة للخطأ والصواب. 
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ي ليس من السهل تطبيقه بدقة، كما أنه يخالف ما ذهب إليه مجلس الدولة من ادخال حالة ولكن هذا المعيار شخص  

 .11 وهذا المعيار أخذ به ورجحه الدكتور أحمد عبد الملك الشخصي،الخطأ الجسيم في إطار الخطأ 

 معيار الغاية )الفقيه دوجي(: -2

الذي نتج عنه الضرر، فإذا ثبت أن الموظف كان يقوم هذا المعيار على أساس الغاية التي توخاها الموظف بتصرفه  

حسن النية، فإن خطأه يعتبر خطأ مرفقياً تلتزم الدولة بتعويضه، أما إذا كانت غاية التصرف الخاطئ تحقيقاً ألهداف أو مصلحة 

 شخصية للموظف كان هذا دليالً على سوء نيته، واعتبر الخطأ شخصياً.

نَّه يعاب عليه أنَّه ال يجعل الخطأ الجسيم خطأ مرفقياً مهماً أياً كانت درجة جسامته، ويتميز هذا المعيار ببساطته، إال أ 

مادام أنَّه غير مقترن بسوء النية، وذلك على خالف ما درج عليه القضاء، من اعتبار الخطأ الجسيم خطأ شخصياً بصرف النظر 

 عن نية الموظف.

 معيار جسامة الخطأ )الفقيه جيز(:  -3

المعيار يعتبر الخطأ شخصياً إذا بلغ من الجسامة حداً ال يمكن معه اعتباره من األخطاء العادية التي يتعرض طبقاً لهذا  

 لها الموظف في قيامه بواجبات وظيفته، ومثال ذلك: خطأ الطبيب الذي يؤدي إلى وفاة المريض.

عض األخطاء شخصية رغم عدم جسامتها، غير أن هذا المعيار منتقد؛ ألنه ال يفسر ما جرى عليه القضاء من اعتبار ب 

 وفي بعضها اآلخر اعتبر األخطاء مرفقية بصرف النظر عن جسامتها.

 معيار االنفصال عن الوظيفة )الفقيه هوريو(: -4

ويعتبر الخطأ طبقاً لهذا المعيار مرفقياً إذا كان يدخل ضمن أعمال الوظيفة فال يمكن فصله عنها، ويكون شخصياً إذا  

ففي حالة االنفصال المادي ال يكون العمل المشكل للخطأ ضمن واجبات الوظيفة ، ن هذه األعمال مادياً أو معنوياً.أمكن فصله ع

على اإلطالق، أما االنفصال المعنوي فإن العمل المشكل للخطأ يكون مدرجاً ضمن واجبات الوظيفة، ولكن ألغراض غير التي 

حالة إذا ما قام عمدة إحدى القرى باإلعالن في شارع القرية أنه قد تم رفع اسم أحد ومثال االنفصال المادي: ، توخاها المشرع

المواطنين من كشوفات الناخبين لصدور حكم بإفالسه؛ وذلك أن رفع اسم المواطن من كشوفات الناخبين هو ضمن وظيفة 

مادياً عن واجبات الوظيفة؛ ألنه عمل غير العمدة، أما اإلعالن عن هذا وسببه مما يسئ لسمعة التاجر فإنه عمل مادي منفصل 

ومثال االنفصال المعنوي: اإلذن الصادر من عمدة القرية بدق األجراس ، مدرج في واجبات العمدة، فهو بذلك خطأ شخصي

 .12 وقد أخذ بهذا المعيار وحبذه الدكتور ماجد راغب الحلو، احتفاالً بمأتم مدني مما ال تقرع له األجراس

معيار أيضاً منتقد كما يذكر الفقه فهو أوسع من الالزم في بعض األحيان؛ ألنه يجعل كل خطأ مهما كان إال أن هذا ال

، فال يكون بذلك معياراً مانعاً، ومن ناحية أخرى أنه ال يشمل األخطاء 13 تافهاً شخصياً لمجرد أنه منفصل عن واجبات الوظيفة

 .14 بيرة من الجسامةالمتصلة بواجبات الوظيفة إذا ما كانت على درجة ك
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يالحظ أن جميع هذه المعايير والسيما الثالثة األولى متقاربة في مدلوالتها، وال يمكن أن يرقى أي واحد منها إلى   

درجة المعيار القاطع، ولكنها مجرد توجيهات عامة يسترشد بها القضاء عند تطبيق قواعد المسئولية، وقد تصدق في بعض 

 .15 اآلخر الحاالت، وتخيب في بعضها

وبعد ما استعرضنا المعايير الفقهية، فإننا نذهب إلى أنه ال يوجد معيار محدد وواضح وثابت استقر عليه القضاء  

 للتمييز بين النوعين، وإنما يسترشد بهذه المعايير، ويتم تطبيقها حسب القضية كما فعل القضاء اإلداري.

 ثانياً: صور الخطأ الشخصي:

ة الفرنسي ال يتقيد بمعيار بعينه، وإنما ينظر في كل حالة على حدة، إال أنه لم يخرج الخطأ لما كان مجلس الدول 

 :16 الشخصي عن ثالث حاالت، وهي تشكل مفهومه، وتتمثل في اآلتي

إذا كان الخطأ المنسوب إلى الموظف ال عالقة له بعمله البتة، ما لو ارتكب العمل الخاطئ في حياته الخاصة، كما لو  -1

يتنزه بسيارته فأصاب أحد األفراد بضرر، وكذلك الحال لو كان الخطأ أو العمل الضار قد ارتكب أثناء العمل، خرج 

إال أنه منبت الصلة بواجبات الوظيفة، ومثال هذه الحالة أن يقبض على أحد األفراد، ويودع في أحد أقسام الشرطة، 

 مقاومة من جانبه.وهناك يُعتدى عليه اعتداء عنيفاً بدون أي مبرر، وبال 

إذا كان العمل الضار المنسوب إلى الموظف يندرج في واجبات الوظيفة، فإن القضاء ال يعده مشوباً بالخطأ الشخصي   -2

إال إذا كان الخطأ المنسوب للموظف على درجة كبيرة من الجسامة، أو صاحبه نية اإلساءة واإلضرار ببعض األفراد، 

األخبار عن نشاط المجلس البلدي إلى صحيفة معينة، بينما زود بعا جميع الصحف  كما لو رفض أحد العمد تقديم بعض

األخرى، وكما لوقا م أحد األطباء بتطعيم عدد من األطفال دون اتخاذ اإلجراءات الصحية الوقائية الالزمة مما أدى 

 إلى تسمم األطفال.

ون العقوبات، سواء كانت الجريمة مقصورة إذا كان الفعل الخاطئ الصادر عن الموظف يشكل جريمة تخضع لقان  -3

 على الموظفين: كإفشاء األسرار، أو الخيانة، أم كانت من جرائم القانون العام: كالسب، والضرب، أو القتل.

 الفرع الثاني: عالقة الخطأ الشخصي بالجريمة الجنائية وأمر الرئيس اإلداري والتعدي المادي

 القته مع غيره من المصطلحات األخرى التي ترتبط به نوضح ذلك كاآلتي:إن الخطأ الشخصي بحاجة إلى تحديد ع

 أوالً: عالقة الخطأ الشخصي بالجريمة الجنائية:

م أنه يعتبر خطأ شخصياً باستمرار، ولكن وجهة النظر هذه تعرضت للنقد، ثم 1331لقد كان الرأي السائد حتى سنة 

باستمرار وكقاعدة مطلقة خطأ شخصياً يستوجب مسؤولية الموظف الشخصية، إذ عدلت وأصبحت الجريمة الجنائية ال تعتبر 

 يجب لكي يسأل الموظف أن تكون الجريمة عمدية، هذا هو الحل المعقول؛
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ألنه ليس هناك عالقة حتمية بين الجرائم والخطأ الشخصي، وعلى هذا األساس فإن الجريمة التي يرتكبها الموظف ال تعتبر من   

 .17الشخصي، إال إذا كانت منبتة الصلة بالوظيفة، أو ارتكبت عمداً، أو انطوت على درجة جسيمة من الخطأقبيل الخطأ 

أما القانون اليمني فيظهر كما هو واضح في قانون الجرائم والعقوبات في الباب الرابع المتعلق بالجرائم الماسة 

ية الجزائية شخصية كما نصت المادة الثانية منه، ولم يتطرق بالوظيفة العامة أنه يجعل الجريمة خطأ شخصياً، حيث والمسؤول

( على أنه: "يعاقب 161للخطأ المرفقي في نصوصه، كما أنه لم ينظر إلى جسامة الخطأ من عدمها، فمثالً نص في المادة )

ن أو اللوائح أو كل موظف عام استعمل وظيفته في تعطيل القواني -1بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة: 

األنظمة أو رفض تنفيذ األوامر واألحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل 

تنفيذه في اختصاصه"، فيفهم من هذا النص أن المشرع لم ينظر إلى اعتبار درجة جسامة الخطأ؛ كون ما نص عليه يدخل في 

( منه بأنها: "هي التي يعاقب عليها أصالً بالدية أو باألرش أو بالحبس 11سيمة، والتي عرفها في المادة )إطار الجرائم غير الج

 مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة".           

 ثانياً: عالقة الخطأ الشخصي بأمر الرئيس اإلداري:

المقصود به، فيتحمل الموظف المسؤولية كاملة،  إن تجاوز المرؤوس حدود األمر الصادر إليه فينفذه على وجه غير

وكأن أمر الرئيس ال وجود له، وإن كان نفذ األمر كما هو فقد اختلف الفقهاء في آراءهم بين من جعله شخصياً، ومن جعله 

الفرنسي في  مرفقياً، ومن كان موفقاً بين الرأيين، لكن القضاء كان يفحص كل حالة على حدة، وعلى أية حال فإن مجلس الدولة

قضائه الحديث، يرفض أن يجعل طاعة المرؤوس لرئيسه طاعة عمياء، ويسمح للمرؤوس بل يحتم عليه أن يرفض الطاعة في 

بعض الحاالت، فقد وجد الدكتور سليمان الطماوي بعد فحص األحكام القضائية واإلدارية أنه إذا كانت المخالفة جسيمة، ووجه 

كم القضاء بمسؤولية الموظف الشخصية رغم أنه تصرف بناء على أمر الرئيس، وأما إذا كانت عدم المشروعية ظاهراً، فقد ح

 .18المخالفة يسيرة، وال يملك الموظف عادة إال أن ينفذ األمر الصادر إليه، فال مسؤولية على الموظف ولو كان شخصياً 

ون الموظف العام مسؤوالً عن عمله الذي ألحق على أنه: "ال يك 19( قانون مدني303أما القانون اليمني ذكر في المادة) 

الضرر بالغير إذا قام به تنفيذاً ألمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا األمر واجبة عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها واجبة 

ه راعى جانب الحيطة عليه وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وأن اعتقاده مبني على أسباب معقولة شرعاً وأن

في عمله، ويسأل اآلمر إذا توافرت في أمره صفات الفعل غير المشروع"، فيفهم من النص أن المشرع فرق بين الخطأ 

 الشخصي والخطأ المرفقي، عندما ذكر أن الموظف العام يسأل عن عمله في حاالت محدودة وهي:

 إذا قام بتنفيذ أمر رئيسه متى ما كان واجباً عليه. -

 إذا قام بتنفيذ أمر رئيسه متى ما كان يعتقد أنه واجب عليه. -

إذا كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وأثبت أن اعتقاده مبني على أسباب معقولة شرعاً، وأنه راعى  -

 جانب الحيطة في عمله.
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ور في حالة كان أمر الخطأ المرفقي محصأن ونستنتج أن القانون اليمني جعل خطأ الموظف الشخصي هو األساس، و 

الرئيس مشروعاً فقط، كما يفهم من النص؛ ال من صريحه، كما أنه أخذ بمعيار الغاية، ونية الموظف في عمله لتحديد الخطأ 

الشخصي والمرفقي، فإن كان حسن النية كان الخطأ مرفقياً، وإن كان سيء النية كان الخطأ شخصياً، كما أنه جعل المسؤولية 

داري في حالة تنفيذ الموظف أوامر رئيسه متى ما كانت طاعته واجبة، في حالة أن الفعل لم يكن مشروعاً، كما على الرئيس اإل

 أن النص لم يتطرق النص لجسامة الخطأ.

( أنه:" ال يعفى الموظف من 1( في البند)1بنص المادة ) 20 كما ورد في الئحة الجزاءات والمخالفات المالية واإلدارية

 إذا أثبت بأن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً ألمر كتابي من رئيسه بالرغم من تنبيهه بالمخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية إال

المسؤولية على مصدر األمر"، فيفهم من هذا النص أن الخطأ الشخصي )المخالفة التي ارتكبها الموظف( يسأل عنها حتى يثبت 

وأنه قد نبهه عليها، ومع ذلك إن وقع الخطأ يظل شخصياً، وليس مرفقياً؛ كون الرئيس أنها تنفيذاً ألمر مكتوب من رئيسه، 

( على أنه: 1( البند)1ومما يجدر اإلشارة إليه أنه ورد نص في نفس الالئحة سالفة الذكر المادة)، مسؤوالً عنه ألنه مصدر األمر

من قرارات وتصرفات في نطاق وظيفته وما يكلف  "يعتبر الموظف مسؤوالً مسؤولية كاملة وشخصية عن كل ما يصدر عنه

بإنجازه من مهام أو أعمال"، ومن هذا النص الالئحي نجد أن الخطأ ال يكون إال شخصياً فقط، وال وجود للخطأ المرفقي، سواء 

الخطأ المرفقي كان الفعل مشروعاً أو غير مشروع، وهذا لربما يتعارض مع نص القانون المدني سالف الذكر الذي يفهم منه أن 

يكون في حالة لربما وحيدة، وهي متى ما كان الفعل مشروعاً، كما أنه يخالف ما ذهب إليه القضاء اإلداري الذي يوسع من 

 دائرة الخطأ المرفقي على حساب الخطأ الشخصي.

 ثالثاً: عالقة الخطأ الشخصي باالعتداء المادي:

خالفة جسيمة تقوم به اإلدارة، بدرجة يتعذر معها القول بأن يعتبر يقصد باالعتداء المادي كل عمل مخالف للقانون م

 . 21 تطبيقاً لقانون أو موسوم تنظيمي، فهو بذلك مقطوع الصلة بينهما لمساسه بالملكية الخاصة أو الحريات الفردية

، فخالل مدة طويلة وأما بالنسبة لعالقة الخطأ الشخصي به فهو شبيه بالعالقة بين الخطأ الشخصي والجريمة الجنائية

كان الرأي أن هناك تالزماً تاماً بين االعتداء المادي والخطأ الشخصي، بالنظر أن فكرة االعتداء المادي تستلزم خطأ بالغ 

الجسامة، ولكن القضاء اإلداري الفرنسي لم يجعل هذا التالزم حتمياً، وفصل بين الفكرتين، بمعنى أنه ليس من المحتم أن يؤدي 

 .22 المادي في جميع الحاالت إلى المسؤولية الشخصية للموظف االعتداء

أما القانون اليمني لم ينص على عالقة االعتداء المادي بالخطأ الشخصي للموظف؛ وبالتالي فإنه يسري عليه ما ذكر 

خصية أن يطلب ( على أن: "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الش71في القانون المدني بنص المــادة)

 وقف هذا االعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر".

ومن هذا النص نجد أن القانون اليمني لم يلتفت إلى الشخص وصفته، وإنما للفعل فقط، كما أنه لم يأخذ بفكرة الخطأ   

 وحق الحرية، الجسيم فقط، وإنما بجميع أنواع الخطأ التي تقع على الحقوق الشخصية، وفيها حق الملكية الخاصة 
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(: "كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير 307وأيد ذلك بنص المــادة) 

 وال يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة".  تعويض الغير عن الضرر الذي أصابهضرراً يلزم من ارتكبه ب

 ماهية الخطأ المرفقيالفرع الثاني: 

 نوضح في هذا الفرع مفهوم الخطأ المرفقي، ونبين صوره المستنبطة من أحكام القضاء اإلداري كالتالي:

 أوالً: مفهوم الخطأ المرفقي:

أنه هو الخطأ الذي ينسب للمرفق حتى لو كان من قام به مادياً أحد الموظفين إذا لم يعتبر بلخطأ المرفقي: ا يعرف

، أو بأنه خطأ ينسب إلى اإلدارة، وليس إلى الموظف شخصياً، أو أنه ذلك الخطأ الذي تتحمل الدولة أو 23 شخصياً الخطأ 

. وكل تلك التعريفات لها نفس المعنى 24 الشخص العام بشأنه مسؤولية التعويض عن األضرار الناجمة عن الخطأ دون الموظف

 والمدلول.                   

ن: خطأ مصدره يكون من موظف أو موظفين معينين بالذات، وفي هذه الحالة ال مشكلة، وخطأ انوعالخطأ المرفقي و 

يتعذر نسبته إلى موظف بعينه، وهنا تكمن المشكلة؛ لذلك ابتكر مجلس الدولة الفرنسي )نظرية الخطأ المرفقي( التي يمكن 

خطأ إلى موظف معين، بل إن مجلس الدولة الفرنسي لم بمقتضاها التعويض عن الفعل الضار، حتى ولو لم يتمكن من إسناد ال

 .25 يسأل إال عن الخطأ المرفقي وحده

واصطالح "الخطأ المرفقي أو المصلحي" ال يعني أن المرفق هو الذي أخطأ، أو ارتكب خطأ، فالمرفق شخص  

معنوي ال يتصور أن يرتكب بذاته خطأ، وإنما الخطأ هنا هو خطأ الموظف بذاته، وأما إطالق صفة "المرفقي" عليه يراد به أن 

لك يقوم الخطأ المرفقي على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في المرفق هو الملتزم نهائياً بنتائج هذا الخطأ، وعلى ذ

 .                                                           26 الضرر؛ باعتبار أنَّه لم يؤد الخدمة وفقاً للقواعد التي يسير عليها أو يقتضيها السير العادي لألمور

                                                  ثانياً: صور الخطأ المرفقي:          

القاعدة التي يسير عليها القضاء اإلداري هي التوسع في صور الخطأ المرفقي؛ وذلك حماية لألفراد والموظفين  

رة، غير محصو . ولما كانت صور الخطأ المرقفي27 كليهما، بل اعتبر أن األصل أن يكون الخطأ مرفقياً إلى أن يثبت العكس

يعجزان عن وضع تحديد تعريف شامل له؛ لذلك أستعرض الصور المختلفة التي تعبر عن وجود الخطأ فإن الفقه والقضاء 

 المرفقي في القرارات اإلدارية واألعمال المادية، والتي يتم إرجاعها إلى ثالث طوائف كاآلتي:

          المرفق يؤدي الخدمة على وجه سيء:                              -1

، وقد يكون الخطأ في 28 ويندرج في هذه الصورة جميع األعمال اإليجابية الصادرة من اإلدارة والمنطوية على خطأ 

 .29 صورة عمل مادي، أو في صورة قرار إداري مخالف للقانون
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، أو قرار 30ومن أمثلة الخطأ الذي بصورة قرار إداري غير مشروع: صدور قرارات خاطئة بفصل بعض الموظفين  

القبض على مواطن وحبسه بالمخالفة ألحكام الدستور والقانون التي كفلت الحرية للمواطنين ومنعت القبض على األشخاص أو 

حبسهم إال وفق أحكام قانونية معينة، وكما لو تعجلت اإلدارة في تنفيذ حكم قضائي قبل أن يصير قابالً للنفاذ، أو استولت على 

، وكما أن توقع اإلدارة الحجز على أحد الممولين؛ لعدم 31الحاالت التي يخولها فيها القانون ذلك الحق بعض األموال في غير 

 .32تسديده للضريبة المستحقة عليه 

ومن أمثلة الخطأ الذي بصورة عمل مادي: ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية اإلدارة عندما أطلق رجال 

حفل رسمي فقتل أحدهم رغم إمكانية تجنب هذا الحادث، والضرر الناتج عن إهمال خيل الشرطة النار على متظاهرين في 

. وهذا نجد أصله في القانون المدني في مسؤولية المتبوع عن تابعه سواء 33 مملوكة لإلدارة، فتؤدي إلى إحداث أضرار باألفراد

نحوه، وإن رأى البعض عدم أو بطالن القياس عليه؛ بسبب كان بشراً، أو حيواناً، أو جماداً: كسيارات، أو طائرات، أو بناء 

 اختالف الغاية، واختالف المسؤولية.

 امتناع المرفق عن أداء الخدمة:  -2

وينسحب هذا المعنى على الموقف السلبي الذي لإلدارة تجاه عمل كان واجباً عليها قانوناً القيام به، إذا كان من شأن هذا       

وبالتالي فهذه الصورة عكس الصورة السابقة، إذ المسؤولية ال تقوم هنا على أساس فعل  ، 34 راد بضرراالمتناع أن يصيب األف

 . 35 إيجابي ضار صادر من المرفق، ولكن على أساس موقف سلبي من قبل اإلدارة بامتناعها عن إتيان تصرف معين

بإجراء قانوني كان يجب اتخاذه، رغم توافر الشروط : تتمثل في امتناع المرفق عن القيام 36وصورتها في القرارات اإلدارية 

التي يتطلبها القانون، أو رغم الحاجة إلى القيام بهذا اإلجراء لضمان حسن سير المرافق بانتظام واطراد، ومن تطبيقات هذه 

امة، أو امتناع اإلدارة الصورة: امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة لصالح األفراد بدون مبرر من المصلحة الع

عن تجديد رخصة، وامتناع جهة اإلدارة عن تطبيق القوانين واللوائح على بعض الخاضعين ألحكامها، مما يتضمن إخالالً بمبدأ 

 المساواة أمام القانون، وامتناع جهة اإلدارة عن تسليم جواز سفر ألحد األفراد مما أدى إلى منعه من السفر.

المادية: إهمال اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات الضرورية لوقاية المواطنين من الفيضان، واإلهمال في  وصورتها في األعمال 

اتخاذ إجراءات مقاومة الحريق، ومن ذلك عدم قيام البلدية بوضع غطاء على بالوعة في الطريق، وكامتناع اإلدارة عن إنشاء 

 .37 حاجز يمنع سقوط المارة من فوق طريق مرتفع

 يبطئ في أداء الخدمة أكثر من الالزم:المرفق   -3

ليس المقصود هنا أن يكون القانون قد حدد ميعاداً يجب على اإلدارة أن تؤدي خدماتها خالله؛ ألن هذا يندرج تحت الصورة 

واجبها، الثانية من حاالت المسؤولية التي استعرضناها؛ ألنَّه بمجرد مرور الوقت المحدد ألداء الخدمة دون أن تنفذ اإلدارة 

يعتبر الموقف قد امتنع عن أداء الخدمة، ولكن المقصود هنا أن تكون اإلدارة غير مقيدة بمدة معينة، ومع ذلك تبطئ أكثر من 

، مما يترتب على ذلك إلحاق الضرر باألفراد؛ ومعنى ذلك أن لقاضي التعويض أن يخضع هذه 38 الالزم، وبغير مبرر مقبول

 .39 السلطة التقديرية لرقابته
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ومسؤولية اإلدارة في هذه الصورة تحد من سلطتها التقديرية؛ ألن اختيار الوقت الالزم ألداء الخدمة أو انجاز العمل    

يكون من أهم أركان سلطة اإلدارة التقديرية، وال يجوز أن يكون ذلك محالً لدعوى اإللغاء، إال أن حرص مجلس الدولة على 

 .40 بته على هذا الجانب عن طريق قضاء التعويضحماية حقوق األفراد اتجه إلى مد رقا

ومن تطبيقات القضاء اإلداري في هذا الشأن تأخر اإلدارة في تسوية معاش أحد الموظفين دون مبرر لمدة طويلة من      

، فتأخرت الزمن، وكذلك الحال لو تقدم أحد األفراد إلى اإلدارة بطلب تصحيح ترخيص بالبناء، كان قد احتوى على أخطاء معينة

، وتأخر اإلدارة دون مبرر في تنفيذ حكم قضائي في الوقت 41 اإلدارة في الرد عليه أكثر من سنة بدون مبرر رغم تكرار طلباته

 .42 المناسب، وكذلك التأخير المبالغ فيه في تنفيذ القوانين واللوائح

عمال المادية أن القضاء اإلداري له وأخلص مما ذكرت من هذه الصور للخطأ المرفقي في القرارات اإلدارية واأل  

رقابة على: القرارات اإلدارية، واألعمال المادية، سواء كانت مقيدة أم كانت لها سلطة تقديرية بشأنها، وذلك عن طريق قضاء 

 التعويض، فما ال يستطيع عمله قضاء اإللغاء، يستطيع أن يعمله قضاء التعويض.

 لمرفقي ومسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشخصيالمبحث الثاني: كيفية تقدير الخطأ ا

إذا كانت القاعدة في القانون المدني هي: "أن كل خطأ يترتب عليه ضرر يوجب مسؤولية فاعله عن تعويضه"، إال أن 

 القضاء اإلداري في فرنسا لم يعمل هذه القاعدة على إطالقها فيما يتعلق بمسؤولية اإلدارة، إذ ال يكتفي القضاء بأن ينطوي

تصرف اإلدارة على خطأ ما حتى يحكم بمسؤوليتها، وإنما يشترط أن يكون هذا الخطأ على درجة كبيرة من الجسامة، وقد 

اقتضى هذا الموقف من مجلس الدولة أن يفحص كل حالة على حدة، ليقرر ما إذا كان الخطأ المدعى بقيامه يبرر مسؤولية 

على اإلدارة تحمل مسؤولية أعمال موظفيها في حالة الخطأ الشخصي بشروط  كما أن القضاء اإلداري رتب، 43 اإلدارة أم ال

 التي وضعها.

كيفية تقدير الخطأ المرفقي في القرارات اإلدارية واألعمال المادية في وبالتالي يمكننا الحديث في هذا المبحث عن: 

.  مطلب أول، ومسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشخصي في مطلب ثان 

 األول: كيفية تقدير الخطأ المرفقيالمطلب 

أن الخطأ المرفقي الصادر من الموظف إما أن يكون عمالً قانونياً يراد منه ترتيب أثراً ما، ويتمثل هنا في من المعلوم 

 .القرارات اإلدارية، وإما أن يكون عمالً مادياً لم يقصد منه ترتيب أثراً ما

 فيمكننا أن نطرح هذا التساؤل لإلجابة عليه كيف يقدر الخطأ في القرارات اإلدارية واألعمال المادية؟ 

كيفية تقدير الخطأ المرفقي في القرارات اإلدارية في فرع أول، وكيفية تقدير الخطأ نجيب على ذلك من خالل تناول: 

. المرفقي في األعمال المادية  في فرع ثان 
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 يفية تقدير الخطأ المرفقي في القرارات اإلداريةالفرع األول: ك 

يذكر الفقه أنه إذا كان مرجع الضرر يعود إلى قرار أصدرته اإلدارة، كما لو أمرت بفصل موظف، أو برفض 

التصريح ألحد األفراد بمزاولة عمل معين، أو بهدم منزل، أو بإغالق محل عام...الخ، أو فرضت قيوداً معينة بالئحة على نشاط 

فردي...إلخ، ففي هذه الصور وأمثالها، يتخذ الخطأ صورة ملموسة هي "عدم المشروعية"؛ ذلك أن عدم المشروعية بأوجهه 

 .44 األربعة المعروفة )مخالفة الشكل واالختصاص والقانون واالنحراف( كما هو مصدر لإللغاء، فإنه أيضاً مصدر للمسؤولية

فردية، وال نتطرق إلى القرارات التنظيمية؛ ألن األصل عدم مسؤولية وسيقتصر بحثنا على القرارات اإلدارية ال

 .45 اإلدارة عنه؛ ذلك ألن موضوعها عام؛ أي أنها تقرر قاعدة عامة، ومن شأنها التأثير في المراكز القانونية الموضوعية العامة

في جميع الحاالت، فإنها ال تعتبر  وإذا كان القضاء اإلداري قد جعل من أوجه عدم المشروعية األربعة مصدراً لإللغاء

؛ أي أنها ال تكون سبباً للحكم بالتعويض في جميع الحاالت، إذا ما ترتب 46 جميعها في كل األحوال مصدراً للمسؤولية اإلدارية

 على تنفيذ القرار غير المشروع ضرر.

 يحكم بمسؤولية اإلدارة عن عملها وباستعراض أحكام القضاء اإلداري الفرنسي والمصري في هذا المجال، نجد أنَّه ال

، وأوجه عدم مشروعية القرار اإلداري هي مرتبطة بشروط صحة 47غير المشروع، إال إذا كان وجه عدم المشروعية جسيماً 

القرار اإلداري، ولهذا جعل مجلس الدولة الفرنسي من عيب مخالفة القانون )المحل(، وعيب االنحراف ) الغاية(، سببين للحكم 

عويض، بمعنى أن المجلس قد أخذ بمبدأ التالزم بين هذه األوجه من أوجه عدم المشروعية، وبين مسؤولية اإلدارة بالت

، ونذكر العيوب الخمسة التي تصيب القرار 48بالتعويض، أما بالنسبة ألوجه عدم المشروعية األخرى فال وجود لمثل هذا التالزم

 اإلداري فيما يأتي:

 لفة القانون(:عيب المحل )مخا أوالً:

يعد مخالفة القرار اإلداري للقانون واالنحراف بالسلطة دائماً أساساً لمسؤولية اإلدارة بالتعويض؛ ألنه يؤثر في   

؛ لذلك اتجه مجلس الدولة الفرنسي وكذا المصري إلى اعتبار عيب 49 مضمون القرار وفحواه، فيجعله غير قابل للتصحيح

ية الموجبة للتعويض في جميع األحوال، سواًء كانت المخالفة لقاعدة قانونية مكتوبة أم غير مخالفة القانون مرتباً للمسؤول

 .50 مكتوبة، يسيرة أم جسيمة

وتأخذ مخالفة القانون عدة صور منها: مخالفة اإلدارة قاعدة: "حجية الشيء المقضي به"، والتي تعد في هذه الصورة  

 : 52 ، وتأخذ هذه المخالفة صورتين51 أساسية والزمة استقرار الحياة االجتماعيةجسيمة، حيث تنتهك اإلدارة بذلك قاعدة 

الصورة األولى: أن ترفض اإلدارة تنفيذ األحكام الصادرة ضدها. ومثال ذلك صدور قرار أحد العمد بإيقاف أحد الموظفين عن 

قرار الوقف مرة أخرى.... وهكذا حتى وصل  العمل، لكن هذا الموظف تمكن من الحصول على حكم بإلغاء القرار، فجدد العمدة

 عدد القرارات الملغاة إلى عشرة قرارات خالل عام واحد.
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الصورة الثانية: امتناع اإلدارة عن القيام بواجبها في المعاونة على تنفيذ األحكام الصادرة لمصلحة بعض األفراد. ومنها الخطأ  

 .53 لى حرية عامة، ومخالفة المبادئ العامة للقانون.... إلخفي تطبيق القانون، وانعدام األسباب، واالعتداء ع

 عيب االنحراف في استعمال السلطة )عيب الغاية(:ثانياً: 

مصدراً -نظراً لجسامته-استقر القضاء اإلداري الفرنسي والمصري على اعتبار عيب االنحراف في استعمال السلطة  

عليه ضرر، وسواء كان االنحراف في استعمال السلطة متمثالً في عدم لتقرير مسؤولية اإلدارة بالتعويض، عندما يترتب 

 .54 استهداف الصالح العام، أو كان االنحراف في استعمال السلطة ناتجاً عن مخالفة قاعدة تخصيص األهداف

الدولة ومن األمثلة التي توجب التعويض عن القرار المعيب بعيب االنحراف في استعمال السلطة قضى فيها مجلس 

 .55 الفرنسي رفض تعيين مواطن في وظيفة؛ ألسباب ال تتصل بصالح العمل

وال يرى القضاء اإلداري في كل من فرنسا ومصر بضرورة تالزم وجود عيب في القرار اإلداري وانعقاد مسؤولية  

 .56 اإلدارة الموجبة للتعويض، إال إذا كان العيب على درجة كبيرة من الجسامة

 دم االختصاص:عيب عثالثاً: 

ال يعتبر مجلس الدولة الفرنسي هذا العيب دائماً مصدراً لمسؤولية اإلدارة، إالّ إذا كان عدم االختصاص جسيماً، كأن  

يصدر الموظف قراراً ال يدخل في اختصاص اإلدارة أصالً، أما إذا كان عيب عدم االختصاص بسيطاً، فإن مسؤولية اإلدارة ال 

حوال، غير إن هذا القرار قد يحكم بإلغائه بسبب هذا العيب وال يحكم بالتعويض، كصدور قرار من تكون مقررة في جميع األ

موظف غير مختص بدالً عن زميله المختص فال مسؤولية على اإلدارة؛ ألن الضرر كان واقعاً ال محالة فيما لو كان القرار قد 

 .57رارصدر من الموظف المختص، فالعيب هنا لم يؤثر على مضمون الق

وفي هذا الصدد يفرق مجلس الدولة الفرنسي والمصري بين الحاالت التي يمكن لجهة اإلدارة أن تعيد فيها إصدار ذات  

حيث يرى أن مسؤولية  إعادته،وبين الحاالت التي ال تملك فيها جهة اإلدارة  والمضمون،القرار اإلداري المعيب بذات النتيجة 

بحيث ال تتمكن اإلدارية  اإلداري،األخيرة التي يكون فيها العيب ذا تأثير على مضمون القرار  المرفق ال تتحقق إال في الحالة

ومثال ذلك: ما لو صدر قرار من موظف  بمكان،المختصة أن تعيد نفس القرار بمضمونه؛ ألن هذه المخالفة تعد من الجسامة 

 .58غير مختص بتوقيع عقد من العقود

 :عيب الشكلرابعاً: 

الدولة الفرنسي ال يجعله مصدراً للمسؤولية إال إذا كان الشكل أساسياً، أما إذا كان الشكل ثانوياً، ويمكن لإلدارة مجلس  

؛لذا فإن عيب الشكل الجوهري إن كان يسمح بإلغاء القرار 59 أن تعيد تصحيح القرار وفقاً للشكلية المطلوبة، فال تعويض

يؤدي إلى مسؤولية اإلدارة إال إذا كان على درجة عالية من الجسامة يقدرها مجلس اإلداري دون العيب الثانوي، إال أنه ال 

 .                         60 الدولة في كل حالة على حدة
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ومثال مخالفة الشكليات الجوهرية الموجبة للمسؤولية اإلدارية ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بتعويض أحد  

ة مجلس التأديب مقدماً؛ ألن هذه الشكلية أساسية، أما إذا كانت الشكلية ثانوية بأن تصرفت الموظفين لفصله من غير استشار

 .61 اإلدارة دون استشارة بعض اللجان، وكان في وسعها أن تأخذ برأيها بعد ذلك، فإن المجلس رفض الحكم بالتعويض

ع إلى كون العيب في هذه الحالة والواقع أن رفض التعويض عن العيب الشكلي غير المؤثر في الموضوع ال يرج 

يكون خطأ يسيراً غير موجب للمسؤولية، وإنما يرجع إلى انتفاء عالقة السببية ألن الضرر كان واقعاً ال محالة، سواء عن 

 .62 طريق القرار المعيب، أو بعد تصحيحه عن طريق القرار السليم

 عيب السبب:خامساً: 

اإلدارة إال إذا كان السبب على قدر من الجسامة يقدره مجلس الدولة في كل ال يؤدي عيب السبب إلى إثارة مسؤولية  

حالة على حدة، كما فعل في قضية فولدى لم يحكم بالتعويض؛ ألن عيب السبب جسيماً، وحكم في قضية إقامة احتفال ديني 

 .63 بالتعويض لجسامة السبب

ب المحل والغاية مطلقاً؛ نظراً لجسامة العيب، أما في وقد جرى العمل في القضاء اليمني على الحكم بالتعويض عن عي

عيب عدم االختصاص، وعيب الشكل، وعيب انعدام السبب فال يحكم بالتعويض إال عندما يكون العيب جسيماً، ويكون العيب 

 .64كذلك عندما يؤثر في مضمون القرار وجوهره

 الماديةالفرع الثاني: كيفية تقدير الخطأ المرفقي في األعمال 

تعتبر األعمال المادية كاألعمال القانونية، تستوجب أن يكون الخطأ الحاصل من اإلدارة على قدر كبير من الجسامة 

 ليتم التعويض عنه.

، من األعمال المادية 65ويتخذ الخطأ هنا صوراً متعددة: كاإلهمال، أو الترك، أو التأخير، أو عدم التبصر... الخ 

والتي تتسبب في إحداث الضرر، لكن عدم مشروعيتها رهين بعدم جسامة تلك األخطاء، وإال تم تقرير  األخرى غير المشروعة،

 المسؤولية اإلدارية، وتمت إحالتها على القاضي اإلداري للبث فيها.

ية وبالتالي يكون القاضي اإلداري أخذ، وال زال يأخذ بالمعيار المنفصل بالتعامل مع كل قضية على حدة؛ ألن لكل قض

حيثياتها وأسسها الواقعية والقانونية والقضائية التي يستند إليها، باإلضافة إلى مجموعة من االعتبارات التي يأخذ بها في تقدير 

 :66 كاآلتي بتصرفجسامة الخطأ المرفقي، وتقرير مسؤولية اإلدارة أوجزها 

 أوالً: مراعاة ظروف الزمان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته:

خطأ في الظروف العادية وال يمكن اعتباره كذلك في الظروف االستثنائية كحالة الحرب أو الوباء أو فما يكون 

 الثورات والقالقل؛ ألن عمل المرفق في هذه الحالة ال يمارس نشاطه بالدقة المطلوبة، وال يتم التقيد بالقانون،
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تالي يتطلب أن يكون على قدر كبير من الجسامة لتتناسب مع وال يتم احترام قواعد العمل ألن الدافع هو المصلحة العامة، وبال  

 خطورة الظروف.

 ثانياً: مراعاة ظروف المكان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته:

فكلما كان المرفق يؤدي خدماته في مكان ناء كمستعمرة مثالً أو في أحد األقاليم النائية في الدولة، فإن مجلس الدولة 

متطلبة أكثر مما لوكان المرفق يؤدي خدماته في أرض الوطن أو العاصمة مثالً؛ ألن الصعوبات التي يتشدد في درجة الخطأ ال

 يواجهها في الحالة األولى أشق منه في الحالة الثانية. 

 :ثالثاً: مراعاة أعباء المرفق وموارده لمواجهة التزاماته

لب المجلس درجة من الخطأ كبيرة تتناسب مع هذه فكلما أعباء المرفق جسيمة وكانت موارده ووسائله قليلة كما تط

األعباء؛ وذلك مراعاة للقدرة على تحمل المسؤولية من جهة والتعويض عن الضرر من جهة أخرى، وهذا النوع من التقدير 

 يحول دون المس بالمصلحة العامة المتوخاة من إحداث ذلك المرفق.

 ة:رابعاً: مراعاة طبيعة المرفق وأهميته االجتماعي

لعل هذا هو أهم مظهر لقضاء مجلس الدول، فإنه يختص بعض المرافق العامة؛ نظراً ألهميتها االجتماعية فيتشدد في 

درجة الخطأ المنسوب إليها، ويتطلب أن يكون الخطأ جسيماً أو خطراً أو يضيف إلى ذلك صفات أخرى، ويظهر ذلك بصورة 

 ي المستشفيات والمصحات. واضحة بالنسبة لمرافق الشرطة، ومرافق الصحة ف

 خامساً: مراعاة موقف المضرور إزاء المرفق:

يفرق مجلس الدولة بين إذا ما كان المضرور مستفيداً من المرفق أو غير مستفيد منه. وبصفة عامة يتطلب المجلس في 

المضرور ال عالقة له بالمرفق؛ قضائه درجة من الخطأ أكبر فيما لو كان المضرور مستفيداً من المرفق، ولكنه يتساهل إذا كان 

 ألن المجلس يقدر أن المضرور في الحالة الثانية لم يستفد مباشرة أي شيء في مقابل الضرر الذي يناله من نشاط المرفق. 

وعموماً فالقاضي اإلداري بارتكازه على هذه االعتبارات التي وضعها القضاء اإلداري، فإنه ينظر إلى كل اعتبار 

عدة زوايا مالئمة مع حيثيات كل قضية مطروحة، كمحاولة للخروج بالحكم األصوب لتقدير المسؤولية اإلدارية على حدة، ومن 

 من عدمها.

وكان موقف القضاء اليمني ال يختلف عما ذهب إليه القضاء اإلداري في فرنسا ومصر، فأحكام الدائرة اإلدارية 

القضاء اإلداري في كل من فرنسا ومصر، ويظهر ذلك في أحد أحكامها الذي بالمحكمة العليا قد تأثرت بالمبادئ التي وضعها 

شرطت فيه جسامة الخطأ بقولها: "...القضاء اإلداري ال يقر مسؤولية اإلدارة إال إذا كان الخطأ على درجة معينة من 

 لمرفقي في األعمال المادية.، وراعت تلك االعتبارات التي وردت عن مجلس الدولة الفرنسي في تقدير الخطأ ا67الجسامة...
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 مسؤولية اإلدارة عن األخطاء الشخصية لموظفيهامدى المطلب الثاني:  

إن كان الخطأ أساس مسؤولية اإلدارة والتي يراد بها: الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات والمرافق 

أو األضرار التي للغير بفعل األعمال اإلدارية الضارة سواء كانت  والهيئات العامة اإلدارية نهائياً بدفع التعويض عن الضرر،

هذه األعمال اإلدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة، وذلك على أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ اإلداري أساساً، وعلى 

 . 68وفي نطاق النظام القانوني لمسؤولية الدولة واإلدارة العامة المخاطر،أساس نظرية 

ن من المعلوم أن الخطأ المرفقي تتحمل اإلدارة المسؤولية عنه، يمكننا أن نتساءل هل تسأل اإلدارة عن أخطاء إن كاو

 موظفيها الشخصية، وهل يمكن الجمع بين الخطأين معاً؟

 لإلجابة على هذا السؤال نبين المراحل التي مرت بها مسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشخصي لموظفيها، وإمكانية الجمع

كفرع أول، لموظفيها بين الخطأين، وموقف القانون اليمني من ذلك من خالل: مراحل مسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشخصي 

.  والجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي كفرع ثان 

 لموظفيها الفرع األول: مراحل مسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشخصي

للموظفين لم تقرر دفعة واحدة، كما وأنها ال تعني أن جميع حاالت الخطأ إن مسؤولية اإلدارة عن األخطاء الشخصية 

 :70 ، وهذا معلوم من المراحل التي مرت بها في أحكام القضاء اإلداري أذكرها كاآلتي69 الشخصي تقوم مسؤولية اإلدارة عنها

أن القضاء في فرنسا في أول األمر كان يرى الفصل التام بين نظامي المسؤولية عن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي،  أوالً:

فالفكرة السائدة هي أن الضرر إما أن ينتج من خطأ شخصي يسأل عنه الموظف شخصياً في ماله الخاص، أو أنه ينتج من خطأ 

 مكن أن يكون خطأ شخصياً وخطأ مرفقياً في نفس الوقت.مرفقي تسأل عنه اإلدارة، فالفعل الواحد ال ي

ولكن ثبت أن هذا الفصل التام ال يقوم على أساس سليم، فليس ما يمنع منطقياً من أن يشترك في إحداث الضرر خطأ  ثانياً:

لية الموظفين شخصي وخطأ مرفقي في ذات الوقت، وهذا ما اعترف به مجلس الدولة الفرنسي، حيث قضى بأنه أياً كانت مسؤو

 الشخصية فإن الحادث يستند إلى أعمال تدل على سوء إدارة المرفق )خطأ مرفقي(.

ثم تطور األمر فأقر مجلس الدولة الفرنسي بوجود خطأ مرفقي يستشف من األخطاء الشخصية نفسها ومن وقائع القضية،  ثالثاً:

 م اتخاذها االحتياطات الالزمة لمنع وقوع الضرر.ويتمثل في سوء مراقبة اإلدارة للموظف في أدائه لعمله، وفي عد

ثم تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي فقرر مسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف أثناء العمل دون  رابعاً:

المجلس كان حاجة إلى تلمس خطأ مرفقي، أما إن كان الخطأ الشخصي وقع خارج نطاق أعمال الوظيفة، وإن اتصلت بها، فإن 

 يقضي بعدم مسؤولية اإلدارة عنها،

ثم تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي فقرر مسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف، وإن كان  خامساً:

 الخطأ الشخصي وقع خارج نطاق أعمال الوظيفة، متى كان غير منبت الصلة بالمرفق.
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م القضاء اإلداري، وقبلت بمسؤولية اإلدارة في مواجهة المضرور حتى في حالة تحقق وفي مرحلة أحدث تطورت أحكا سادساً: 

الضرر نتيجة الخطأ الشخصي المجرد للموظف وحده، بشرط استخدام أدوات المرفق ووسائله وسلطاته؛ أي أن يكون هناك 

عسار الموظف، ثم ترجع بعد ذلك على رابطة مع المرفق، فاإلدارة تدفع التعويض كامالً للمضرور حتى تؤمنه ضد إمكانية إ

 الموظف برد مبلغ التعويض كامالً، يدفعه الموظف أقساطاً من راتبه الشهري، وذلك من خالل القضاء.

ونخلص إلى أن مسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشخصي للموظف، وإن استقر القضاء اإلداري عليها، إنما هو لمراعاة 

وإن اقترب من الحلول المدنية، إال أنه ال يستند إلى القواعد المدنية، وبخاصة قاعد حماية المضرور من إعسار الموظف، 

 .71 مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وإنما نجد تبريرها في قواعد العدالة التي اقتضت هذا الحل حماية للمضرور

رد نص صريح في نصوصه تأخذ أما موقف القانون اليمني من مسؤولية اإلدارة عن خطأ الموظف الشخصي فإنه لم ي

بمسؤولية اإلدارة عن خطأ الموظف الشخصي، وإن كان األجدر به أن ينص على ذلك في قانون الخدمة المدنية المنظم للوظيفة 

 (1( البند)1العامة؛ ألهميته وارتباطه بإدارة المرافق العامة، وتماشياً مع ما أقره القضاء اإلداري، إال أنه ورد في نص المادة)

من الئحة الجزاءات والمخالفات المالية واإلدارية على أنه: "يعتبر الموظف مسؤوالً مسؤولية كاملة وشخصية عن كل ما 

يصدر عنه من قرارات وتصرفات في نطاق وظيفته وما يكلف بإنجازه من مهام وأعمال"؛ أي أنه يكون مسؤوالً في ماله عن 

( من القانون المدني اليمني،  إال أنه يمكننا القول أنه 301ره..." كما نصت المادة )أعماله غير المشروعة إذا ارتكبها في حق غي

بشرط استخدام أدوات  ال يمنع األخذ بما توصل إليه القضاء اإلداري في أحكامه من تحمل اإلدارة المسؤولية تجاه المضرور،

ويض كامالً، يدفعه الموظف أقساطاً من راتبه المرفق ووسائله وسلطاته، ثم ترجع بعد ذلك على الموظف برد مبلغ التع

المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن التابع،  على  من القانون المدني (313المــادة ) الشهري، كما أنه ال يوجد مانع يمنع تطبيق نص

الموظف واإلدارة في حال غياب صريح النص، والتي تنص أن: "يكون المتبوع مسئوالً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله 

تابع وعلى غير المشروع الذي أمره به فإن عمل التابع عمالً غير مشروع أضر بالغير ولم يأمره المتبوع كانت المسئولية على ال

المتبوع أن يحضر العامل لتعويض الضرر الذي أحدثه"؛ أي أن اإلدارة تلزم موظفها بتعويض الضرر الناتج عن خطائه 

(: "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئوالً عن 317الشخصي،  كما نصت المــادة)

لإلدارة أن تدفع التعويض عن الموظف المخطئ، ثم تعود عليه بعد ذلك، وهو ما سرى تعويض الضرر"؛ أي أنه من الممكن 

عليه القضاء اإلداري مؤخراً، وإن كان هناك من يخالف في سريان هذه النصوص على مسؤولية اإلدارة، ورأى أنها في قواعد 

ى دليل، كما ال ننسى أن القضاء العادي في اليمن هو العدالة التي تحمي المضرور، ال الحلول المدنية؛ إال أن هذا القول يحتاج إل

 المختص بالفض في هذه المنازعات؛ لغياب القضاء اإلداري.

وما ذكرته جمعاً بين النصوص القانونية، وإعماالً لها، ولقواعد القضاء اإلداري المتعارف عليها، ولو كان نص 

 وظف الشخصية عما يصدره من قرارات وتصرفات.الالئحة السالفة الذكر واضحاً ومعارضاً في مسؤولية الم

وللعلم أن القضاء اليمني قد أقر بوجود الخطأ المرفقي في أحكامه، وأذكر منها على سبيل المثال الطعن التجاري رقم  

م بخصوص طعن المؤسسة العامة 17/12/2007ه الموافق 3/11/1721ه(، والذي صدر بجلسة المحكمة 1721ل  32)

 بالحكم االبتدائي الصادر ضدها من المحكمة التجارية بتعز؛  للكهرباء بتعز
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كونها قررت فصل التيار الكهربائي عن مستأجرين لمحالت تجارية، وذلك أمام الشعبة التجارية في محكمة االستئناف بتعز،  

 . 72 ضدهموالتي أيدت حكم المحكمة التجارية، وألزمت المستأنفة بدفع مبلغ خمسين ألف لاير لصالح المستأنف 

فنجد أن الحكم يقر فيه بالخطأ المرفقي الذي تتحمل المؤسسة التعويض عن الضرر الذي ينتجه، ولم تحمله الموظف 

 الذي أصدر قرار فصل التيار الكهربائي.

 الفرع الثاني: الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

 يمني من إمكانية الجمع بين الخطأين كالتالي:نوضح في هذا الفرع موقف الفقه والقضاء اإلداري والقانون ال

 أوالً: موقف القضاء اإلداري والفقه:

إن كان األمر قد اتضح بأن الخطأ قد يكون شخصياً يرجع على الموظف، أو مرفقياً فيرجع على اإلدارة، وهو ما 

القضاء التقليدي لمجلس الدولة الفرنسي في يعرف بقاعدة الفصل التام بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وهو ما جرى عليه 

، إال أن القضاء اإلداري اعترف بفكرة إمكان قيام الخطأين معاً، ووفقاً لهذه الفكرة سلم القضاء بأن الضرر قد 73 أول األمر

من  ، وبالتالي أمكن74يشترك في إحداثه نوعان من الخطأ: خطأ مرفقي تسأل عنه اإلدارة، وخطأ شخصي يسأل عنه الموظف

 مساءلة اإلدارة على أساس المسؤولية التضامنية.

 ثانياً: موقف القانون اليمني:

لم ينص القانون اليمني صراحة على إمكانية الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وإن كان األحرى به أن 

القانون المدني المتعلق بالمسؤولية ينص على ذلك في قانون الخدمة المدنية، إال أنه يمكن الجمع بين الخطأين بإعمال نص 

( منه نصت على أنه: " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار تكون المسؤولية فيما بينهم 310التضامنية حيث ال مانع، فالمادة )

عل بالتساوي إال إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب تأثير عمل كل واحد منهم... وإذا كانوا متواطئين على الف

كانوا متضامنين في المسؤولية"، كما أن القضاء العادي هو الذي ما زال يفصل في تلك المنازعات، إضافة إلى األخذ بقواعد 

 القضاء اإلداري المتعارف عليه.

 :حلولخلص مما سبق أن لجبر األضرار الناتجة عن أخطاء الموظف العام، يمكن تصور ثالثة نف

شخصياً المسؤولية عن جبر الضرر، تأسيساً على الخطأ الشخصي، وهو حل يكفل األداء الجيد األول: أن يتحمل الموظف 

 للموظف بكل حرص، رغم ما قد يصيبه من غبن شخصي، وهو يقدم الخدمات العامة للجمهور.

وهو حل من شأنه حماية الثاني: أن تتحمل اإلدارة العامة المسؤولية عن القرار، تأسيساً على فكرة الخطأ المرفقي أو المصلحي، 

 الموظفين، رغم تهاونهم وتقصيرهم في أداء مهامهم في بعض الحاالت.

 الثالث: أن تتوزع المسؤولية بين الموظف العام واإلدارة العامة )المرفق العام(، تبعاً للخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.

 .75المصلحة الخاصة لكل من الموظف والمضروروإن معالجة هذه المسألة تستلزم إقامة توازن بين المصلحة العامة و
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 :الخاتمة 

تناولت هذه الدراسة موقف القانون اليمني من أخطاء الموظف العام الشخصية والمرفقية، وكيفية التمييز بينهما،   

إلى النتائج وكيفية تقدير الخطأ المرفقي، ومدى مسؤولية اإلدارة عن أخطاء موظفيها، وإمكانية الجمع بين الخطأين، فتوصلت 

 والتوصيات التالية:

 أوالً: النتائج:

 كشف البحث أن القانون اليمني لم يصرح بالخطأ المرفقي، وإن كان القضاء اليمني قد أقر به في أحكامه. -

وضح البحث أن الفقهاء اختلفوا في معيار التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي؛ كون ما رجحوه من معايير  -

القضاء اإلداري، حيث تعامل مع كل قضية على حدة، ولم يتقيد بمعيار واحد، بينما القانون اليمني أخذ  هو ما حكم به

 .بمعيار الغاية ونية الموظف في حالة طاعة الموظف الهام لرئيسه

أ بين البحث أن القانون اليمني جعل الخطأ الشخصي هو األساس، ورتب عليه المسؤولية الشخصية، وحصر الخط -

المرفقي في حالة وحيدة وهي الفعل المشروع فقط، والتي لم يصرح بها، وإنما تفهم من سياق نص القانون المدني، 

 وبالتالي ضيق في مسؤولية اإلدارة عن أخطاء موظفيها، حيث جعل أصل المسؤولية شخصية يتحملها الموظف العام.

بناء على أوجه عدم المشروعية، ولهذا جعل مجلس الدولة  بين البحث أن الخطأ المرفقي في القرارات اإلدارية يقدر -

الفرنسي من عيب مخالفة القانون )المحل(، وعيب االنحراف ) الغاية(، سببين للحكم بالتعويض، بينما شرط في عيب 

عدم االختصاص إن يكون جسيماً، وعيب الشكل أن يكون أساسياً ال ثانوياً للحكم بالتعويض، واشترط الجسامة في 

األعمال المادية متى ما توافرت االعتبارات التي وضعها القضاء اإلداري، كما أن القانون اليمني لم يذكر فيه نصاً 

صريحاً عن الخطأ المرفقي، لكن جرى العمل في القضاء اليمني على الحكم بالتعويض عن عيب المحل والغاية مطلقاً، 

عيب الشكل وعيب انعدام السبب فال يحكم بالتعويض إال عندما نظراً لجسامة العيب، أما في عيب عدم االختصاص و

يكون العيب جسيماً، ويكون العيب مؤثراً في مضمون القرار وجوهره، كما أنه اشترط الجسامة في الخطأ في األعمال 

 المادية، وأحسن عندما أخذ باالعتبارات المتعارف عليها في القضاء اإلداري.

ن مسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشخصي للموظف، إنما هو لمراعاة حماية المضرور من كشف البحث بأن الفقه يرى أ -

إعسار الموظف، وإن اقترب من الحلول المدنية، ومع ذلك إن كان هذا الرأي صالحاً فيعمل به في الدول التي تملك 

عادي هو المختص بنظر كافة قضاء إدارياً يفرق بين اإلدارة واألفراد، أما في اليمن ال يؤخذ به؛ كون القضاء ال

 المنازعات ومنها اإلدارية، ويمكن إعمال قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

( 1كشف البحث أن القانون اليمني لم يجعل لإلدارة مسؤولية عن خطأ الموظف الشخصي، حيث أورد في المادة)  -

نص التالي: "يعتبر الموظف مسؤوالً مسؤولية كاملة ( من الئحة الجزاءات والمخالفات المالية واإلدارية ال1البند)
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وشخصية عن كل ما يصدر عنه من قرارات وتصرفات في نطاق وظيفته وما يكلف بإنجازه من مهام وأعمال"؛ أي  

( من القانون 301يكون مسؤوالً في ماله عن أعماله غير المشروعة إذا ارتكبها في حق غيره..." كما نصت المادة )

 ني، إال أن هذا النص يتعارض مع قواعد العدالة، وقواعد القضاء اإلداري المتعارف عليها.المدني اليم

بين البحث أن القضاء اإلداري أقر بالجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، والتضامن في المسؤولية، وهو ما  -

تماماً، وهو ما يخالف قواعد القضاء استقر عليه، بينما نص الالئحة السالفة الذكر، يفهم منه نفي الخطأ المرفقي 

اإلداري المتعارف عليها، إال أنه من الممكن الجمع بينهما وإعمال نص المسؤولية التضامنية الوارد في القانون 

المدني، ولو في الحالة الوحيدة التي تفهم من نص القانون المدني في مسؤولية الموظف العام عند طاعته لرئيسه في 

 الفعل المشروع.

 :ثانيا: التوصيات

 العادي، ويعمليوصي الباحث بضرورة إنشاء قضاء إداري يفصل في المنازعات اإلدارية، بعيداً عن القضاء  -

 بالقواعد المستنبطة من أحكام القضاء اإلداري.

يرى الباحث في ضرورة النص صراحة على الخطأ المرفقي، واالعتراف به في قوانين اإلدارة في اليمن السيما  -

انون الخدمة المدنية المنظم للوظيفة العامة؛ ألهميته، وترك مسألة تمييز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي لتقدير ق

 القضاء؛ وذلك بالتعامل مع كل حالة على حدة، كما يفعل القضاء اإلداري.

المرفقي سواء في يرى الباحث وجوب النص على معايير ثابتة يلتزم بها القضاء المختص في كيفية تقدير الخطأ  -

القرارات اإلدارية، أو في األعمال المادية؛ ألن ذلك يشكل ضماناً وحماية األفراد الموظفين معاً، واستقراراً في 

 المعامالت، واألحكام القضائية.

 قائمة بالهوامش:

 

                                                           

، مهارات القضاائيين حلقاات النقااش الرأساية فاي أحكاام المساؤولية المدنياة، الطبعاة األولاى، مكتباة الجيال الشاميمحمد حسين  (1

 .17م، ص2017-هـ1731الجديد، صنعاء، 

، الموسااوعة القانونيااة فااي المسااؤولية المدنيااة )دعااوى التعااويض(، شااركة ناااس للطباعااة، مصاار، الطبعااة الفقيااه عماارو عيسااى (2

 . 22م، ص2002األولى، 

 .773م، ص2000طبعة، منشاة المعارف، اإلسكندرية، رقم ، القضاء اإلداري، دونالحلو ماجد راغب (3

، القضاء اإلداري، الكتاب الثاني، قضاء اإللغاء )أو اإلبطال( قضااء التعاويض وأصاول اإلجاراءات، بد الوهابع محمد رفعت (7

          .231وص 236م، ص2001الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .اليمني بشأن الخدمة المدنية م1331( لسنة  13رقم )  قانون (1

 .اليمني والعقوباتم، بشأن الجرائم 1337( لسنة 12قانون رقم ) (6

 .233م، ص1333طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  رقم ، الوسيط في القضاء اإلداري، دونالبنا محمود عاطف (1

    .233، المرجع السابق، صمحمد رفعت عبد الوهاب (3
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اء التعاويض وطارق الطعان فاي األحكاام )دراساة مقارناة(، دون ، القضاء اإلداري، الكتاب الثاني، قضاالطماوي سليمان محمد (3

 .121م، ص1336طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

، القاانون اإلداري، طلباة عبد هللاووما بعدها  710، المرجع السابق، صالحلو ماجد راغبوما بعدها و 121المرجع نفسه، ص (10

محمد وما بعدها و 370، دون سنة نشر، صية، منشورات جامعة حلب، حلبالرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، الطبعة الثان

           وما بعدها. 233، المرجع السابق، صرفعت عبد الوهاب 

أحمد عبد الملك أحمد بن قاسم، القضاء اإلداري، طبعة جديدة ومنقحة، دار الفكر العرباي للطباعاة والنشار والتوزياع، صانعاء،  (11

 . 131، صم2017 –ه 1731

 .713، المرجع السابق، صالحلو ماجد راغب (12

 .372، المرجع السابق، صطلبة عبد هللا (13

 .121، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي  (17

 .123المرجع نفسه، ص (11

 .737وص 373، المرجع السابق، صطلبة عبد هللا (16

 .133، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (11

 وما بعدها. 137، صنفسهالمرجع  (13

 .م بشأن القانون المدني2002لسنة  (17رقم )قانون  (13

 .اليمنية م بشأن الئحة الجزاءات والمخالفات المالية واإلدارية1333( لسنة 21قرار رئيس مجلس الوزراء رقم) (20

، جامعاة الجزائار، ، االعتداء الماادي فاي القضااء اإلداري الجزائاري، رساالة ماجساتير، كلياة الحقاوق بان عكناونأمال حيرش (21

  .  6م، ص2012-2013

 .133، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (22

           .223وص 221، صم1311، القضاء اإلداري، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، حلمي محمود  (23

        .313م، ص2003(، السنة 33(، العدد)10، فكرة الخطأ المرفقي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد )صالح قيدارعبد القادر (27

 .713، المرجع السابق، صالحلو ماجد راغب (21

              .132، المرجع السابق، صبن قاسم وأحمد عبد الملك أحمد 223، المرجع السابق، صحلمي محمود (26

والتوزياع، مطيع علي حمود جبير، القضاء اإلداري "دراسة مقارنة"، الطبعة الثانياة، مكتباة ومركاز الصاادق للطباعاة والنشار  (21

 .212، صم2017صنعاء، الجمهورية اليمنية، 

 .173، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (23

 .316، المرجع السابق، صالبنا محمود عاطف (23

 المرجع نفسه، نفس الصفحة. (30

 .217، المرجع السابق، صجبير مطيع علي حمود (31

 .373، المرجع السابق، صطلبة عبد هللا (32

 .177رجع السابق، ص، المسليمان محمد الطماوي (33

 . 176المرجع نفسه، ص (37

        .230، المرجع السابق، صحلمي محمودالمرجع نفسه، نفس الصفحة  و (31

 .217، المرجع السابق، صجبير مطيع علي حمود (36

 .373، المرجع السابق، ص طلبة عبد هللا (31

        .231، المرجع السابق، صحلمي محمودو 113، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (33

 .313، المرجع السابق، صالبنا محمود عاطف (33

 .  373، المرجع السابق، صطلبة عبد هللا (70

 المرجع نفسه، نفس الصفحة.   (71

 .  313، المرجع السابق، صالبنا محمود عاطف (72

     .  131وص 137، المرجع السابق، صبن قاسم و أحمد عبد الملك أحمد 310، المرجع السابق، صطلبة عبد هللا (73

 .  311، المرجع السابق، صطلبة وعبد هللا 113، المرجع السابق، صان محمد الطماوي سليم (77

، أساس مسؤولية اإلدارة وقواعدها، دراسة مقارنة بين نظامي القضاء الموحد والمزدوج، مطبعة جامعة محمد عبد الملك يونس (71

 .30م، ص1336صالح الدين، صالح الدين، أربيل، رسالة ماجستير مقدمة لكلية السياسة والقانون جامعة 

 .  327، المرجع السابق، صالبنا محمود عاطف (76

 .312، المرجع السابق، صطلبة وعبد هللا 113، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (71

 .262، المرجع السابق، صجبير مطيع علي حمود (73
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 .161م، ص2001للطباعة والنشر، عدن، ، القضاء اإلداري وخصوصيته، الطبعة األولى، دار جامعة عدن باجنيد خالد عمر (73

 .262، المرجع السابق، صجبير مطيع علي حمود (10

 .321، المرجع السابق، صالبنا ، ومحمود عاطف113، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (11

 . 160وص 113، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (12

 .321، المرجع السابق، صالبنا محمود عاطف (13

 .  331، صالمرجع نفسه (17

 .167، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (11

 .267، المرجع السابق، صجبير مطيع علي حمود (16

 .  321وص 327، المرجع السابق، صالبنا محمود عاطف (11

 .161، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (13

 .313وطلبة عبد هللا، المرجع السابق، ص 166المرجع نفسه، ص (13

 .763المرجع السابق، ص، الحلو ماجد راغب (60

 .161، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (61

 .  326، المرجع السابق، صالبنا محمود عاطف (62

 .763وص 763، المرجع السابق، صالحلو ماجد راغب (63

 .267، المرجع السابق، صجبير مطيع علي حمود (67

 .163، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي (61

 ها.وما بعد 163، صالمرجع نفسه (66

م، منشاور فاي كتااب القواعاد 17/11/1333الموافاق -هاـ  1720( إداري، ل سانة370حكم المحكمة العليا اليمنية، الطعان رقام) (61

القضائية المستخلصة من األحكام الصادرة عن المحكمة العليا، المكتاب الفناي، العادد األول، )دساتوري، إداري، مادني(، طبعاة 

 .11م، ص2001-هـ 1726

م، دياوان المطبوعاات الجامعياة، 1333نظرية المساؤولية اإلدارياة )دراساة تأصايلية( تحليلياة ومقارناة، طبعاة ، عوابدي عمار (63

 .27الجزائر ص

 .103، المرجع السابق، صيونس محمد عبد الملك (63

 وما بعدها.   216، المرجع السابق، صعبدالوهاب وما بعدها ومحمد رفعت 331، المرجع السابق، صالبنا محمود عاطف (10

 .  331، المرجع السابق، صالبنا محمود عاطف (11

م، 2001-ه1726، سوابق قضائية فاي القضاايا التجارياة، الطبعاة األولاى، دون دار نشار، دون مكاان نشار، الصديق علي سعيد (12

      وما بعدها. 61ص
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جاهاتهم وات التعليم االلكتروني فيالمعلمين  مهاراتتطوير  فيوفاعليته الصف االفتراضي المقلوب  نموذج

 في فلسطين في ظل جائحة كورونا نحوه

The Virtual Flipped Classroom Model “VFCM” and its Effectiveness in Developing 

Teachers' skills in eLearning and their Attitudes towards it in light of the Corona 

Pandemic in Palestine 

 حلمي رؤوف حلمي حمدان :الباحث

  وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةالمعهد الوطني للتدريب التربوي، ، مشرف تدريب تربوي

 دولة فلسطين

hilmihamdan@gmail.com il:maE 

+970569039359 

 لملخَّصا

هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على فاعلية استخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوب على تطوير مهارات المعلمين في 

 ( معلم ومشرف ومدير مدرسة.033التعليم االلكتروني واتجاهاتهم نحوه، وتكونت عينة الدراسة من )

لبعدية والمقابالت أدوات للدراسة، وذلك بعد تحكيمها من أساتذة جامعات ومختصين في استخدم الباحث االستبانة القبلية وا

البحث التربوي، وتم التحقق من الصدق العاملي لالستبانة من خالل إيجاد معامل االرتباط بين فقرات المجال والنتيجة الكلية للمجال 

هذه لتؤكد  %30معامل الثبات كرو نباخ ألفا وكان معامل الثباتار حيث كانت صادقة وذات داللة إحصائية، بينما تم استخدام اختب

للعينات المستقلة واختبار تحليل التباين األحادي للتوصل إلى نتائج tصدق االستبانة وثباتها، كما استخدم الباحث اختباراالختبارات 

 ، وإلى أن استخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوبالدراسة، والتي أشارت إلى ارتفاع في مهارات المعلمين في التعليم االلكتروني

من خالل المنصات اإللكترونية المتزامنة وغير المتزامنة أثر إيجابيا وبداللة إحصائية على مهارات المشاركين بالتدريب، وأن تلك 

 الفروق لم تكن دالة إحصائيا حسب متغيرات الجنس والوظيفة وسنوات الخبرة.

اسة يوصي الباحث بضرورة تبني استخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوب في برامج تدريب وبناء على نتائج الدر

المعلمين، وتوفير منصات تعليمية متزامنة وغير متزامنة خاصة بوزارة التربية والتعليم، باإلضافة إلى استحداث مساقات تعليمية 

http://www.ajrsp.com/
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ليم تعمل على تهيئة المعلمين قبل الخدمة ورفع مهاراتهم في التع متخصصة في التعليم االلكتروني في كليات التربية في الجامعات؛ 

 االلكتروني.

التعليم االلكتروني، التعليم المدمج، نموذج حمدان في التعليم االلكتروني، الصف المقلوب، الصف االفتراضي  كلمات مفتاحية:

 المقلوب، المنصات المتزامنة، المنصات غير المتزامنة.

 

The Virtual Flipped Classroom Model “VFCM” and its Effectiveness in Developing 

Teachers' skills in eLearning and their Attitudes towards it in light of the Corona 

Pandemic in Palestine 

Abstract:  

The purpose of this study is to identify the effectiveness of using the VFCM on developing teachers 

’skills in eLearning and their attitudes towards it, the study sample consisted of (300) teachers, 

supervisors and school principals. 

The researcher used the pre- and post-survey questionnaire and interviews as tools for the study, 

after being judged by university professors and specialists in educational research, and the global 

validity of the questionnaire was verified by finding the correlation coefficient between the field 

paragraphs and the overall result of the field as it was honest and statistically significant, while the 

reliability coefficient test was used. Cronbach Alpha and the reliability coefficient was 93%. These 

tests confirm the validity and reliability of the questionnaire, the researcher also used the t-test for 

independent samples and the single-test analysis of variance to arrive at the results of the study, 

which indicated an increase in teachers ’skills in eLearning, and that the use of the VFCM through 

synchronous and asynchronous electronic platforms had a positive effect and a statistical indication 

on the skills of training participants, and that These differences were not statistically significant 

according to the variables of sex, occupation and years of experience. 

Based on the results of the study, the researcher recommends the necessity of adopting the use of the 

VFCM in teachers training programs, providing simultaneous and asynchronous educational 

platforms for the Ministry of Education, in addition to developing specialized educational courses in 
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 eLearning in colleges of education in universities It works to prepare teachers before service and 

raise their skills in e-learning. 

Key words: eLearning, blended learning, Hamdan’s model in eLearning, the flipped classroom, 

the virtual flipped classroom, synchronous platforms, asynchronous platforms. 

 

 شكر وتقدير

 أعانني على إنجاز هذه الدراسة ونشرها؛ آمال أن تكون علما نافعا إن شاء هللا. كثيرا لماأحمد هللا 

، فأتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان للمعلم معي فيوال يسعني إاّل أن أشكر كلَّ من تعاون  الهم لما ين الذين لوإنجاز هذا البحث العلميِّ

 أنجز هذا البحث.

وال يفوتني أن أشكر االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والمعهد الوطنّي للتدريب التربوّي لما قدموه لي من دعم مستمر 

، وتشجيعهم لي ودعمهم للبحث العلمّي من أجل تطوير العملية التعليمية التعلّمية في فلسطين. ر المهنيِّ  للتطوُّ

 شكر موصول لمن أسهم في تحكيم أدوات الدراسة، وتدقيقها لغويّاً، وألصدقاء قّدموا لي النصح والدعم المستمّر.وال

 وال أنسى كذلك عائلتي الصغيرة، زوجتي وأطفالي الذين هيئوا لي كل وسائل الراحة ودعمي النجاز الدراسة.

 ولي التوفيق. لكم جميعاً خالص الشكر والعرفان، وهللا
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44 

 

ل  الفصل األوَّ

 مقّدمة الدراسة وخلفيّتها

 المقّدمة:

طالب دون ترك ماليين التتسبب في ، تحديات وصعوبات كثيرة لنزاعات والكوارث الطبيعية واألوبئةيواجه التعليم في حاالت ا   

المتضررة لدول احتماالت عدم التحاق األطفال في سن الدراسة بالمدرسة في ا( فإن 0303اليونسكو )ب بيانات منظمة تعليم، وحس

 زمات.التي ال تعاني من تلك األ أقرانهم في البلدان األخرىبمن األزمات أكثر من الِضعف مقارنة 

في تعزيز  لاعبدور فومنظمات ومؤسسات أخرى في العالم  -تعليمال بوصفها وكالة األمم المتحدة الرائدة في مجال -وتضطلع اليونسكو

لى مواجهة حاالت الطوارئ، ويعتمد عمل المؤسسات التربوية إهذا ضمن الجهود الهادفة يندرج ، وللجميع مدى الحياةالتعليم الجيد 

ت ات التعليم في مواجهة ظروف النزاعاتلبية احتياجلفي العالم على تصميم أنظمة تعليمية قادرة على الصمود في حاالت الطوارئ 

 (.0303واالضطرابات والمخاطر الطبيعية )اليونسكو،

 جتمعاتالموذلك رغم أن  ه،في حاالت الطوارئ وفي أوضاع النزاع وما بعد فره من أهم األولويات للمجتمعاتو التعليم وضمانيعتبر و

ي أوقات إلى تعزيز النظم التعليمية فالمؤسسات التربوية في العالم عى تسا؛ ، لذتفقد الكثير من أعمالها ومصالحها في تلك األوضاع

ر وتوفي، ضمان إيصال رسائل لألطفال وأسرهم تفيد بضرورة مساهمتهم في حماية المجتمعات من الكوارث والنزاعاتلاألزمات 

، )مدونات البنك (0303)اليونسكو، تتقوية تماسك وصمود المجتمعالاالمن الجسدي والنفسي، واستثمار التعليم في تلك الظروف 

 (.0303الدولي، 

مدينة  في 0303المرض في ديسمبر ت أول إصابة بالذي ظهر؛ انتشار فايروس كوروناوفي الوقت الذي يواجه فيه العالم بأسره اليوم 

وهو ما ترتب المرض في معظم دول العالم، ما أدى إلى انتشار  ،العدوى من دولة ألخرىمع استمرار انتقال وسط الصين، و نيوها

 عالن حالة الطوارئ في معظم دول العالم، فيإوتبع ذلك  ،"عالميةجائحة " وتصنيفهالوباء  اعتبارب منظمة الصحة العالميةعليه قيام 

ومنها المؤسسات التربوية كالمدارس  عمال والشركات والمؤسساتتعطيل األه ما نتج عنهو فايروس، ومحاولة للحد من انتشار ال

 (0303)منظمة الصحة العالمية،والجامعات، حيث تعطلت الدراسة في معظم دول العالم

http://www.ajrsp.com/
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بقاء على آليات اإلبتمام االهإلى حول األنظار تتلالتعليم في خطر حقيقي، ضع وو لمؤسسات التربويةا غالقفي إا الوضع تسبب هذ 

ية في محاولة من الدول والمؤسسات التربو؛ التعليم االلكتروني دنى من التواصل التربوي بين المعلمين وطلبتهم، من خاللالحد األ

يم تقد عبرسر والمجتمعات لمحافظة على تماسك األالأولوية مجتمعية وإنسانية وضرورية وحمايته باعتباره على التعليم  لإلبقاء

 (.0303)اليونسكو، الخدمات التعليمية

 

طبيقاتها مكانياتها للتربويين لالستفادة من برامجها وتإلى وضع إتسابقت الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتربوية ا؛ لذ

للمعلمين والمحاضرين  بإتاحة بعض تطبيقاتها مجانا Google، فمثال قامت شركة االلكترونية في دعم التعليم في حاالت الطوارئ

مكتبات عالمية خدمة تحميل وتصفح الكتب االلكترونية مجانا للباحثين والتربويين كمكتبة اإلسكندرية أتاحت عّدة والطلبة والتربويين، و

لتعلّمية في افي محاولة منهم الستمرار العملية التعليمية  وبدأ المعلمون والتربويون بالتواصل مع طلبتهم، في جمهورية مصر العربية

 زمة.األ

ورونا وتسجيل عشرات اإلصابات في صفوف كأعلنت حالة الطوارئ، نتيجة انتشار جائحة  -كما معظم دول العالم -في فلسطين

أغلقت المؤسسات والشركات العاملة ومنها المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات، وتعطلت الحياة ومنعت الحركة والفلسطينيين، 

 .(2424، الوقائع الفلسطينية،) تشار الجائحةللحد من ان

ني فالنظام التربوي الرسمي في فلسطين ال يدعم التعليم االلكترو، خطرا حقيقيا على العملية التربوية في فلسطينهذا الوضع شّكل 

عض بفباستثناء لراهن، غير جاهز الستخدام هذا النوع من التعليم في الوقت اإنه بالشكل المطلوب، أو على األقل أستطيع القول 

، )وزارة (0303)مشعلة، هش تجاه التعليم االلكتروني -في معظمه -نظامنا التربوي ، فإن الجامعات الفلسطينية التي لها تجربة في ذلك

 (.0303التربية والتعليم الفلسطينية،

راسة المولى دوهذا ما أكدته عديد الدراسات كذلك، لا داعما تعليمي استخدام التعليم االلكتروني بنية قوية ماديا وبشريا، ونظاميتطلب ا

 متطلبات استخدام ونجاحمن أن في السودان الستخدام التعليم االلكتروني، ( حول جاهزية كليات التربية 0302والمشرف ومحمد )

وعند التعليم،  م هذا النوع منالتعليم االلكتروني تتلخص في توفير بنية تحتية متينة، وموارد وكوادر بشرية مدربة، وجاهزية الستخدا

خاذ قرار الستخدامه اتبدءا بجاح التعليم االلكتروني، إلننجد أننا نحتاج الى تلك العوامل النظام التربوي الفلسطيني النظر والتمعن في 

ه، جاحومتينة لنيشكل أهم الخطوات في توفير بنية تحتية قوية  و ماوه ؛تدريب الكوادر البشرية ومن ثم ،جاهزيةكخطوة أولى لل

حتى في ها كلمساعدا أساسيا وغنيا في الظروف واالنطالق من كونه ، بل فقط بديال للتعليم الصفي في حاالت الطوارئال واعتباره 

 .الطبيعيةظروف ال

 مشكلة الدراسة:

بها وباء ع الطارئة التي سببناء على سبق، وبسبب استحالة عقد لقاء وجها لوجه بين المعلم وطلبته في غرفة الصف؛ جّراء األوضا 

ولغياب نظام تعليم الكتروني منظم ومضبوط في فلسطين،  وألن المعلمين لم يتم تدريبهم على استخدام التعليم االلكتروني،  ورونا،ك
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الة فعّ لاتواصل التصال واالمهارات وأدواته الالزمة، حيث مهاراتهم وقدراتهم في هذا الموضوع تحتاج الى تطوير تحديدا اكسابهم  

إذ يعتبر تمكين المعلمين على امتالك مهارات التعليم االلكتروني من أهم العوامل التي تؤثر في نجاح التعليم االلكتروني، ، مع طلبتهم

 هاراتمحددت بالكشف عن فاعلية نموذج الصف االفتراضي المقلوب في تطوير مشكلة الدراسة الحالية ت بناء على ما سبق، فإن

بعد اغالق المدارس بسبب جائحة كورونا وإعالن حالة الطوارئ في فلسطين، توقف التعليم التعليم اإللكتروني، حيث المعلمين في 

ولجأ المعلمون إلى التواصل االلكتروني مع طلبتهم، ولكن بطريقة غير منظمة؛ عبر مجموعات وسائل التواصل االجتماعي المختلفة، 

األمور؛ إذ غاب ضبط العملية التعليمية التعلّمية، كما أن تدريب المعلمين توقف في الوقت وهذا أربك المعلمين والطلبة وأولياء 

ذاته، وأصبح من الضرورة القصوى تدريب المعلمين على استخدام التعليم االلكتروني وأدواته بشكل منظم وتربوي من خالل 

نموذج الصف االفتراضي المقلوب الذي  قمت بتصميم حيثاستخدام منصات الكترونية متزامنة وغير متزامنة مخصصة للتعليم؛ 

 :، حيث ستجيب الدراسة عن األسئلة التاليةسيتم تعريفه بالمصطلحات اإلجرائية، وسيتم اتباعه في عملية التدريب

 روني؟تالمعلمين في التعليم االلك مهاراتعلى تطوير  ما أثر استخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوبالسؤال الرئيس االول: 

 وتنبثق عنه األسئلة الفرعية الثالثة اآلتية:  

في مهارات المشاركين في التعليم االلكتروني قبل ( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0

 التدريب وبعده تعزى لمتغير الجنس؟

المشاركين في التعليم االلكتروني قبل  في مهارات( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0

 التدريب وبعده تعزى لمتغير الوظيفة؟

في مهارات المشاركين في التعليم االلكتروني قبل ( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0

 التدريب وبعده تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

 ذج الصف االفتراضي المقلوب على اتجاهات المعلمين نحو التعليم االلكتروني؟ما أثر استخدام نموالسؤال الرئيس الثاني: 

 وينبثق عنه األسئلة الفرعية الثالثة اآلتية: 

في اتجاهات المشاركين في التدريب نحو التعليم ( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

 ر الجنس؟االلكتروني قبل التدريب وبعده تعزى لمتغي

في اتجاهات المشاركين نحو التدريب االلكتروني ( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

 قبل التدريب وبعده تعزى لمتغير الوظيفة؟

في اتجاهات المشاركين نحو التعليم االلكتروني ( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

 التدريب وبعده تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟ قبل 
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 المصطلحات اإلجرائية للدراسة: 

تعمل على تعزيز وزيادة مشاركة وتفاعل المتعلمين مع  تعلّمية استراتيجية تعليمية : Fliped Classroom FCالصف المقلوب 

ين بمصدر تعليمي لديهم، وتعتمد على قيام المعلم بتزويد المتعلم العملية التعليمية التعلّمية، وتعمل على تنمية التفكير الناقد والتعلّم الذاتي

مثل الفيديو التعليمي، القراءات...إلخ، ليقوم الطالب بحضورها ودراستها في بيته ومن ثم مناقشتها في الغرفة الصفية من خالل تنفيذ 

يجية على االستفادة من وقت الحصة بطرح أنشطة أنشطة تفاعلية يتم عبرها تقديم تغذية راجعة من المعلم، وتساعد هذه االسترات

 .(Kawinkoonlasate, 2019 )تفاعلية

نموذج تدريب وتعليم الكتروني يدمج بين  هو :Virtual Flipped Classroom (VFC) نموذج الصف االفتراضي المقلوب

ور لقاءات التفاعلية للطلبة من خالل حض استراتيجية الصف المقلوب والصفوف االفتراضية المتزامنة؛ ويعتمد على تنفيذ األنشطة

افتراضية متزامنة دون الحاجة إلى وجود المعلم والطالب في غرفة الصف، وجاء لحل إشكالية ضيق الوقت أو استحالة عقد اللقاء 

 (Ismail & Abdulla, 2018). داخل الغرفة الصفية

 Ismail)موذج الصف االفتراضي المقلوب كما جاء في دراسة الرسم اآلتي الفرق بين الصف التقليدي والصف المقلوب ون ويوضح

& Abdulla, 2018) 

 

 

 أهّميّة الدراسة:

اسةةةةتخدام التعليم االلكتروني؛ من خالل تدريبهم على  في مهاراتهمأهمية هذه الدراسةةةةة من ضةةةةرورة تمكين المعلمين وتطوير  تنبع  

لّمية ية التعليم والتعلّم، ويشةةةةكل حال نموذجيا السةةةةتمرار العملية التعليمية التعفي عمل يوظف التكنولوجيانموذج تدريبي تعليمي تعلّمي 

في التعليم  مهةةاراتهمبةةاإلضةةةةةةةافةةة الى اسةةةةةةتمرار تةةدريةةب المعلمين وتطوير والتربويةةة في حةةاالت الطوارئ والكوارث واألزمةةات، 

 نتائج الدراسةةة وتوصةةياتها لتطويرها وتعميمها وصةةواللتقديمه للجهات المعنية خاصةةة وزارة التربية والتعليم لدراسةةة وااللكتروني، 

 ،وفي تدريب المعلمين إلى اعتمادها في التعليم والتعلّم االلكتروني
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فهي لم تةأت لفحص فةاعليةة وأثر إسةةةةةةتراتيجية أو نموذج تدريبي فحسةةةةةةب، بل نبعت أهميتها من حاجة ملحة لتدريب المعلمين على   

 ة اإلغالق والطوارئ الناتجة عن إنتشار جائحة كورونا.إستخدام التعليم اإللكتروني في حال

 هدف الدراسة:

، اتهم نحوهوإاتجاه في التعليم االلكتروني المعلمين مهاراتنموذج الصف االفتراضي المقلوب على  فاعليةلفحص  هدفت هذه الدراسة

ونية ن خالل استخدام منصات تعليمية تعلّمية الكترتنظيم عملية التعليم والتعلم والتدريب االلكتروني مالمساهمة في إلى باإلضافة 

 تربوية منظمة.

 :حدود الدراسة

 النموذج باستخدام قبل التدريب، وقياس أثر التدريب هماتجاهاتالمعلمين والطواقم المساندة و تقصي مهاراتاقتصرت الدراسة على 

من خالل طرح التسجيل  والطواقم المساندة المعلمين واالتجاهات، وطبقت الدراسة على مجموعة عشوائية من المهاراتعلى تلك 

في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة  0303للدورة التدريبية عبر وسائل التواصل االجتماعي بداية شهر نيسان من العام 

 .00/0/0303وحتى  0/4/0303الفلسطينية لمواجهة تفشي وانتشار جائحة كورونا حيث كان التدريب في الفترة من 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النَظرّي والدراسات السابقة

 اإلطار النَظريّ 

يعتبر هذا الفصل األساس الفلسفي الذي يعتمد عليه الباحث في دراسته، وهو عبارة عن قاعدة معلومات تكسبه فكرة عامة وشاملة عن 

 موضوع الدراسة، ويعتمد عليه في بناء أدوات الدراسة وتفسير نتائجها.

ن ذلك بدأ عام أمفهوم التعليم االلكتروني نتيجة جهود تربوية وتقنية استمرت على مدار نصف قرن، ويعتبر عدد من التربويين  ظهر

لى إ 0340نتج الجيش االمريكي كتبا مبرمجة ليستخدمها جنوده دون الحاجة لوجود معلمين، كما كانت الدعوة عام أعندما  0303

ومنذ ذلك الحين اضطلعت تكنولوجيا المعلومات وربطها ببعض، لى المعلومات وتخزينها ضرورة استحداث وسائل للحصول ع

عندما لقرن الماضي ابدأ االستخدام الفعلي للتعليم االلكتروني مع بداية ستينيات إذ الدور تحديدا في التعليم الجامعي، واالتصاالت بهذا 

 .(0302)كالب، مواد تعليمية ة تمت برمجة عد إذتعليمية، استخدام الحاسوب في تنفيذ وتطبيق المهام التم اقتراح 

تأسست أولى الجامعات التلفزيونية في الصين الشعبية في السنوات االولى للستينيات، وخّرجت عدة آالف من الطلبة، وخالل فترة 

 (.0302)الخفاف،  ذاته العقدة لى أن بدأ باالنحسار مع نهايإالمحطات والتلفزيونات الستينيات انتشر البث التعليمي من خالل 
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يكية، في مرفي الواليات المتحدة األومؤسسات طبية وعسكرية وصناعية جامعات ة بدأت عدالقرن المنصرم؛ وفي بداية سبعينيات   

في مدرجا  ممكانية استخدام الحاسوب في التعليم، وبعد خمس سنوات أصبح استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلّ إاستكشاف 

 (.0302)كالب،  أكثر من أربعين مؤسسة تربوية في العالم حيث شهد ذلك الوقت انتاج أكثر من مئة منهج مبرمج

وبعد ذلك أصبحت صناعة المعرفة والمعلومات وسيلة مهمة الستقطاب المستثمرين في جمع المعلومات وتحويلها الى خدمات 

ر طالق مصطلح عصإلى إبعض العلماء ع دفوهذا ما  ،ك معيارا للقوة والتقدمأصبح ذلإذ ضمن سوق االقتصاد المعرفي،  ،معلوماتية

كما  ،وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لجمعها ومعالجتها وتحليلها ،الذي تميّز باستثمار العقل البشري في مجال المعلومات؛ المعلومات

بشكل مستمر، ل التفاعلمتعلم على ق التي تساعد اهو من الطررة التكنولوجيا تلك، فثورة قامت إثر ثوبمثابة التعليم االلكتروني غدا 

 عليم االلكترونيالت ؛ فإن دوات التي تساعده على القيام بمهام وأنشطة مختلفة، وبذلكواستخدام األ ،من خالل المصادر التعليمية المفتوحة

لى ما يوفره إضافة ن العملية التعليمية التعلّمية، باإلمن خاللها تشجيع التواصل بين أركا؛ يتم أصبح يعتبر بيئة غنية متعددة المصادر

 ومتسلح بمهاراتمن جهة،  نيةعداد جيل قادر على التعامل مع التقإمساهمته في  على عالوةمن تقديم تسهيالت لنمذجة التعليم، 

 .(0302)الخفاف، من جهة أخرى عصرية حديثة 

ولوجية أصبح دوات تكنأحدثات وتطبيقات وأدى الى ظهور مستكنولوجيا التعليم، أن التطور التكنولوجي الذي ألقى بنتائجه على تكما 

توظيفها في العملية التعليمية التعلّمية ضرورة ملحة، ويعتبر زيادة تفاعل المتعلمين وقدرتهم على التواصل معا رغم المسافات بينهم 

تطوير قدراتهم ون بملم يقم المعل ن  إلى اعتبار أنه إوتطور التقنية  ووصل الحد مع مرور الوقت، من أكثر نقاط القوة للتعليم االلكتروني

 (0302)الخفاف،  نهم يعرضون مجتمعاتهم للخطرإالتقنيات الحديثة فوومهاراتهم الستخدام الطرق التدريسية التي تتوافق 

 بين الفجوة تتسعإال أن دم التقني هذا التطور الكبير والتقأنه ورغم شار الى أفي دراسته  ( 0302كالب) وفي سياق مماثل فإن

 ، وأصبحت مواكبة التطورات والتغييرات الحضاريةللمعلمين مهارات المهنيةالاالحتياجات التعليمية والتربوية للطلبة مع قدرات و

لحديثة في ا توظيف وتطوير الوسائل واالستراتيجيات التربويةمسؤولية كبيرة في المتسارعة ضرورة ملحة، ما يجعل المعلمين أمام 

 من تطويرمعلم لى ذلك ال بد للإوللوصول تنمية التفكير والبحث واالستقصاء لدى الطلبة،  ليتمكنوا من المساهمة في ؛عمليات التعليم

حتاج د، ياليوم مشروعا إنسانيا حضاريا طويل األمالتعلّمية  ، حيث تعتبر العملية التعليميةكافة قدراته ومهاراته في المجاالت التربوية

نحو تحقيق  هوتحفيز دور أساسي في رفع دافعية الطالبمن بداعية لدى الطالب، وذلك لما له لى تحريك الطاقات العلمية والبحثية واإلإ

 المعلم ممارسة دور جديد يمكنه من المساهمة في بناء شخصية الطالب الباحث والمفكر والناقد.أنه أصبح على ، وذاته

الستخدام التكنولوجيا وتوظيفها في عملية التعليم والتعلّم، منها مبررات اجتماعية ومهنية وبيداغوجية  مبرراتعّدة كما أن هناك 

انتشار استخدام األدوات واألجهزة التكنولوجية في كافة مجاالت الحياة يزيد أهمية دمج ذلك فمبرر الحافز على التغيير، و ،تعليمية

 (.0302)كالب،  لتعلّميةاالتطور واستخدامه في العملية التعليمة 
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ف كذلك من أهم متطلبات أدوات التعليم االلكتروني، تهدصادر والوسائل التعليمية الرقمية توفير بيئة تعليمية مفتوحة ومليئة بالم إن 

لحوارات الهادفة، النقاشات واعبر تبادل الخبرات يتم خاللها فمن وحتى بين النظام التعليمي،  ،الى زيادة التفاعل بين المعلمين والطلبة

وهذا يكون من خالل االستعانة بأدوات وقنوات االتصال المختلفة كالبريد االلكتروني، والصفوف والمنصات االفتراضية المتزامنة 

 (.0300وير العملية التعليمية التعلّمية )العوضي، على استمرار تحسين وتط-بدوره -وهذا يعمل  ر المتزامنة،وغي

بات تتلخص في ومتطل ايحتاج شروط -يكون قادرا على تحقيق األهداف التعليمية التعلّميةحتى و- لكتروني المفتوحنظام التعليم اال إن

توفير اإلمكانيات الالزمة من مواد تعليمية مبنية على التعلّم الذاتي، والوسائط التعليمية من فيديوهات تعليمية وتدريبية ونشرات 

ق التعلّم الذاتي في بناء المادة التعليمية التي تساعد المتعلم على االعتماد على ذاته في عملية لى استخدام طرإوقراءات، باإلضافة 

 (.0300)الحناوي،  توفير وتوظيف التقنيات التربوية المتطورة التي تجعل التعلّم تفاعلياوتعلّمه، 

على مستوى  اتقني اخاصة أن هناك منافسة وصراع؛ هتطوير القيادات التربوية بسبب طبيعة العصر ومتطلباتإن الحاجة ملحة اليوم ل 

عالمي، وأن عوامل النجاح في المنافسة تلك تكمن في دور وتأثير التعليم، وأن المجتمعات تستمد مكانتها وتطورها من خالل تخطيطها 

 ع قنوات المعارف وأدواتواضح ألنماط التعليم الحديث في ظل اتسا حدّ مع وجود تلمتطلبات العصر، بشكل جيد مراٍع وتنفيذها 

مستقبل الحضارة اإلنسانية يتأثر بالقادة التربويين بشكل خاص، وهم المعلمون، وبالتالي من الضرورة بمكان ليها، كما أن إالوصول 

ثير من كتطوير وعيهم بالدور النشط الذي يمارسونه، فال يمكن إخفاء دور المعلم البارز في تحقيق رسالة التعليم، ومن هنا يتم بذل 

جات لى مخرإستثمار طاقاتهم في تحسين أدائهم وأساليب تدريسهم وصوال الالجهود في تنمية وتطوير قدرات ومهارات المعلمين 

 (.  0300)حمايل،  تؤثر على المجتمع بشكل عام يجابيةإ تعليمية

تأهيل المعلمين والذين يعتبرون قادة روني هي االلكتاتخاذها في المؤسسات التعليمية لنجاح التعليم واجب أن من أهم اإلجراءات ال

التغيير، وتدريبهم على استخدام أدوات واستراتيجيات تعليمية تعلّمية، يتم من خاللها توظيف التقنية واستثمار التكنولوجيا في تطوير 

مراعاة الفروق و في االستفادة من التقنية،لتساهم في تحقيق مواكبة االنفجار المعرفي والتحديات الواضحة عالميا ؛ عملية التعليم والتعلّم

 (.  0302)العجرش،  الفردية بين المتعلمين، وحثهم على تطوير مهارات التعلّم الذاتي لديهم

لمعالجة المعرفة وتطويرها وتوظيفها في عملية التعليم،  ،ن على المؤسسة التربوية تأهيل وتنمية قدرات أفرادها ومواردهاإفا؛ لذ

ستوى تعديل سياسات التعليم على م االلكتروني؛ أهمهالى التعليم إو الوجاهي أمتطلبات االنتقال من التعليم التقليدي  وهناك عدد من

وتدريب المعلمين والطلبة على استخدام الحاسوب واالنترنت والتطبيقات المرتبطة بهما وتوظيفها في التعليم  ،المدارس والجامعات

 (.0302)العياصرة،  االلكتروني

و تعديل في السلوك من خالل الخبرة والتمرين، ويحدث عادة عندما يشبع الشخص دوافعه وصوال أداء وألن التعليم هو تغيير في األ

لتكيّف مع المواقف الجديدة، وهذا يضع امن الضروري إن يتم دون مواكبة التطورات والتغييرات الحاصلة، فوهو ما لن ألهدافه، 

 استخدام االستراتيجيات والطرق الحديثة في عملية التعليم والتعلّم، يفرض تغير المعلم في قالب متطور وم
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جات وسع تنمية شخصية الطالب ويهتم بمخروالتعليم ال يقتصر فقط على تعليم وتعلّم المعارف والمعلومات، بل يعني بمفهومه األ 

 (.0302)العجرش،  نيا ونفسيا وحركياينعكس بالضرورة على سلوك الطلبة عقليا ومعرفيا ووجداو ما وه ،التعلّم

علق منها ما يت؛ مام أخالقيات مهنة التدريس وأهمها مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وهي عديدةأذلك المسؤولية على المعلم يضع 

ما ة والنفسية بينهم، والعقليلى الفروق في الصحة الجسمية إأساليب التعليم المناسبة لكل منهم، باإلضافة ببقدرات الطلبة على التعلّم، و

من أجل أن يتعلّم، وعند إمعان النظر في ذلك فمن الضروري  ةتاحة الفرصة الكاملة لكل طالب على حدإلى ضرورة إيوجه المعلمين 

، ذاته جوهرالتركيز على التعليم الفردي والتعلّم الذاتي، فهما مفهومان يتداخالن ويشتركان باألهداف، وأهمها أن المفهومين لهما ال

يسعى  للتعليم المفتوح ااعتباره نظامالممكن ن التعليم االلكتروني وإوهو مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين، ومن هنا يمكن القول 

ع الطالب ضومن خالل ورا للعملية التعليمية التعلّمية، لتحقيق األهداف التعليمية في جو من المرونة مكانا وزمانا، ويجعل الطالب مح

تختلف طرق التدريس المتبعة في التعليم االلكتروني عن طرق التدريس ا؛ مام مسؤولية االعتماد على النفس في عملية التعلّم، لذأ

ى التعلّم التعليم االلكتروني متمركزة ومتمحورة حول الطالب، وتعتمد باألساس علالتقليدي، فطرق التعليم المتبعة في المتبعة في التعليم 

م قياس نجاحها من عدمه من خالل مدى التفاعل بين المعلم والمتعلم، وبين المتعلم والمحتوى المبرمج، وبين المتعلم الذاتي، ويت

في التعليم ه بح دوريصلوالوسائل التقنية وغير التقنية التي يتم استخدامها كأساس للتعلّم، وهذا بالتأكيد يغير جوهريا في دور المعلم، 

ية التعليمية التعلّمية، ومساعدا وموجها ومرشدا للطالب في عملية تعلّمه، ومزودا للطالب بمهارات االتصال االلكتروني مخططا للعمل

 (.0300والقدرة على اتخاذ القرار والتحكم والضبط لعملية التعلّم )الحناوي،  ،والتواصل الفّعال ومهارات البحث الذاتي

التعليم لعاب التعليمية والتعليم المبرمج االلكتروني، ونها المحاضرة االلكترونية، واألم ؛تراتيجيات التعليم االلكترونياسمجموعة  هناك

والمحاكاة والرحالت المعرفية وغيرها من  ،والعصف الذهني وحل المشكالت الكترونيا، التعاوني االلكتروني والمناقشة الجماعية

 (. 0302العجرش، االلكتروني )التعليم واالستراتيجيات التي تتوافق 

لمواكبة و في وقت الحصة، حول المتعلم استراتيجية الصف المقلوب التي صممت لزيادة التفاعل ةمن االستراتيجيات المتمركزو

ر ضرورة تطويعزز بظالله على النظم التعليمية، ما التطور العلمي والتكنولوجي واالنفجار المعرفي المتسارع، والذي ألقى 

لتمكين المعلمين والمتعلمين من مواكبة ذلك التطور واالستفادة من التكنولوجيا في العملية التعليمية  ،ماستراتيجيات التعليم والتعلّ 

تنفيذ أنشطة تعليمية بول األ؛ يتعلق تتألف من جزئينتعتبر استراتيجية الصف المقلوب من استراتيجيات التعليم المدمج ووالتعلّمية، 

توفر إذ  ،جزء الثاني هو تعلّم فردي يعتمد على استخدام الحاسوب خارج أوقات الحصة الصفيةبينما ال ،خالل الحصة الصفيةتعلّمية 

اطالعهم على المصادر التعليمية قبل وقت الحصة والمتمثلة بالستخدام المعرفة داخل الصف بمساعدة المعلم الفرص للطلبة 

 .)Ozdamli&Asiksoy(2016 ,خرىبالفيديوهات والقراءات وغيرها من المصادر األ

أصبحت استراتيجية الصف المقلوب من الطرق الشائعة االستخدام في التعليم المدرسي والعالي على حد سواء، ورغم فوائدها وميزاتها 

 ال غير واضح تماما أن تلك الفوائد هي نتيجة استخدام الصف المقلوب وحده، ال زااّل أنه 
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أو التغذية الراجعة التي تقدم للطالب على المهام البيتية التي ينجزها،  ،اخل الصفوقد تكون أيضا نتيجة للتعلّم النشط الذي يحدث د 

 .(Lawson, Davis & Son, 2019)تنفذ لفحص أثر هذه االستراتيجية كثيرة هناك دراسات ؛ ولذلك

نه لم يقيّم ولك ، مقلوببنموذج الصف االفتراضي ال سمي جديدنموذج تعليمي ل ظهر ذكر؛ ض الظروفوفي اآلونة االخيرة ونتيجة بع

مكانية التقاء إانعدام و للحصة الصفية، الوقت المتاح ضيق شكاليةإل حالوجاء وهو تطوير الستراتيجية الصف المقلوب، بشكل كاف، 

هذا النموذج بين الصف المقلوب واللقاءات االفتراضية كبديل عن اللقاء داخل غرفة ويدمج  الطلبة بمعلميهم داخل غرفة الصف،

يجابيات الصف المقلوب، مثل تنمية التفكير والتعلّم الذاتي، وزيادة األنشطة التفاعلية، إلصف، وله فوائد عديدة ال تختلف عن فوائد وا

 & Ismail)توظيف أكثر للتكنولوجبا من خالل اعتماده كليا على اللقاءات المتزامنة وغير المتزامنة ووالبحث والتفكير الناقد، 

Abdulla, 2019). 

من خالل االطالع على نماذج للصف المقلوب ومواءمتها مع نموذج الصف االفتراضي المقلوب لتتناسب مع تدريب المعلمين على 

هذا النموذج في ظل جائحة كورونا، تم تصميم مادة تدريبية على استخدام المنصات االلكترونية المتزامنة وغير المتزامنة وتحديدا 

المتزامن وفق نموذج    Zoom Meetingغير المتزامنة وتطبيق  Google Classroomم منصة تدريب المعلمين على استخدا

الصف االفتراضي المقلوب ويعرض الشكل الالحق النموذج التدريبي الذي تم تنفيذه، إذ تم تصميمه ومواءمته بناء على تعريف 

 .Ismail & Abdullah (2018)النموذج الذي جاء في دراسة 

 

إيضاحها من يتم و تطرح المهمةحيث ، Google Classroomيع المتدربين على صفوف افتراضية غير متزامنة على حيث يتم توز

خالل فيديو تدريبي، ليقوم المتدربون بتنفيذها وتقديم التغذية الراجعة لهم بشكل غير متزامن، ثم عقد لقاء متزامن من خالل تطبيق 

Zoom Meeting ا وتقديم التغذية الراجعة الشاملة، ومن ثم تم طرح مهمة جديدة وهكذا.بعد تسليم المهمة لمناقشته 
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فالمنصات االلكترونية المتزامنة، هي منصات وتطبيقات يتم التواصل من خاللها بين أطراف العملية التعليمة التعلّمية بصورة مباشرة،  

االفتراضية، وفيها تكون كل أطراف العملية التعليمية  ما يجعل الجو التعليمي قريبا من الواقع الوجاهي، وهي تعتمد على الصفوف

التعلّمية موجودة معا في الوقت ذاته لكن في أماكن مختلفة، ويتم التفاعل والتخاطب فيما بينها من خالل التخاطب الصوتي والكتابي 

، Zoom Meeting ،Hangoutsل المباشر، والتخاطب بالصوت والصورة )المؤتمرات المرئية(، ويتم استخدام تطبيقات مختلفة مث

ClassIn ،Skype الخ بينما المنصات االلكترونية غير المتزامنة، هي مواقع الكترونية توفر االتصال بين أطراف العملية التعليمية....

البريد و التعلّمية بطريقة غير مباشرة، ودون اشتراط حضورهم في الوقت ذاته، كالكتب االلكترونية والدوريات وقواعد البيانات

 Google Classroom ،Microsoftااللكتروني، والبريد الصوتي، والمجموعات اإلخبارية، والقوائم البريدية، والمواقع التعليمية 

Teams ،(.0300، ...إلخ، بحيث يستطيع المتعلمون التفاعل مع المادة التعليمية والتدريبية بصورة مستقلة )حناوي 

 الدراسات السابقة:

عليم م أدوات التراسات السابقة حول موضوع التعليم والتدريب اإللكتروني وأثره على اإلتجاهات والمهارات في إستخداتعددت الد

 وهنا تم استعراض تلك الدراسات على النحو اآلتي: االلكتروني، 

 دراسات بحثت اإلثر على اإلتجاهات نحو التعليم اإللكترونيأوالً: 

لى معرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو متطلبات استخدام أدوات (؛ وهدفت إ0302دراسة العوضي )

( عضو هيئة تدريس في جامعتي األقصى واألزهر/غزة، 022التعليم االلكتروني في العملية التعليمية، وأجريت على عينة مكونة )

التعليم االلكتروني إيجابية بدرجة متوسطة، وأوصى الباحث توصيات، وأظهرت نتائجها أن اتجاهات أساتذة الجامعات الفلسطينية نحو 

أهمها: رفع مهارات أساتذة الجامعات في استخدام أدوات التعليم االلكتروني، وتشجيعهم على استخدامها بتوفير المتطلبات المادية 

 والمالية المناسبة لذلك.

هات المعلمين والطلبة نحو استخدام التعلم االلكتروني في المدارس الثانوية (، فهدفت إلى معرفة اتجا0303أما دراسة الشناق ودومي )

( معلما/ة  ممن درسوا مادة الفيزياء المحوسبة لطلبة الصف األول الثانوي العلمي، 02األردنية، وطبقّت على عينة تكونت من )

معلمين اتجاهات إيجابية نحو استخدام التعلم ( طالبا/ة من ثالث مدارس في محافظة الكرك، وأظهرت النتائج أن لدى ال002و)

االلكتروني، بينما كانت اتجاهات الطلبة سلبية تجاه ذلك، وأوصى الباحثان بضرورة توفير أجهزة حاسوب بعدد كاف في المدارس 

ريبية قد دورات تدالثانوية، وتدريب الطلبة على مهارة التعلم الذاتي واستخدام الحاسوب واالنترنت في عملية التعلم، وضرورة ع

 للمعلمين في التعليم االلكتروني، وتضمين الجامعات برامج تعمل على تطوير مهارات المعلمين في التعليم االلكتروني.

( في دراستهم عن واقع التعليم االلكتروني في كليات التربية بوالية الخرطوم في دولة 0302وأشار كل من المولى والمشرف ومحمد)

ن ألعضاء هيئة التدريس في كليات التربية اتجاهات إيجابية نحو التعليم االلكتروني، وتعزي الدراسة تلك التوجهات السودان، إلى أ

اإليجابية إلى الخطط واالستراتيجيات الواضحة التي وضعتها كليات التربية بوالية الخرطوم إلدخال التعليم االلكتروني إلى برامجها، 
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أهمها:أن تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإدخال التعليم االلكتروني في كافة الجامعات وقّدم الباحثون عّدة توصيات  

ادا دالسودانية، وتوفير متطلباته في البيئة التعليمية الجامعية، والعمل على إعداد الطالب في كلية التربية والذي يعتبر معلم المستقبل إع

 ي التعليم والتعلّم.جيدا يؤهله الستخدام التكنولوجيا ف

( لتستهدف تعّرف اتجاهات الطلبة نحو تعلم العلوم باستخدام منظومة التعلم االلكتروني 0300وجاءت دراسة مكاوي ومقدادي والسقار )

(Edu wave( وعالقتها ببعض المتغيرات في المدارس الحكومية في محافظة إربد، وأجربت الدراسة على عينة مكونة من )003 )

ة من طلبة المرحلة األساسية العليا، وأظهرت نتائجها وجود اتجاهات إيجابية في الرغبة واالستمتاع وتقدير قيمة العلوم من طالبا/

خالل استخدام التعلم االلكتروني، وقّدم الباحثون توصيات، أهمها: االستمرار في تعليم وتعلّم العلوم باستخدام التعليم االلكتروني، 

 الطريقة في تعليم وتعلّم باقي المباحث. وتوسيع استخدام هذه

( فهدفت إلى معرفة اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم، وطبقت 0302أما دراسة العنزي والفيلكاوي )

تدريب بدولة والتطبيقي وال( عضوا/ة من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية األساسية في الهيئة العامة للتعليم 042على عينة  من )

الكويت، وأظهرت الدراسة أن مستوى اتجاهات العينة نحو استخدام تكنولوجيا التعليم متوسط، وأن  ال فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

ز يلمتغير الجنس، بل كانت الفروق الدالة إحصائيا تعزى لمتغير الدرجة العلمية، وأوصت الدراسة بتوصيات؛ أهمها: ضرورة تعز

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام تكنولوجيا التعليم بوضع نظام حوافز، وعقد دورات تدريبية لهم، وضرورة عقد مؤتمرات 

 لتسليط الضوء على تكنولوجيا التعليم، وتبني هذا األسلوب في المنظومة التعليمية.

ت طلبة دبلوم التأهيل التربوي في الجامعة االفتراضية السورية ( وهدفت إلى معرفة اتجاها0303وفي دراسة أخرى أجراها إبراهيم )

( طالبا وطالبة، أظهرت النتائج أن للطلبة اتجاهات إيجابية نحو التعلم 003نحو التعلم  االلكتروني، وطبقت على عينة تكونت من )

، وأهمية لكتروني في التعليم الخاص والعامااللكتروني وأوصت بتوصيات أهمها: ضرورة توفير األرضية المناسبة لتوظيف التعلم اال

تدريب المعلمين وتشجيعهم على االتصال والتواصل مع طلبتهم من خالل الصفحات المدرسية االلكترونية، ودعت الدراسة إلى التوجه 

 نحو حوسبة التعليم والى رفع الوعي لدى الطلبة بأخالقيات استخدام االنترنت.

في تنمية  ellumniateدفت إلى التعرف إلى فعالية برنامج مقترح قائم على الفصول االفتراضية ( التي ه0300دراسة العجرمي )

طالب/ة من  04بعض مهارات التدريس الفعال لدى الطلبة المعلمين بجامعة القدس المفتوحة واتجاهاتهم نحوها، وتألفت عينتها من 

منهجين هما المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك في تحديد مهارات التدريس  مجتمع الدراسة،  تم اختيارهم كعينة قصدية، استخدم الباحث

؛ لبيان فاعلية المتغير المستقل )الفصول االفتراضية( على المتغير التابع Quasi – experimentalالفعال، والمنهج شبه التجريبي 

وبعد إجراء الباحث للمعالجات اإلحصائية الالزمة،  )مهارات التدريس الفعال(،وتم تطبيق أداتي البحث قبلياً وبعدياً على العينة،

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في الجانب المعرفي لمهارات التدريس الفعال بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط 

 ،يق البعديدرجات التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي تعزى إلى استخدام الفصول االفتراضية، وذلك لصالح التطب
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وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في الجانب األدائي المهاري لمهارات التدريس الفعال بين متوسط درجات التطبيق القبلي   

ومتوسط درجات التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة تعزى أيضاً إلى استخدام الفصول االفتراضية لصالح التطبيق البعدي، وفي ضوء 

لباحث بضرورة توظيف الفصول االفتراضية بمختلف أنواعها في تدريس العديد من المواد الدراسية، وعقد مزيد من ذلك أوصى ا

 .0.3الدورات التدريبية في مجال التعلم اإللكتروني وتطبيقاته المستحدثة مثل الويب 

لتعليم االلكتروني من أعضاء هيئة التدريس في ( إلى أن أهم نتائج االبتعاد عن استخدام ا0300بينما أشارت نتائج دراسة األمين )

بعض كليات التربية في عدد من الجامعات المصرية يعود إلى عدم إدراك أعضاء هيئة التدريس للدور المنوط بهم في التعليم 

 االلكتروني، وقلة التدريب على ذلك، وعدم وضوح االنظمة المتعلقة بالتعليم االلكتروني.

 اإلثر على تطوير مهارات إسخدام التعليم اإللكتروني وأدواته المختلفةدراسات بحثت ثانياً: 

( معرفة واقع التعلم االلكتروني في جامعة النجاح الوطنية 0302واستهدفت دراسة للحصول على درجة الماجستير أجرتها حنتولي)

هيئة التدريس في كلية الدراسات العليا في  ( من أعضاء3ودوره في تحقيق التفاعل بين المتعلمين، إذ طبقت على عينة مكونة من )

( طالبا/ة من كلية الدراسات العليا في كلية التربية، وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لمجاالت واقع التعليم 402برامج التربية، و )

س، مع أعضاء هيئة التدري االلكتروني من وجهات نظر الطلبة تحظى بدرجة مرتفعة وهي متوافقة مع نتائج المقابالت التي أجريت

وأوصت الدراسة بتوصيات أهمها: ضرورة قيام جامعة النجاح الوطنية بتطوير البنية التحتية للجامعة لبناء أساس متين وقوي يدعم 

 هذا النمط من التعليم.

يئة التدريس في ( عن حوافز ومعيقات استخدام التعليم الكتروني من وجهات نظر أعضاء ه0300بينما كشفت دراسة الخطيب )

وفير تالجامعة العربية المفتوحة فرع األردن، وأشارت النتائج إلى أن المعيقات التدريبية المتعلقة باستخدام التعلم االلكتروني تتعلق بقلة 

عضاء هيئة التدريب التقني وقلة الورشات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس، وضعف أساليب التدريب المتبعة، وقلة الحوافز المقدمة أل

التدريس، وكانت الفروقات دالة إحصائيا حسب متغير الجنس لصالح الذكور، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا لمتغير سنوات الخبرة 

 والكلية.

 التجاهاتوااإللكتروني ( والتي هدفت إلى الوقوف على فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التدريس 0300وفي دراسة النجار )

كتروني للمعلمين في مجال التدريس اإللالرئيسة المرحلة الثانوية بغزة، وقام الباحث بتحديد االحتياجات التدريبية نحوها لدى معلمي 

(  احتياجاً ، واستخدم االستبانة لترتيب تلك االحتياجات حسب أولويات التدريب من وجهة نظر المعلمين، وقام الباحث 03والبالغة )

 واستخدام التقديمية، مج التدريبي حسب آراء المعلمين التي  حصل عليها من االستبانة، وكانت االحتياجات هي، العروضببناء البرنا

فرعية  ( مهارة40كما تم اقتراح ) البيانات، عرض وجهاز اإللكترونية، والمدونات اإللكتروني، البريد وتطبيقات التعليم، في اإلنترنت

 االتجاهات، ومقياس مالحظة، وبطاقة المعرفي، التحصيل اختبار من البرنامج أدوات وتكونت ،السابقة مندرجة تحت المحاور الخمسة

  غزة، في الثانوية المرحلة معلمي من ( معلماً 03من ) مكونة عينة على التدريبي بالبرنامج البدء قبل تطبيقها تم وقد
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 الجانب في التدريب لبرنامج إحصائياً  دال أثر وجود عن النتائج بينت وقد بعدياً، األدوات طبقت العينة على البرنامج تطبيق وبعد 

 للكسب بالك معادلة حسب الثالثة الجوانب في فاعلية التدريبي البرنامج حقق كما البحث، عينة لدى واالتجاه والمهاري المعرفي

 المعدل. 

تم تطبيق النموذج على  Ismail & Abdullah (2019)وفي دراسة لفحص أثر استخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوب للباحثين 

طالبا من طلبة برمجة الحاسوب في كلية التربية في جامعة السلطان قابوس؛ أشارت النتائج إلى أن النموذج ساهم  02عينة تكونت من 

 في تطوير أداء الطلبة بشكل عام وتحديدا الطلبة من ذوي األداء المتدني.

قياس أثر الصف  إلى) &González-Gómez, 2018) Jeong لمعلمي العلوم قبل الخدمة أجراها وهدفت دراسة الصف المقلوب

المقلوب على أداء وتوقعات واتجاهات المعلمين الطلبة )معلمي قبل الخدمة( في تخصص العلوم، ونفذت على مدار عامين دراسيين 

هم وارتفاع اتجاهاتهم نحو استخدام هذه االستراتيجية في التعليم، وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط األداء لدي

 .االستراتيجية عملت على زيادة تفاعل المعلمين قبل الخدمة في العملية التعليمية مقارنة مع الطرق التقليدية في التعليم أظهرت أنكما 

( 023على عينة مكونة من ) Jdaitawi(2019)ي نفذها وفي دراسة أثر اسستراتيجية الصف المقلوب على مخرجات تعلّم الطلبة، والت

طالبا في السنة التحضيرية في تخصصات الصحة والهندسة والعلوم، تم تقسيم العينة إلى مجموعتين، تجريبية وضابطة، حيث دّرست 

لفحص أثر  لتقليدية، وذلكالمجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية الصف المقلوب، بينما الضابطة تم تدريسها باستخدام الطرق ا

استراتيجية الصف المقلوب على مهارات التنظيم الذاتي والترابط لدى الطلبة، وأظهرت النتائج أن التنظيم الذاتي والترابط لدى طلبة 

ائيا لصالح صالمجموعة التجريبية كان مستواه أعلى من مستوى التنظيم الذاتي والترابط لدى طلبة المجموعة الضابطة وكان ذلك داال إح

 المجموعة التجريبية وبالتالي لصالح استراتيجية الصف المقلوب.

 &Nikitova, Shvets, Pasichnyk)وفي دراسة منهجية التعلّم المقلوب في التدريب المهني لمستقبل معلمي اللغات أجراها الباحثون 

Matsko,2020) م اعتماد المنهج التجريبي بتقسيم الطلبة إلى مجموعة على عينة من طلبة الجامعات االوكرانية في تخصص اللغات، ت

ضابطة تعلمت بالطرق التقليدية ومجموعة تجريبية تعلمت بمنهجية الصف المقلوب، حيث أشارت نتائج ومخرجات التعلّم أعلى لدى 

تجريبية، المتبع مع المجموعة الالمجموعة التجريبية مقارنة بنتائج ومخرجات التعلّم للمجموعة الضابطة؛ بفضل منهجية الصف المقلوب 

 وكذلك أثرت المنهجية ليس فقط على الطلبة بل كان لها آثار إيجابية في مهارات المعلمين كذلك.

تأثير تصميم وتنفيذ الفصل الدراسي  في (Papadakis, Gariou-Papalexiou&Makrodimos, 2019)في حين بحثت دراسة

معلما في   022لتعليم االبتدائي والثانوي كجزء من تطّور المعلمين مهنيا، حيث شارك ( لتصميم التعلم في مدارس اFCالمعكوس )

التدريب على نموذج الصف المقلوب، وتم ذلك على عدة مراحل؛   في المرحلة األولى اقترحوا خطط دروسهم المعكوسة في الفصل 

 األقران، حيث تم اقتراح قالب تصميم للتعلّم يمكن المعلمين من الدراسي، بينما قاموا في المرحلة الثانية بتحليلها في معالجة مراجعة

دريب، ظهرت النتائج أن النموذج المقترح يتمتع بنقطتي قوة، األولى تتعلق بطريقة التتأليف وتنفيذ التعليم باستخدام الصف المقلوب، وأ
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إلى م دروس بجودة عالية تلبي احتياجات المتدربين، ووالثانية بإعادة تصميم الدروس بطريقة الصف المقلوب، وقاد النموذج إلى تصمي 

 اتجاهات إيجابية تجاه الصف المقلوب وميزاته وفوائده.

 

 دراسات بحثت في اإلحتياجات الالزمة للتعليم االلكترونيثالثا: 

ضو لكتروني من وجهة نظر ع( فهدفت إلى التعرف إلى احتياجات األستاذ الجامعي التدريبية في التعليم اال0300أما دراسة البحيري )

هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة الملك خالد، وهدفت كذلك لمعرفة االختالفات في تحديد االحتياجات التدريبية حسب متغيرات 

فة االتخصص والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة، حيث كانت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس بحاجة إلى برامج تدريبية في ك

 المجاالت المتعلقة بالتعليم االلكتروني، وأن الفروقات الدالة إحصائيا كانت لصالح متغير الخبرة.

( إلى معرفة درجة استخدام معلمي اللغة العربية لشبكةاإلنترنت في التدريس في محافظة 0300والسرحان )دراسة حمادنة وهدفت 

نت من )023تألفت عينتها من )المفرق واتجاهاتهم نحوها في ضوء بعض المتغيرات، و ر الباحثان أداة تكوَّ ( 20( معلماً، وقد طوَّ

لى أنَّ درجة استخدام معلمي اللغة العربية لشبكة اإلنترنت كان بدرجة متوسطة، بينما االتجاهات نحو االستخدام فقرة، وخلصت النتائج إ

ة اإلنترنت تعزى ألثر متغيري المؤهل العلمي لصالح حملة كان بدرجة كبيرة. وأظهرت النتائج وجود فروق في درجة استخدام شبك

 ومكان العمل لصالح قصبة المفرق، في حين أشارت إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا تعزى ألثر متغيري الجنس، والخبرة. الماجستير،

ات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة وفي محور االتجاهات أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير

في التدريس، ومكان العمل، وأوصت باعتبار استخدام شبكة اإلنترنت في تعليم مبحث اللغة العربية إحدى الكفايات األساسية لمعلم اللغة 

 العربية.

 السابقة: الدراسات ملخَّص

دام يرا واتجاهات إيجابية عالية لدى أركان العملية التعليمية الستخأن هناك قبوال كب العربية واألجنبية، تؤكد نتائج الدراسات السابقة 

التعليم االلكتروني، وأن االستراتيجيات المتعبة في التعليم االلكتروني خاصة استراتيجية الصف المقلوب تعمل على تطوير وتنمية 

هو ان تتخذ الجهات المسؤولة عن التعليم خطوات مهارات الطلبة والمعلمين، وأن الخطوة األساسية لتطوير هذا النوع من التعليم 

عملية في اعتماد التعليم االلكتروني، وتوفير بنية تحتية قوية ومناسبة له، وكان واضحا من خالل قراءة نتائج الدراسات السابقة أن 

هيئات تدريس في الجامعات،  هناك اتجاهات إيجابية نحو التعليم االلكتروني، لدى المعلمين سواء أكانوا معلمي مدراس أو أعضاء

واتجاهات إيجابية نحو التعليم االلكتروني من الطلبة، كما اتفقت الدراسات السابقة على عدة توصيات، أهمها: ضرورة اتخاذ خطوات 

ضع نظام وعملية من الجهات المسؤولة عن التعليم من خالل تدريب الكوادر التعليمية وتشجيعهم على استخدام هذا النوع من التعليم و

 حوافز لذلك، وضرورة تمكين وتقوية البنية التحتية في المؤسسات التربوية واالكاديمية،
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لتكون قادرة على تلبية متطلبات التعليم االلكتروني، واتفقت الدراسات على ضرورة رفع الوعي لدى لطلبة والمجتمع لقبول التعليم   

 م ومهاراتهم.االلكتروني وأهميته في صقل قدرات الطلبة وخبراته

هذه الدراسة عن غيرها عدة أمور أهمها، أنها انفردت في إستخدام نموذج جديد في التعليم اإللكتروني، وهو نموذج يدمج  إن ما يميّز

بين استراتيجية الصف المقلوب والصفوف اإلفتراضية، في نموذج حمل عنوان نموذج الصف اإلفتراضي المقلوب، حيث أن الباحث 

متدربين وجاهيا، بل كانت كل اللقاءات إفتراضيا، حيث تم قياس فاعلية النموذج الجديد على كل من المهارات واالتجاهات لم يلتق بال

قبل وبعد التدريب، وتم استخدام منصات إلكترونية متزامنة وغير متزامنة خالل فترة التدريب، كما أنها تتميّز عن غيرها في أنه تم 

عديد من التطبيقات اإللكترونية وحاولت إلى جانب قياس المهارات وظفت الوالنموذج التدريب على ميم مداة تدريبية خاصة بتص

  واإلتجاهات الى تنظيم العملية التعليمية التّعلمية الإللكترونية وضبطها.

 الفصل الثالث

 المنهجيّة واإلجراءات

قة اختيارها، وأدوات الدراسة المستخدمة، وإجراءات صدقها يريتناول هذا الفصةل وصةفاً لمنهجيّة الدراسة، ومجتمعها، وعيّنتها، وط

 وثباتها، والمعالجة اإلحصائيّة للبيانات.

 الدراسة:منهجيّة 

قات وات وتطبيفي استخدام أدالمعلمين  مهارات على تطويرنموذج الصف االفتراضي المقلوب  لمعرفة فاعلية هدفت هذه الدراسة 

باإلضافة إلى المساهمة في تنظيم عملية التعليم والتعلم والتدريب االلكتروني من خالل  نحوه، وإتجاهاتهم  للتعليم االلكتروني

ى مجموعة التجريبي علشبه استخدام منصات تعليمية تعلّمية الكترونية تربوية منظمة، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج 

لة، حيث فحص أثر العوامل المستقلة )الجنس والوظيفة وسنوات الخبرة واحدة ودراسة األثر عليها بعد تعريضها للعوامل المستق

العملية( على العوامل التابعة )مهارات المتدربين على استخدام التعليم االلكتروني، واتجاهاتهم تجاه التعليم االلكتروني( من خالل 

 .الصف االفتراضي المقلوب في التدريب االلكتروني نموذجاتباع 

 ة:عيّنة الدراس

يتألف مجتمع الدراسة من كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية )معلمين، مديري مدارس، ومشرفين تربويين، 

وتربويين آخرين في الوزارة( واشتملت عينة الدراسة التي تم أخذها عشوائيا من خالل طرح التسجيل في الدورة التدريبية عبر 

( مشارك/ة )معلمين ومديري مدارس ومشرفين وتربويين آاخرين( من كافة المحافظات 033) مواقع التواصل االجتماعي من

 (.0الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما هو موضح في جدول رقم )
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 ( خصائص وتوزيع العينة حسب المتغيرات الديموغرافية1جدول رقم ) 

 

 مصداقيّة النتائج، وتمثّلت األدوات في اآلتي:  لضمانالباحث أداتين للدراسة وذلك  استخدمأدوات الدراسة: 

 وإتجاهاتهم نحو التعليم اإللكتروني المعلمين مهاراتأّوالً: استبانة 

لجزء األول منها يسأل حول المتغيرات الديموغرافية )الجنس، طبيعة العمل، القبلية والبعدية كأداة للدراسة؛ ا االستبانةاستخدم الباحث 

سنوات الخبرة العملية( وهي العوامل المستقلة للدراسة، والجزء الثاني يسأل عن مهارات المشاركين في استخدام بعض أدوات التعليم 

اتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني وتوظيف واستخدام والجزء الثالث يسأل عن   ،11الى رقم  0االلكتروني وهي الفقرات من رقم 

، وجاء ذلك بعد االطالع على االدب التربوي والدراسات 30الى ، و 12التكنولوجيا في العلمية التعليمية التعلّمية وهي الفقرات من 

 السابقة إذ قام الباحث ببناء استبانة الدراسة حسب الخطوات اآلتية: 

 

 النسبة المئوية العدد الوصف المتغير المستقل

سالجن  

 18.7 56 ذكر

 81.3 244 أنثى

 100.0 300 المجموع

 الوظيفة

 89.3 268 ة/ معلم

 7.3 22 ةمدرسة/مدير

 1.3 4 ةتربوية/مشرف

 2.0 6 غيرذلك

 100.0 300 المجموع

الخبرة سنوات  

 34.0 102 سنوات 5 أقلمن

 14.7 44 10 الىأقلمن 5 من

 19.3 58 15 الىأقلمن 10 من

ثرفأك 15 من  96 32.0 

 100.0 300 المجموع
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 انة وصياغتها لتحقيق أهداف الدراسة..تحديد فقرات االستب0 

 ( فقرة.03. إعداد االستبانة بصورتها األولية والتي شملت )0

الخماسي كمحك للدراسة والمتضمن خمسة خيارات لإلجابة عليها )منخفض جدا، منخفض،  ليكرتكما اعتمد الباحث على مقياس 

 متوسط، مرتفع، مرتفع جدا( 

االطالع على عدد من أدوات دراسات سابقة حول مواضيع مشابهة لموضوع الدراسة الحالية، كما تصميم أداة الدراسة من خالل تم 

(، وتم إرسال األداة قبل تطبيقها إلى خبراء في مجال 0303( ودراسة )الشماق ودومي، 0302تمت االستعانة بأداة دراسة )العوضي، 

ن أجل تحكيمها، وتم األخذ بمالحظاتهم وتعديل األداة بناء عليها، حيث الدراسات التربوية من أساتذة الجامعات الفلسطينية، وذلك م

 اتفقت مالحظات المحكمين بمناسبة األداة لهذه الدراسة وشموليتها، حيث كانت مالحظاتهم طفيفة وهي على النحو اآلتي:

 لطها معا.ترتيب بنود األداة بحيث يتم طرح البنود المتعلقة بالمعلم ثم الخاصة بالمتعلم، وعدم خ  .0

 ضرورة تعريف المنصات االلكترونية المتزامنة وغير المتزامنة واستراتيجية الصف االفتراضي المقلوب في مقدمة األداة. .0

 حيث كان وارد كلمة )بدرجة( حيث تم شطبها بناء على هذه المالحظة. 03، 00، 2، 0تعديل صياغة عدد من الفقرات وهي  .0

  27،02، 0، 0بعض الفقرات مثل الفقرات تعديل بعض األخطاء اإلمالئية في  .4

 ( بندا بأجزائها الثالثة.03( والمكونة من )0لتصبح أداة الدراسة المعدلة والمعتمدة كما هي في ملحق رقم )

 صدق األداة:

لية جة الكوللتحقق من صدق أداة الدراسة تم استخدام الصدق العاملي من خالل إيجاد معامالت االرتباط بين فقرات المجال والنتي

 ( اآلتي: 0للمجال كما في الجدول رقم )

(: معامالت االرتباط بين النتيجة الكلية للمجال وجميع فقرات المجال2جدول رقم )   

 فقرات المجال المجال
معامل ارتباط 

 بيرسون

Sig. (1-

tailed) 
 النتيجة

 مهارات

 المشاركين

 استخدام في

 تطبيقات

 وأدوات

 التعليم

 االلكتروني

 مثال، فيديو) الكترونية تعليمية وسائط انتاج يعأستط

PowerPoint) 
.632 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 طلبتي مع (مباشر) متزامن الكتروني لقاء عقد أستطيع

 Zoom Meeting تطبيق كاستخدام
.710 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 اللقاء اثناء طلبتي مع تعليمية ملفات مشاركة أستطيع

 المباشر االلكتروني
.793 .000 

دالة 

 إحصائياً 
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 واستخدام المباشر االلكتروني اللقاء ادارة أستطيع 

 المختلفة ادواته
.828 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 Google مثل الكترونية تعليمية منصة انشاء أستطيع

Classroom 
.815 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 منصة على المتدربين او الطلبة اضافة أستطيع

Google Classroom 
.838 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 Google ادوات وتوظيف استخدام أستطيع

Classroom 
.837 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 الفيديو تعديل برامح باستخدام الفيديو تعديل أستطيع

 Video Edit مثل
.762 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 000. 785. بي خاصة YouTube قناة انشاء أستطيع
دالة 

 إحصائياً 

 000. 786. بي الخاصة YouTube قناة ادارة أستطيع
دالة 

 إحصائياً 

 على قناتي على الفيديو وتحمل رفع أستطيع

YouTube 
.767 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 اتجاهات

 المشاركين

 التعليم نحو

 االلكتروني

 معلم لكل ضرورية االلكتروني التعلم أدوات استخدام

 التعليمية العملية في
.475 .000 

دالة 

ائياً إحص  

 000. 514. معلم لكل ضروري واالنترنت الحاسوب تعلم
دالة 

 إحصائياً 

 التعليم عملية في المعلم يساعدان واالنترنت الحاسوب

 والتعلّم
.650 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 التقنيات أساسيات من االلكتروني التعليم استخدام

 والتعلّم التعليم في الحديثة
.674 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 000. 626. األوقات كل في ضرورة االلكتروني التعليم
دالة 

 إحصائياً 

 000. 749. .للمعلم شيقة االلكتروني والتعلم التعليم أدوات استخدام
دالة 

 إحصائياً 
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 معلومات اكتساب من المعلم يمكن االلكتروني التعليم 

 قصير وقت في كثيرة ومهارات
.771 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 000. 805. للمعلم التفكير مهارات ينمي االلكتروني التعليم
دالة 

 إحصائياً 

 000. 628. فرديا الطالب متابعة من المعلم يمكن االلكتروني التعليم
دالة 

 إحصائياً 

 بشكل للمعلومات الوصول لي يتيح االلكتروني التعليم

 وأسرع اسهل
.776 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 000. 795. البحث نحو دافعيتي يزيد االلكتروني التعليم
دالة 

 إحصائياً 

 وتطورات لمتغيرات متابعتي يزيد االلكتروني التعليم

 العصر
.756 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 التعليمي للنظام مناسب االلكتروني التعليم استخدام

 المتبع
.568 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 000. 774. االلكتروني التعليم أدوات استخدام عند استمتع
دالة 

 إحصائياً 

 000. 600. التعليم تكاليف من يقلل االلكتروني التعليم استخدام
دالة 

 إحصائياً 

 ربط في الطالب يساعد االلكتروني التعليم استخدام

 التقليدي التعليم من أفضل بطريقة وتوضيحها المفاهيم
.746 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 لدى العلمي تفكيرال تنمية في يساعد االلكتروني التعليم

 الطلبة
.750 .000 

دالة 

 إحصائياً 

 000. 686. الحصة خالل الطالب فاعلية من يزيد االلكتروني التعليم
دالة 

 إحصائياً 

 000. 755. اإلبداعي التفكير على الطلبة يحفز االلكتروني التعليم
دالة 

 إحصائياً 

 

( بين النتيجة الكلية لكل مجال 0.05ة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )( إلى أن هناك عالقة طردي0وتشير نتائج الجدول رقم ) 

 وهذا يدل على وجود صدق عال ألداة الدراسة وأنها تقيس ما وضعت ألجله.وفقرات المجال، 
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 ثبات أداة الدراسة   

رد عتمد على االتساق في أداء الفقام الباحث بحساب معامل ثبات االستبانة من خالل طريقة حساب معامل كرو نباخ ألفا والتي ت

من فقرة الى أخرى، وتستند إلى االنحراف المعياري لألداة واالنحرافات المعيارية للفقرات مفردة، وهذه الطريقة تعطي الحد 

 (.0األدنى لمعامل ثبات االستبانة بجانب أنها ال تتطلب إعادة تطبيقها، كما يظهر في الجدول رقم )

ات(: معامل الثب3جدول)  

 عدد الفقرات كرو نباخ ألفا المحور

مهارات المشاركين في استخدام تطبيقات وبرامج 

 التعليم االلكتروني
.93 11 

اتجاهات المشاركين نحو التعليم والتدريب 

 االلكتروني
.94 03 

 03 93. لجميع الفقرات

 

وهذه  (0.93) انة، إذ كانت قيمة معامل الثبات كرو نباخ ألفا( إلى أن هناك اتساقا داخليا لفقرات االستب0وتشير نتائج الجدول رقم ) 

 عالية جدا وتدل على وجود ثبات عال جداً لجميع فقرات االستبانة. القيمة

 ثانياً: المجموعة البؤريّة:

رضها على ثم ع أعّد الباحث أداة المقابلة بحيث تمت صياغة أسئلة االداة لتوائم سؤالي الدراسة الرئيسين بالصيغة األولية، ومن

مجموعة محكمين تربويين ومختصين في مجال البحوث التربوية، وذلك للتأكد من صدق هذه األداة، حيث كان رأيهم أن األسئلة 

مناسبة للدراسة وتتوافق مع الهدف منها، مع بعض المالحظات تتعلق بتعديل صيغة األسئلة بحيث تكون أسئلة مفتوحة ال تتوجب 

، باإلضافة إلى تجزئة األسئلة المركبة، وفعال تم األخذ بهذه المالحظات من الباحث الذي قام بتعديلها وفقا لتلك اإلجابة بنعم أو ال

 (.0المالحظات إلى أن أصبحت بصورتها النهائية كما هي في ملحق رقم )

 إجراءات الدراسة:

 نفّذت الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:

 يّنتها.تحديد مشكلة الدراسة، وأهدافها، وع .0

 التعليم االلكتروني، والمهارات الالزمة. باالتجاهات نحو دراسة األدب التربوّي: تمَّ االطالع على الدراسات التي تتعلّق .0
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 تحديد أسئلة الدراسة وأدواتها. .0 

ذلك باتهما، وللدراسةةةة، والتأّكد من صةةةدقهما وث أداتيللدراسةةةة )االسةةةتبانة وأسةةةئلة المجموعات البؤريّة(: تمَّ بناء  اتيبناء أد .4

تطوير اد وإعدإطار التدريب، و وضةةةةةعتفي التخطيط للتدريب وتنفيذه، حيث  الباحثباالسةةةةةتعانة باألدب التربوّي، وخبرة 

 .التدريبيّة المادة

احث منصة البأنشأ اإلعالن عن الدورة التدريبية من خالل مواقع التواصل االلكتروني والتسجيل االلكتروني للمشاركة بها،  .0

 لى مجموعات.إوتقسيمهم  ، ومن ثم إضافة المسجلين على هذه المنصةGoogle Classroomنية على الكترو

 واستقبال االستجابات الكترونيا. Google Classroom( للمشاركين من خالل 0ارسال االستبانة القبلية ملحق رقم ) .2

 Google Classroomاء التدريب من خالل من جديد بعد انته (0ملحق رقم ) )االستبانة البعدية(الدراسة ة رسال أداإ .2

، وربطها ورصد االستجابات وتحليلهاوتحديد إجابة واحدة لكل مشارك كما باالستبانة القبلية، ومن ثم  تها من المشاركينئلتعب

 ببيانات االستبانة القبلية.

 (.0، ملحق رقم )المجموعة البؤريةعقد المقابالت الشخصية من خالل  .2

 ابلة الشخصية.تحليل نتائج المق .3

 لى التوصيات.إالدراسة قبل وبعد التدريب وتحليل النتائج وعرضها وصوال  اداةمقارنة نتائج االستجابات على  .03

 صياغة التوصيات في ضوء النتائج. .11

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 ئلتها على النحو اآلتي:يتضّمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توّصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن أس 

، لتحليل نتائج اإلستجابات على فقرات SPSSلإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام برنامج الرزم االحصائية لللعلوم االجتماعية 

لمستقلة ( للعينات اt)األستبانة القبلية والبعدية، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم استخدام اختبار 

واختبار تحليل التباين األحادي، بعد التحقق من شروط استخدام هذين االختبارين، حيث إن عينة الدراسة اقتربت جدا من التوزيع 

 الطبيعي، وكان هناك تجانس في تباينات مجتمعات الدراسة المتعلقة بالعوامل المستقلة.

مشاركا/ة توزعوا حسب المتغيرات  02ين بؤريتين لعقد المقابلة، وتكونت العينة من وبعد االنتهاء من التدريب، قام الباحث باختيار مجموعت

 كما في الجدول اآلتي: 
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 النسبة المئوية العدد المتغير  

 %00.03 0 ذكور الجنس

 %22.0 04 اناث

 %033 02  المجموع

 %20.33 00 معلم/ة الوظيفة

 %02.20 0 مدير/ة

 %2.00 0 مشرف/ة

 %033 02  المجموع

سنوات 

 الخبرة 

 0أقل من  -3

 سنوات 

0 02.20% 

 03أقل من -0

 سنوات

2 02.03% 

الى أقل من  -03

00 

4 00.33% 

 %02.20 0 سنة وأكثر 00

 %033 02  المجموع

سئلة أاستمرت المقابلة لمدة ساعة لكل مجموعة، حيث تم طرح سبعة أسئلة على المشاركين ونقاشهم فيها، وتوزعت األسئلة على 

( أسئلة حول مهاراتهم في استخدام أدوات التعليم االلكتروني، وكانت النتائج 0( أسئلة، و)4حول اتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني )

 كما يأتي

 الدراسة تحليل نتائج وفيما يلي عرض 

ين على تطوير مهارات المشارك : ما أثر استخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوبالسؤال الرئيس األولالنتائج المتعلّقة ب .0

 في التدريب في استخدام تطبيقات وأدوات التعليم االلكتروني؟

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشاركين على فقرات االستبانة القبلية والبعدية والخاصة 

، ونظرا ألن االستجابة المحايدة )متوسطة( 00الى 0ني والتي حملت األرقام من بقياس مهاراتهم في استخدام أدوات التعليم االلكترو

( تكون مهاراته منخفضة، وكل من يحصل على 0(، فقد اعتبر الباحث أن كل من يحصل على متوسط أقل من )0تقابل المتوسط )

 (، 4( تكون مهاراته مرتفعة كما يوضحها الجدول رقم )0متوسط أكثر من )
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( إلى أن المتوسط الكلي ألفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة الخاصة بمجال مهاراتهم في استخدام 4ات الجدول )وتشير بيان 

(، إذا ما قورن 0.32( وانحراف معياري )0.00تطبيقات وبرامج التعليم االلكتروني، قد كان قبل التدريب منخفضا بمتوسط حسابي )

(، 3.22( بانحراف معياري )0.30وكذلك نالحظ أن المتوسط أصبح عاليا بعد التدريب ومساويا )(، 0هذا المتوسط مع عالمة المحك )

 .%20بنسبة تغير مقداره 

 Zoomومن المالحظ أيضا ارتفاع نسبة التغير بشكل إيجابي في المتوسط الحسابي للفقرات: الثانية والتي تتعلق باستخدام تطبيق 

Meeting ( بينما كانت نسبة التغير في المتوسط الحسابي إيجابيا جدا للفقرات المتعلقة %22حيث كانت نسبة التغير ،)

 (.%22(، والسابعة )%32(، والسادسة )%34وهي الفقرة الخامسة ) Google Classroomبتطبيق

دام هارات استخ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبلية والبعدية الستجابات المشاركين على مجال م4جدول رقم )

 تطبيقات وأدوات التعليم االلكتروني.

 الرقم
مهارات المشاركين في استخدام تطبيقات وبرامج 

 التعليم االلكتروني

المتوسط 

الحسابي 

قبل 

 التدريب

االنحراف 

المعياري 

قبل 

 التدريب

المتوسط 

الحسابي 

بعد 

 التدريب

االنحراف 

المعياري 

بعد 

 التدريب

نسبة 

التغير 

في 

المتوسط 

 الحسابي

0 
 فيديو) الكترونية تعليمية وسائط انتاج أستطيع

 (PowerPoint مثال،
3.07 .96 4.04 .71 0.32 

0 
 مع (مباشر) متزامن الكتروني لقاء عقد أستطيع

 Zoom Meeting تطبيق كاستخدام طلبتي
2.31 1.19 4.08 .76 0.77 

0 
 اثناء طلبتي مع تعليمية ملفات مشاركة أستطيع

 المباشر لكترونياال اللقاء
2.43 1.09 3.92 .74 0.61 

4 
 واستخدام المباشر االلكتروني اللقاء ادارة أستطيع

 المختلفة ادواته
2.26 .99 3.88 .69 0.72 

0 
 مثل الكترونية تعليمية منصة انشاء أستطيع

Google Classroom 
2.13 1.07 4.14 .72 0.94 

2 
 صةمن على المتدربين او الطلبة اضافة أستطيع

Google Classroom 
2.12 1.05 4.15 .73 0.96 

2 
 Google ادوات وتوظيف استخدام أستطيع

Classroom 
2.10 1.00 3.95 .72 0.88 
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2 

 الفيديو تعديل برامج باستخدام الفيديو تعديل أستطيع

 Video Edit مثل
2.17 1.07 3.50 .83 0.61 

 0.74 86. 4.00 1.16 2.30 بي خاصة YouTube قناة انشاء أستطيع 3

 0.73 88. 3.80 1.07 2.20 بي الخاصة YouTube قناة ادارة أستطيع 03

00 
 على قناتي على الفيديو وتحمل رفع أستطيع

YouTube 
2.34 1.20 4.00 .86 0.71 

 0.73 0.77 3.95 1.08 2.31 المتوسط الكلي

 

( إلى أن 0نتائج الجدول رقم ) وتظهرللعينات المستقلة  tختبار اولمعرفة ان كانت هذه الفروق دالة إحصائيا أم ال، استخدم الباحث 

توجد فروقات ذات داللة ( الجدولية في جميع فقرات االتجاه في االستبانة، وهذا يدل على أنه T( المحسوبة أكبر من قيمة )Tقيمة)

ات مهارات المشاركين في استخدام تطبيق أنه كان للتدريب وفق النموذج كان أثر إيجابي علىإحصائية لصالح التدريب، بمعنى آخر 

 وأدوات التعليم االلكتروني.

 

 للعينات المستقلة حول مهارات استخدام تطبيقات وأدوات التعليم االلكتروني t( نتيجة اختبار 0جدول رقم ) 

 الوصف المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 Tاختبار 
 مستوى الداللة

 استخدام في المشاركين مهارات

 االلكتروني التعليم وأدوات تطبيقات

 بعد

 التدريب
3.95 .59 

27.73 
دالة احصائيا عند 

 قبل (3.30)

 التدريب
2.31 .84 

 تحليل إستجابات المشاركين في المجموعتين البؤريّتين حيث: مع نتائجمن خالل إتفاقها كما تم تعزيز تلك النتائج 

منهم تعرفوا واتقنوا  %20.0م عن سؤال: ما المهارات التي امتلكتها بعد التدريب؟ على أن أكد المشاركون من خالل إجابته .0

 Google Classroomفي عقد اللقاءات المتزامنة، والنسبة ذاتها كانت إلنشاء واستخدام تطبيق  Zoomاستخدام برنامج 

 والتعامل YouTubeعرفوا على طريقة إنشاء قناة منهم أنهم ت %02.0غير متزامنة في التعليم االلكتروني، بينما قال  كمنصة

منهم أنهم تعرفوا من خالل التدريب على  %033معها من حيث تنظيمها ورفع الفيديو عليها وتوظيفها بالتعليم، بينما أجاب 

 طريقة إنتاج الفيديو التعليمي من خالل تحويل البوربوينت إلى فيديو،
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منهم قالوا أنهم تعلموا  %00.0تحرير الفيديو المعروف باسم الكمتازيا، كما أن وكذلك من خالل استخدام برنامج إنتاج و 

 . Google Docsإعداد أوراق العمل واالختبارات االلكترونية من خالل تطبيقات 

 أنهم واجهوا %02.20أما عن سؤالهم عن الصعوبات التي واجهتهم أثناء استخدام أدوات وتطبيقات التعليم االلكتروني، قال  .0

مشكلة في انقطاع االنترنت وعدم وجود حسابات على اإليميل لطلبتهم وقلة التفاعل معهم، وكتابة بعض الرموز وخاصة 

 رموز الرياضيات، وأنهم واجهوا صعوبات في تعلم إنتاج وتحرير الفيديو التعليمي.

على أن تجاوز تلك  %033نسبة وحول سؤال كيف تمكنت من تجاوز وحل الصعوبات أثناء وبعد التدريب؟ أجمع جميعهم ب .0

الصعوبات كان من خالل العودة للفيديوهات التدريبية والتعليمية التي كان يضعها الباحث على المنصة غير المتزامنة وإعادة 

حضورها أكثر من مرة، باإلضافة للعودة إلى حضور فيديوهات اللقاءات المتزامنة التي كانت توضع لهم بعد كل لقاء على 

 االلكترونية غير المتزامنة.المنصة 

وعند سؤالهم ماذا الذي تحتاجه حتى تصبح متمكن من استخدام أدوات التعليم االلكتروني في عملية التعليم والتعلّم؟ أجمع  .4

المشاركون على أنهم يحتاجون إلى استمرار استخدام هذه األدوات في العملية التعليمية التعلّمية، وطرح دورات تدريبية متخصصة 

 منهم أنهم سيتمكنون من ذلك من خالل البحث والتعلّم الذاتي. %02.20في مواضيع مختلفة، بينما قال ما نسبته 

: ما أثر استخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوب على اتجاهات المعلمين نحو السؤال الرئيس الثانيالنتائج المتعلقّة ب .0

ابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشاركين على فقرات االستبانة التعليم االلكتروني؟ حسب الباحث المتوسطات الحس

، ونظرا ألن االستجابة  03- 00القبلية والبعدية والخاصة بقياس اتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني والتي حملت األرقام من 

( يكون منخفضا، وكل 0وسط أقل من )(، فقد اعتبر الباحث أن كل من يحصل على مت0المحايدة )متوسطة( تقابل المتوسط )

( إلى أن المتوسط الكلي ألفراد عينة 2( يكون مرتفعا كما وتشير بيانات الجدول )0من يحصل على متوسط أكثر من )

الدراسة على فقرات االستبانة الخاصة بمجال االتجاهات نحو التعليم االلكتروني كان قبل التدريب مرتفعا بمتوسط حسابي 

(، وكذلك نالحظ أن المتوسط أصبح 0(، وإذا ما قورن هذا المتوسط مع عالمة المحك )3.20راف معياري )( وانح0.20)

 .%2(، بنسبة تغير مقداره 3.22( بانحراف معياري )4.30أعلى بعد التدريب ومساويا )

 

ن اركين على مجال اتجاهات المشاركي( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبلية والبعدية الستجابات المش2دول رقم )ج

 نحو التعليم االلكتروني

 الرقم
اتجاهات المشاركين نحو التعليم والتدريب 

 االلكتروني

المتوسط 

الحسابي 

قبل 

 التدريب

االنحراف 

المعياري 

قبل 

 التدريب

المتوسط 

الحسابي 

بعد 

 التدريب

االنحراف 

المعياري 

بعد 

 التدريب

نسبة 

التغير 

في 

المتوسط 

 بيالحسا
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0 

 لكل ضرورية االلكتروني التعلم أدوات استخدام

 التعليمية العملية في معلم
3.87 .94 4.31 .699 0.11 

 0.03 54. 4.59 64. 4.45 معلم لكل ضروري واالنترنت الحاسوب تعلم 0

0 
 عملية في المعلم يساعدان واالنترنت الحاسوب

 والتعلّم التعليم
4.34 .69 4.45 .62 0.03 

4 
 التقنيات أساسيات من االلكتروني التعليم اماستخد

 والتعلّم التعليم في الحديثة
4.13 .73 4.39 .64 0.06 

 0.14 75. 3.98 91. 3.50 األوقات كل في ضرورة االلكتروني التعليم 0

2 
 شيقة االلكتروني والتعلم التعليم أدوات استخدام

 .للمعلم
3.64 .85 4.07 .71 0.12 

2 
 اكتساب من المعلم يمكن ونيااللكتر التعليم

 قصير وقت في كثيرة ومهارات معلومات
3.78 .78 4.09 .67 0.08 

 0.09 61. 4.20 76. 3.86 للمعلم التفكير مهارات ينمي االلكتروني التعليم 2

3 
 الطالب متابعة من المعلم يمكن االلكتروني التعليم

 فرديا
3.44 .92 3.84 .76 0.12 

03 
 للمعلومات الوصول لي يتيح يااللكترون التعليم

 وأسرع اسهل بشكل
3.85 .78 4.16 .61 0.08 

 0.07 61. 4.23 73. 3.97 البحث نحو دافعيتي يزيد االلكتروني التعليم 00

00 
 لمتغيرات متابعتي يزيد االلكتروني التعليم

 العصر وتطورات
4.10 .69 4.29 .57 0.05 

00 
 التعليمي نظاملل مناسب االلكتروني التعليم استخدام

 المتبع
3.13 .86 3.46 .78 0.11 

 0.13 65. 4.14 92. 3.68 االلكتروني التعليم أدوات استخدام عند استمتع 04

 0.04 79. 3.51 88. 3.38 التعليم تكاليف من يقلل االلكتروني التعليم استخدام 00

02 

 ربط في الطالب يساعد االلكتروني التعليم استخدام

 التعليم من أفضل بطريقة يحهاوتوض المفاهيم

 التقليدي

3.25 .92 3.62 .79 0.11 
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02 

 العلمي التفكير تنمية في يساعد االلكتروني التعليم

 الطلبة لدى
3.45 .78 3.87 .67 0.12 

02 
 خالل الطالب فاعلية من يزيد االلكتروني التعليم

 الحصة
3.37 .86 3.70 .73 0.10 

03 
 التفكير على طلبةال يحفز االلكتروني التعليم

 اإلبداعي
3.43 .857 3.46 .781 0.01 

 0.08 0.68 4.02 0.82 3.72 المتوسط الكلي

 

( إلى وجود 2وتشير نتائج جدول رقم )للعينات المستقلة  tاختبار ولمعرفة إن كانت هذه الفروق دالة احصائيا أم ال، استخدم الباحث 

شاركين نحو التعليم االلكتروني لصالح التدريب، أي أنه كان للنموذج التدريبي فروق ذات داللة إحصائية في محور اتجاهات الم

 أثرإيجابي على اتجاهات المشاركين.

 

 للعينات المستقلة حول اتجاهات المشاركين نحو التعليم االلكتروني  t( نتيجة اختبار 2جدول رقم )

 الوصف المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة اختبار

T 

Sig. (2-

tailed) 

اتجاهاتالمشاركيننحوالتعليموالتدريباالل

 كتروني

بعدالتدر

 يب
4.02 .45 

7.28 .000 

قباللتدر

 يب
3.72 .56 

 

 وهذه النتائج تأكدت كذلك من خالل إستجابات المشاركين في المجموعتين البؤريّتين حيث:

ة ضروري للعملية التعليمة؟ أم معيق لها؟ اعتبر جميع المشاركين في المقابلعند سؤالهم أي الرأيين تؤيد ولماذا: التعليم اإللكتروني  .0

أن التعليم االلكتروني ضروري للعملية التعليمية التعليمة، وذلك ألنه يعتبر البديل الستمرار التعليم في األزمات وحاالت الطوارئ 

بينما اعتبر مساندا ومعززا للتعليم الصفي  %03ي بنسبة ، وألنه من خالله تتم مواكبة التطور العلمي والتكنولوج%02.00بنسبة 

 منهم أنه يعتبر أداة لمعالجة الضعف في التعليم. %02.20واعتبر  %40.20الوجاهي بنسبة 
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 وعند سؤالهم كيف يساعد التعليم االلكتروني المعلم من اكتساب معلومات ومهارات جديدة؟ .0

، وأنه يوفر أدوات %02.00البحث المستمر الذي يقوم به المعلم وذلك بنسبة اعتبر المشاركون أنه يساعد في ذلك نتيجة 

، وأنه يعمل على زيادة دافعية المعلمين نحو التعليم  %00وبرامج كثيرة يستخدمها المعلم في عملية التعليم والتعلّم بنسبة 

 .%02.0وتعلّم أدوات جديدة بنسبة 

 %02.00ي المتبع في التعليم االلكتروني من تطوير التفكير لدى المعلم؟ اعتبر عند سؤالهم حول كيف يساعد النموذج التدريب .0

منهم أنه يحتاج الى تخطيط مسبق من المعلم، وهذا يعمل على تطوير التفكير للمعلم حول الطرق التي من خاللها سيتم تقديم التعليم 

المتواصل والمستمر عن أدوات وأساليب جديدة تساعده منهم أن ذلك يتم بسبب بحث المعلم  %02.00االلكتروني، بينما اعتبر 

 على حل المشكالت التعليمية التي تواجهه في تعليم طلبته.

عند سؤالهم حول كيف يساعد التعليم االلكتروني وخاصة نموذج الصف االفتراضي المقلوب من تطوير التفكير لدى الطالب؟ أجاب 

م االلكتروني يعمل على رفع مهارة التعلم الذاتي لدى الطالب وهذا من شأنه أن يزيد منهم أن ذلك يتم من خالل أن التعلي % 22.20

 الدافعية لديهم وثقتهم بأنفسهم، ويعمل بدوره على اكتشاف المعرفة وانتاجها من الطالب بنفسه.

 النتائج المتعلّقة باألسئلة الفرعيّة:

 اإلجابة عن األسئلة الفرعية للسؤالين الرئيسيين:

باإلشارة جدير؛ أن الباحث دمج الجداول الخاصة بالمتغيرات المستقلة لألسئلة الفرعية وتفسيرها، ولذلك للتخفيف من عرض  مما هو

 الجداول في الدراسة.

 إجابة السؤالين الفرعيين حول متغير الجنس 

دريب التعليم في مهارات المشاركين في الت (α03.30هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0

 االلكتروني قبل التدريب وبعده تعزى لمتغير الجنس؟

في اتجاهات المشاركين نحو التعليم االلكتروني  (α003.30هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0

 قبل التدريب وبعده تعزى لمتغير الجنس؟

( إلى أن نتيجة االختبار 2تشير نتائج التحليل من خالل الجدول رقم )مستقلة، للعينات ال tولإلجابة عن هذين السؤالين تم استخدام اختبار 

تؤكد وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مهارات المشاركين في استخدام تطبيقات وأدوات التعليم االلكتروني 

لمتغير الجنس، وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة قبل التدريب لصالح الذكور، في حين ال نوجد فروقات بعد التدريب تعزى 

 إحصائية بين الذكور واإلناث في اتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني، قبل التدريب أو بعده.
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 للعينات المستقلة حول مهارات واتجاهات المشاركين نحو التعليم االلكتروني تعزى لمتغير الجنس t( نتيجة اختبار 2جدول رقم ) 

 الجنس صفالو المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة اختبار 

Sig. (2-

tailed) 

 في المشاركين مهارات

 وأدوات تطبيقات استخدام

 االلكتروني التعليم

قبل 

 التدريب

 1.01 2.57 ذكر

2.17 .033 

 78. 2.25 أنثى

بعد 

 التدريب

 63. 3.96 ذكر

.18 .858 

 58. 3.95 أنثى

 نحو لمشاركينا اتجاهات

 االلكتروني التعليم

قبل 

 التدريب

 49. 3.77 ذكر

.82 .411 

 58. 3.70 أنثى

بعد 

 التدريب

 50. 3.96 ذكر

-1.05 .296 

 44. 4.03 أنثى

 

 إجابة السؤالين الفرعيين حول متغير الوظيفة 

ات المشاركين في التدريب نحو ( في مهرα003.30هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0

 التعليم االلكتروني قبل التدريب وبعده تعزى لمتغير الوظيفة؟

( في اتجاهات المشاركين التدريب نحو التعليم α003.30هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0

 االلكتروني قبل التدريب وبعده تعزى لمتغير الوظيفة؟

( إلى أن نتيجة االختبار أشارت الى وجود 3وتشير نتائج الجدول رقم )، تم استخدام تحليل التباين األحادي ولإلجابة عن السؤالين

فروق ذات داللة إحصائية في مهارات المشاركين في استخدام تطبيقات وأدوات التعليم االلكتروني قبل التدريب تعزى لمتغير الوظيفة، 

ائية في مهاراتهم في استخدام تطبيقات وأدوات التعليم االلكتروني بعد التدريب، وعند استخدام بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحص

للمقارنات القبلية لمعرفة من أين أتت الفروقات، تبين بأن الفروق كانت لصالح المشرف التربوي بالمقارنة مع باقي LSDاختبار 

 (.03المسميات الوظيفية كما يشير جدول رقم )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المشاركين في التدريب تجاه التعليم 3نتائج االختبار في الجدول رقم )كما أظهرت 

 االلكتروني قبل التدريب،
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ل التدريب قب في اتجاهات المشاركين نحو التعليم والتدريب االلكترونيوجود فروقات ذات داللة إحصائية  LSDوعند استخدام اختبار   

في (، بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية 03علم والمشرف التربوي لصالح المشرف التربوي كما تظهر في جدول رقم )بين الم

 اتجاهات المشاركين نحو التعليم والتدريب االلكتروني بعد التدريب.

االلكتروني تعزى لمتغير  المشاركين نحو التعليم( نتيجة اختبار تحليل التباين االحادي حول مهارات واتجاهات 3جدول رقم )

 الوظيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

 مصدر التباين الوصف المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 
Sig. 

 مهارات

 في المشاركين

 استخدام

 تطبيقات

 وأدوات

 التعليم

 االلكتروني

قبل 

 التدريب

بين 

 المجموعات
8.36 3 2.79 

داخل  007. 4.114

 المجموعات
200.60 296 .68 

  299 208.97 المجموع

بعد 

 التدريب

بين 

 المجموعات
1.31 3 .44 

داخل  292. 1.249

 المجموعات
103.60 296 .35 

  299 104.91 المجموع

 اتجاهات

 المشاركين

 التعليم نحو

 االلكتروني

قبل 

 التدريب

بين 

 المجموعات
1.65 3 .55 

داخل  155. 1.759

 المجموعات
92.61 296 .31 

  299 94.26 المجموع

بعد 

 التدريب

بين 

 المجموعات
.47 3 .16 

داخل  509. 775.

 المجموعات
59.72 296 .20 

  299 60.19 المجموع
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 للمقارنات القبلية للفروقات حسب متغير الوظيفة LSD( اختبار 03جدول رقم ) 

Multiple Comparisons 

LSD   

 الوظيفة الوظيفة الوصف المتغير التابع
فرق 

 المتوسطين
Sig. 

 في المشاركين مهارات

 وبرامج تطبيقات استخدام

 االلكتروني التعليم

 قبل التدريب

 ة/مشرف ة/ معلم

 تربوية

*-1.205- .004 

 ة/مدير

 مدرسة

 ة/مشرف

 تربوية

*-1.543- .001 

 ة/مشرف

 تربوية

 037. 1.114* ذلك غير

 نحو المشاركين اتجاهات

 االلكتروني والتدريب التعليم
 قبل التدريب

 ة/مشرف ة/ معلم

 تربوية

*-.576- .042 

 

 إجابة السؤالين الفرعيين حول متغير سنوات الخبرة 

( في مهارات المشاركين في التدريب نحو α003.30هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0

 االلكتروني قبل التدريب وبعده تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟التعليم 

( في اتجاهات المشاركين التدريب نحو التعليم α003.30هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0

 االلكتروني قبل التدريب وبعده تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

( إلى وجود فروقات ذات داللة احصائية 00وتشير نتائج الجدول رقم ) ،االحادي والختبار هاتين الفرضيتين؛ استخدم تحليل التباين

في مهارات المشاركين في استخدام تطبيقات وأدوات التعليم االلكتروني قبل التدريب تعزى لمتغير الخبرة، بينما لم تكن هناك فروق 

 LSDالتعليم االلكتروني بعد التدريب، وعند استخدام اختبار ذات داللة إحصائية في مهارات المشاركين في استخدام تطبيقات وبرامج 

سنوات بالمقارنة  0للمقارنات القبلية لمعرفة من أين أتت الفروقات، تبين بأن الفروقات كانت لصالح الذين سنوات خبراتهم أقل من 

 (.00مع باقي الفئات االخرى لسنوات الخبرة، وهذا ما يظهره جدول رقم )

ين فئات ب اتجاهات المشاركين نحو التعليم والتدريب االلكترونيأيضاً أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في  وأظهرت النتيجة

 سنوات الخبرة لديهم سواء كان قبل التدريب أو بعده.
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 للمقارنات القبلية للفروقات حسب متغير الوظيفة LSD( اختبار 00جدول رقم ) 

Multiple Comparisons 

LSD 

      

 الوصف المتغير التابع
 سنوات

 الخبرة

 سنوات

 الخبرة

فرق 

 المتوسطين
Sig. 

 استخدام في المشاركين مهارات

 التعليم وأدوات تطبيقات

 االلكتروني

بل ق

 التدريب

 5 من أقل

 سنوات

 الى 10 من

 15 من أقل
*.359 .008 

 000. 457.* فأكثر 15 من

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

إللكتروني التعليم ا المعلمين فياستهدفت الدراسة الحاليّة الكشف عن فاعلية نموذج الصف االفتراضي المقلوب في تطوير مهارات 

 ه من خالل اإلجابة على السؤالين الرئيسين التاليين:وإتجاهاتهم نحو

 ما أثر استخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوب على تطوير مهارات المعلمين في التعليم االلكتروني؟السؤال الرئيس االول: 

 وتمت اإلجابة عليه من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:

( في مهارات المشاركين في التعليم االلكتروني قبل α≤3.30ة عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائي .0

 التدريب وبعده تعزى لمتغير الجنس؟

في مهارات المشاركين في التعليم االلكتروني قبل ( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0

 التدريب وبعده تعزى لمتغير الوظيفة؟

في مهارات المشاركين في التعليم االلكتروني قبل ( α≤3.30)روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد ف .0

 التدريب وبعده تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

 ما أثر استخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوب على اتجاهات المعلمين نحو التعليم االلكتروني؟السؤال الرئيس الثاني: 

 بة عليه من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:وتمت اإلجا
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في اتجاهات المشاركين في التدريب نحو التعليم ( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0 

 االلكتروني قبل التدريب وبعده تعزى لمتغير الجنس؟

في اتجاهات المشاركين نحو التدريب االلكتروني قبل ( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0

 التدريب وبعده تعزى لمتغير الوظيفة؟

في اتجاهات المشاركين نحو التعليم االلكتروني قبل ( α≤3.30)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0

 التدريب وبعده تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟ 

 أظهرت ما يأتي: تين، يمكن القول إنهات االستبانة القبلية والبعدية وتحليل إجابات المقابلة للمجموعتين البؤريّ بناء على تحليل بيانا 

 أوال: الفروقات قبل التدريب وبعده

ى لأثّر التدريب باستخدام نموذج الصف االفتراضي المقلوب والمستند على المنصات االلكترونية المتزامنة وغير المتزامنة إيجابا ع

تطوير مهارات المعلمين في استخدام تطبيقات وأدوات التعليم االلكتروني وفي اتجاهاتهم نحوه، وكان هذا األثر داال إحصائيا عند 

(، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة المقابلة في أنهم تعلموا أدوات وتطبيقات الكترونية جديدة لم يكونوا قد استخدموها 3.30مستوى الداللة )

إلنتاج وتحرير الفيديو التعليمي، وانشاء  Camtasiaو Google Classroomو  Zoomا بها قبل التدريب، مثل تطبيق أو سمعو

 .YouTubeوإدارة قناة 

كما أن نتائج المقابلة أشارت إلى أهمية النموذج التدريبي المتبع، وهونموذج الصف االفتراضي المقلوب في حل اإلشكاليات 

م أثناء تعلمهم للمهارات والتطبيقات االلكترونية، حيث كان للفيديوهات التدريبية المطروحة على المنصة والصعوبات التي واجهته

 غير المتزامنة والفيديوهات المسجلة للقاءات المتزامنة األثر اإليجابي في حل تلك الصعوبات من خالل العودة لها.

وير مهارات المعلمين في استخدام أدوات وتطبيقات الكترونية من خالل البحث أكدت نتائج المقابلة أن التعليم االلكتروني يعمل على تط

الذاتي المستمر ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ما يعمل على رفع دافعيتهم الستخدام التعليم االلكتروني وهذا يفسر االتجاهات 

ث لتعليم يعمل على زيادة ثقة المعلم بنفسه نتيجة تطور مهارات البحاإليجابية نحو التعليم االلكتروني، باإلضافة إلى أن هذا النوع من ا

الذاتي واكتشاف المعلومات والمهارات وتطويرها لديهم والتي من شأنها أن تطور مستويات التفكير لدى المعلمين، وهذا يرفع دافعية 

 ريب المستمر والمتخصص.المعلمين واتجاهاتهم اإليجابية نحو استخدام التعليم االلكتروني من خالل التد

 ,González-Gómez دراسة الصف المقلوب لمعلمي العلوم قبل الخدمة؛ التي أجراهاج مع ما توصلت إليه نتائج ئكما اتفقت النتا

2018)Jeong&( أحيث شارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط األداء لديهم، وارتفاع اتجاهاتهم نحو استخدام هذه

( في أن استخدام نموذج الصف 0303) Ismail &Sbdullahاتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة اتيجية في التعليم، واالستر

 االفتراضي المقلوب تؤثر إيجابيا على أداء الطلبة واتجاهاتهم نحو التعليم،
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دالة إحصائياً في الجانب المعرفي ( التي بينت وجود فروق 0300كما واتفقت النتيجة مع ما توصلت له نتائج دراسة العجرمي )  

لمهارات التدريس الفعال بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي تعزى إلى استخدام 

 الفصول االفتراضية، وذلك لصالح التطبيق البعدي، وكذلك فيما يتعلق بالنتائج المهارية لصالح التطبيق البعدي.

(، والتي هدفت إلى معرفة اتجاهات المعلمين والطلبة نحو 0303النتيجة تتفق مع النتيجة التي خلصت لها دراسة الشناق ودومي) وهذه

( طالبا، حيث تم قياس اتجاهات المعلمين والطلبة نحو 002( معلما و)02استخدام التعلم االلكتروني في العلوم، إذ تكونت عينتها من )

ووأشارت نتيجة هذه الدراسة إلى أن هناك اتجاهات إيجابية لدى المعلمين للتعلم االلكتروني إذ بلغ متوسط اتجاهاتهم التعلم االلكتروني، 

(، وهذا يتطابق مع نتائج هذه الدراسة إذ كان متوسط اتجاهات المتدربين نحو التعليم 0( من أصل )0.22نحو التعلم االلكتروني )

 (.0( من أصل )4.30( وأصبحت بعد التدريب )0.20) والتعلّم االلكتروني قبل التدريب

( التي هدفت الى معرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 0302كما تتفق نتائج الدراسة مع ما توصلت له دراسة العوضي )

( عضو 022) عينة مكونة من الفلسطينية نحو متطلبات استخدام أدوات التعليم االلكتروني في العملية التعليمية، والتي أجربت على

هيئة تدريس من جامعتي األقصى واألزهر في غزة، إذ أظهرت النتائج أن اتجاهات أساتذة الجامعات الفلسطينية نحو التعليم االلكتروني 

 (.0.24إيجابية بدرجة متوسطة بلغت )

أكدت وجود اتجاهات إيجابية نحو التعليم ( التي 0302وتتفق هذه النتائج وما خلصت له نتائج دراسة المولى والمشرف ومحمد )

( بأن 0300االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في والية السودان، وكذلك مع دراسة مكاوي ومقدادي والسقار)

الدراسة كذلك  ت نتائجهناك اتجاهات إيجابية في الرغبة واالستمتاع وتقدير قيمة العلوم من خالل استخدام التعليم االلكتروني، واتفق

واالتجاه والمهاري التي أشارت إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لبرنامج التدريب في الجانب المعرفي ( 0300دراسة النجار )مع 

 عينة البحث.لدى 

ن التدريب، إال أوأشارت النتائج إلى أنه رغم وجود داللة إحصائية الرتفاع مهارات واتجاهات أفراد العينة بعد التدريب عنه قبل 

الفروق لم تكن لصالح أي من متغيرات الدراسة، وهذا يؤكد أن التدريب الذي خضع له أفراد العينة هو سبب الفرق الدال إحصائيا، 

وكان هو صاحب التأثير على ارتفاع مهاراتهم واتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني بعد التدريب، وهذا يتفق ونتائج دراسة العنزي 

( من أن هناك اتجاهات إيجابية نحو التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم والتطبيق 0302يكاوي )والفل

 والتدريب بدولة الكويت دون أن يكون لمتغير الجنس أي أثر دال إحصائيا.

تي أكدت على االتجاهات اإليجابية نحو تعليم اللغة (، ال0300واتفقت النتائج مع ما خلصت إليه نتائج دراسة حمادنة والسرحان )

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في العربية الكترونيا وأن النتيجة بينّت عدم 

ى الطلبة في برنامج التأهيل ( من أن لد0302( وحنتولي )0303اتفقت النتائج مع دراستي إبراهيم )التدريس، ومكان العمل، كما 

 التربوي في الجامعة السورية االفتراضية وفي جامعة النجاح الوطنية اتجاهات إيجابية نحو التعليم االلكتروني.
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 ثانيا: الفروق قبل التدريب 

لح المشرف صاكانت الفروق في المهارات دالة إحصائيا قبل التدريب حسب متغير الجنس ولصالح الذكور، وحسب متغير الوظيفة ل

سنوات، بينما كانت الفروق في االتجاهات قبل التدريب دالة إحصائيا لصالح  0التربوي، وحسب سنوات الخبرة لمن خبرتهم أقل من 

( 0302المشرف التربوي، ولم تكن الفروق دالة إحصائيا حسب الجنس وسنوات الخبرة ، وتتفق وهذه النتيجة ونتائج دراسة العوضي )

لى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس تعزي لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة، وتتفق التي أشارت إ

( التي أشارت إلى عدم تأثير متغير الجنس على االتجاهات اإليجابية نحو 0302كذلك مع نتائج دراسة دراسة العنزي والفليكاوي )

 التعليم االلكتروني.

من أن نتائج ومخرجات التعلّم  (Nikitova, Shvets, Pasichnyk& Matsko,2020)اسة مع نتائج دراسة كما اتفقت نتائج الدر

أعلى لدى المجموعة التجريبية مقارنة مع نتائج ومخرجات التعلّم للمجموعة الضابطة؛ وذلك بفضل منهجية الصف المقلوب المتبع مع 

 على الطلبة بل كان لها آثار إيجابية في مهارات المعلمين كذلك.المجموعة التجريبية، وكذلك أثرت المنهجية ليس فقط 

 ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن:  

طبيعة المهمات الملقاة على الذكور أقل من المهمات الملقاة على االناث، حيث يركز الذكور على عملهم وتطورهم أكثر من  .0

باإلضافة الى أن طبيعة المجتمع الفلسطيني تعطي الفرص أكثر للذكر  اهتمامهم بأمور األعمال المنزلية واالهتمام باألوالد،

 من االنثى، للمشاركة في الدورات والتدريبات المختلفة، ومن هنا كانت الفروق في المهارات لصالح الذكور قبل التدريب.

 ارب ومشاركته في ندواتطبيعة عمل المشرف التربوي، تجعله مستمرا في تطوير مهاراته وذلك الطاّلعه أكثر على التج .0

ومؤتمرات وورش تدريب في مجاالت عّدة؛ منها مجال التعليم االلكتروني؛ ما له أثر إيجابي على اتجاهاته نحو التعليم 

االلكتروني بدرجة أكثر من المعلم ومدير المدرسة، ما كان له أثر على تفوقه على بقية الوظائف )معلم، مدير( في مهارات 

ات واألدوات االلكترونية والتكنولوجية واتجاهاته نحوها، بينما يسّخر المعلم معظم وقته في التدريس، والمدير استخدام التطبيق

 في إدارة أمور المدرسة وال يتسع لهم الوقت وال تسنح لهم فرص مماثلة للمشرف في تطوير مهاراتهم التكنولوجية.

ا، ومن هنا كانت الفروق قبل التدريب لصالح المعلمين الجدد الذين الجيل الجديد من الخريجين يعتبر بأنه جيل التكنولوجي .0

سنوات، مقارنة ببقية فئات سنوات الخبرة، وهذا يرجع كذلك إلى  0الى أقل من  3تتراوح سنوات خبرتهم كمعلمين من 

 استخدامهم تلك األدوات خالل دراستهم الجامعية وتعامالتهم اليومية، أكثر من غيرهم.

ابي في مهارات واتجاهات أفراد العينة الذي حدث بعد التدريب، لم يكن في صالح أي من متغيرات الدراسة الفرق اإليج .4

)الجنس، الوظيفة، سنوات الخبرة(، بل كان نتيجة التدريب والنموذج المتبع، وسبب ذلك أن كل أفراد العينة خضعوا للفرصة 

 سيما وأنهم جميعا ال يذهبون إلى دوامهم نتيجة حالة الطوارئ ذاتها في التدريب وكان الوقت متاحا لهم بشكل عادل، ال

واالغالق والتعطيل المفروض على المجتمع الفلسطيني لمواجهة وباء الكورونا، كما أن المهمات والمسؤوليات الملقاة على 

ة والبديل الوسيلة الوحيد عاتقهم في بيوتهم متساوية في هذا الظرف، باإلضافة إلى استشعارهم أن التعليم االلكتروني بات

 الحقيقي الستمرار العلمية التعليمة التعلّمية، نتيجة اغالق المدارس.
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ومن هنا؛ يعزو الباحث هذا االرتفاع اإليجابي والدال احصائيا في المهارات واالتجاهات، إلى أن عدم معرفة المشاركين بهذه   

بل التدريب، أو كانت لديهم فكرة بسيطة حول بعضها، وكذلك إلى رغبتهم التطبيقات واألدوات قبل التدريب، لذا لم يستخدموها ق

ودافعيتهم المرتفعة نحو تعلّم أدوات وتطبيقات الكترونية تمكنهم من استخدام التعليم االلكتروني في ظروف االزمات والطوارئ، 

عليمية، وإتاحة ستفادة من تلك التطبيقات االلكترونية التورغبتهم في مسايرة التطور التكنولوجي وتوظيفه في عملية التعليم والتعلّم واال

 الفرصة لهم بشكل متساٍو وعادل للتدرب حيث الوقت مناسب لهم جميعا، وكذلك المسؤوليات في هذا الوقت والظرف.

 

 النتائج

يجابي ودال لمتزامنة أثر إلنموذج الصف االفتراضي المقلوب والمستند إلى المنصات التدريبية االلكترونية المتزامنة وغير ا .1

، حيث كان ألسلوب التدريب احصائيا على مهارات واتجاهات المشاركين بالتدريب )معلمين، مديري مدارس، مشرفين(

)نموذج الصف االفتراضي المقلوب( أثر إيجابي على مهاراتهم واتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني مقارنة بمهاراتهم 

 بعده.واتجاهاتهم قبل التدريب و

سنوات( جاءت أعلى من غيرهم قبل التدريب، بينما  0مهارات كل من الذكور والمشرف التربوي والمعلمين الجدد )أقل من  .2

 تالشت هذه الفروق بعد التدريب، وكان الستراتيجية التدريب والنموذج المتبع األثر اإليجابي الدال إحصائيا في ذلك.

االلكتروني أعلى من غيره من المعلمين والمديرين قبل التدريب، بينما تالشت هذه اتجاهات المشرف التربوي نحو التعليم  .3

 الفروق بعد التدريب، وكان األثر اإليجابي الدال إحصائيا الستراتيجية التدريب والنموذج المتبع.

 التوصيات 

 د كبيرة في تطوير مهاراتتبني نموذج الصف االفتراضي المقلوب في برامج تدريب المعلمين، لما له من ميزات وفوائ .0

 المعلمين في التعليم االلكتروني.

أهمية استحداث دائرة في وزارة التربية والتعليم متخصصة في التعليم االلكتروني، وتطوير برامج التدريب التربوي التي  .0

اعتماد نسبة من اللكتروني، وتنفذها وزراة التربية والتعليم لتشمل برامج تدريبية للمعلمين والمديرين حول استخدام التعليم ا

 التدريبات في البرامج المختلفة الكترونيا.

تخفيف نصاب المعلمين من نصاب الحصص الصفية، وإضافة نصاب الكتروني بحيث يضاف لكل معلم حصة الكترونية  .0

م جابية نحو التعليواحدة في كل مادة لكل صف يدرسه، لتطوير مهاراته ومهارات طلبته، ما من شأنه تعزيز االتجاهات اإلي

االلكتروني عند الطلبة وأولياء األمور والمعلمين على حد سواء؛ مما يؤدي إلى زيادة التفاعل مع التعليم االلكتروني من كافة 

 أركان العملية التربوية.

 لّم االلكتروني.لتعاعتماد نسبة من تقييم الطالب معتمدة على التعليم االلكتروني لزيادة تفاعل الطلبة في عملية التعليم وا .4
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منح المعلمين والمديرين فرصا أكثر للمشاركة في المؤتمرات والورشات التدريبية فيما يخص مهارات استخدام تطبيقات  .0 

وأدوات التعليم االلكتروني؛ لتمكينهم من االطالع على التجارب واألبحاث والتطبيقات واألدوات المختلفة في هذا المجال بما 

 ية على تطوير قدراتهم ومهاراتهم ورفع دافعيتهم تجاه التعليم االلكتروني.له من آثار إيجاب

ضرورة توفير منصات تعليمية متزامنة وغير متزامنة خاصة بوزارة التربية والتعليم، تكون موحدة لدى كافة المعلمين  .2

 والطلبة، وإشراك كل أركان العلمية التربوية في تلك المنصات؛ خاصة أولياء األمور.

عمل على حصر المعوقات والتحديات التي تواجه تطوير نظام التعليم االلكتروني، وتحديدا ما يخص ضمان وصول ال .2

 االنترنت وتوفير األجهزة الالزمة لكافة المعلمين والطلبة.

 إيجاد نظام حوافز للمعلمين لتشجيعهم، ورفع دافعيتهم تجاه استخدام التعليم االلكتروني. .2

مية في كليات التربية في الجامعات متخصصة في التعليم االلكتروني، تعمل على تهيئة المعلمين الجدد استحداث مساقات تعلي .3

 ورفع قدراتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم حول التعليم االلكتروني قبل التحاقهم بالخدمة.

: الترتنفيذ دراسات إجرائية حول نظام التعليم االلكتروني وتقديم المقترحات العملية للجهات الم .14 بية والتعليم، ختصة في وزارتي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي.

 

 لمراجعا

 لمراجع العربية ا

 ( 0303اليونسكو ،)من الموقع  00/0/0303أخذت من االنترنت بتاريخ  التعليم في حاالت الطوارئ

emergencies-educationunesco.org/themes/https://ar. 

 ( حائجة فايروس كورونا، أخذت من موقع منظمة الصحة العالمية على االنترنت بتاريخ 0303منظمة الصحة العالمية ،)

00/0/0303 who.inthttps:/ 

مدونات البنك الدولي)2424(، إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد على األنظمة التعليمية في أنحاء العالم، أخذت من موقع مدونات 

-https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact 3/2/0303البنك الدولي على االنترنت بتاريخ 

covid-19-education-systems-arou 

 ( لسنة 0(، مرسوم رقم )0303الوقائع الفلسطينية )0/0/0303، بتاريخ 020م بشأن إعالن حالة الطوارئ، العدد 0303 

 ( 0303وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،)https://www.facebook.com/pg/Palestinian.MOE/. 

 ( 0303مشعلة، فاطمة ،)من الموقع  3/2/0303، اخذت من االنترنت بتاريخ تعليم عن بعد في فلسطين وسط كورونا

alaraby.co.ukhttps://www. 
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  مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، االردن: عمان. التعليم االلكتروني،(، 0302ان )الخفاف، إيم 

 ( 0302العجرش، حيدر ،) ،دار صفاء للنشر والتوزيع، االردن: عمان.التعليم االلكتروني في المؤسسات التعليمية 

 ( 0302العياصرة، وليد،)  ،للنشر والتوزيع ونبالء ناشرون وموزعون، دار أسامة تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني

 االردن: عمان.

 ( 0302العوضي، رأفت ،) اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية نحو متطلبات استخدام أدوات التعليم

 سطين: نابلس. فل، 2417(،3)31مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، المجلدااللكتروني في العملية التعليمية، 

 ( 0302العنزي، عبد العزيز؛ الفيلكاوي، أحمد ،) اتجاهات الهيئة التدريسية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في كلية التربية

، دولة الكويت: 1، العدد2مجلة العلوم التربوية، المجلد واالساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت،

 الكويت.

 ( 0302كالب، سهيل ،)،دار أسامة للنشر والتوزيع ونبالء ناشرون  التعليم االلكتروني: مستقبل التعليم غير التقليدي

 وموزعون، االردن: عمان.

 ( 0302المولى، آمنة؛ المشرف، مضوي؛ محمد، عزالدين ،) واقع استخدام التعليم االلكتروني في كليات التربية بوالية

 السودان: الخرطوم، 2416(،1)17التربوية، المجلد  مجلة العلوم، الخرطوم

 ( 0302حنتولي، تغريد ،) أطروحة ماجستير بعنوان: واقع التعلم االلكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق

فلسطين:  ،التفاعل بين المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا برامج كلية التربية وأعضاء الهيئةالتدريسية

 نابلس

 ( 0300مكاوي، آمال؛ مقدادي، ربى؛ السقار، ماجدة ،) اتجاهات الطلبة نحو تعلم العلوم باستخدام منظومة التعلم االلكتروني

(Eduwave ،وعالقتها ببعض المتغيرات في مدارس األردن ) األردن:  ،4، العدد 16مجلة العلوم التربوية والنفسية، مجلد

 عمان.

 ( 3000النجار، حسن ،) فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التدريس اإللكتروني واالتجاهات نحوه لدى معلمي المرحلة

 0، العدد00، مجلد مجلة المنارة للبحوث والدراساتالثانوية بغزة، 

 ( 0300الزين، حنان ،)جامعة االميرة ة بأثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربي

 . 1(، العدد4المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد ) نورة بنت عبد الرحمن.

 ( 0300العوضي، محمد ،)،حة أطرو برنامج التطور المهني ألعضاء هيئة التدريس في ضوء متطلبات التعلّم االلكتروني

 دكتوراه، جمهورية مصر العربية: جامعة القاهرة.
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  (0300العجرمي، سامح،)  فعالية برنامج مقترح قائم على الفصول االفتراضيةellumniate  في تنمية بعض مهارات

جلد ، ممجلة المنارة للبحوث والدراسات، التدريس الفعال لدى الطلبة المعلمين بجامعة القدس المفتوحة واتجاهاتهم نحوها

 0، العدد03

 ( درجة استخدام0300حمدانة، أديب؛ السرحان، جميلة ،)  معلمي اللغة العربية لشبكةاإلنترنت في التدريس في محافظة

 3، العدد13مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مجلد المفرق واتجاهاتهم نحوها، 

 ( 0300الحناوي، مجدي ،)،اسات عمادة البحث العلمي والدر تطوير الحقائب التعليمية التعلّمية من التقليدية الى االلكترونية

 القدس المفتوحة، فلسطين: رام هللا. العليا، جامعة

 ( 2012حمايل، عبد عطا هللا ،)،عمادة البحث العلمي  القيادات التربوية ومتطلبات تأهيلها لمواجهة مستجدات العصر

 والدراسات العليا، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين: رام هللا.

 ( 0300األمين، محمد ،)ي مجلة كلية التربية ف تروني في بعض كليات التربية،أسباب احجام المشاركة في التعليم االلك

 .PS 217-261جمهورية مصر العربية، جامعة الزقازيق، 

 ( 0300البحيري، محمد ،) االحتياجات التدريبية ألساتذة الجامعات في مجال التعلّم االلكتروني كما يراها أعضاء هيئة

 pp, s135 160جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانية،  مجلةالتدريس في كلية التربية في الجامعات السعودية، 

 ( 0303الشناق، قسيم؛ دومي، حسن ،) اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام التعلم االلكتروني في المدارس الثانوية

 سوريا: دمشق  ، 2414(، 2+1، العدد )26مجلة جامعة دمشق، المجلد األردنية، 

 ( 0303إبراهيم، جمعة ،)طلبة دبلوم التأهيل التربوي في الجامعة االفتراضية السورية نحو التعلم االلكتروني  اتجاهات

 مجلة اتحاد الجامعات ،وعالقتها بالجنس والتخصص والخبرة الحاسوبية والدورات التدريبية الحاسوبية، دراسة مسحية

 ، سوريا: دمشق 2، العدد 8العربية للتربية وعلم النفس،  المجلد
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 المالحق 

 ( 1ملحق رقم )

 أداة قياس مهارات المعلمين في التعليم االلكتروني وإتجاهاتهم نحوه

وإتجاهاتهم نحوه، قبل الدورة التدريبية وبعدها، وذلك  تهدف هذه االستبانة لدراسة مهارات المعلمين في استخدام التعليم اإللكتروني

لنستطيع تقييم التجربة وتعديلها وتطويرها من خالل تنفيذها مع حضراتكم، لذا ارجو منكم جميعا االجابة بكل شفافية وموضوعية 

ق تكم، الجزء الثاني يتعلوصدق عليها، تتكون االستبانة من ثالثة اجزاء، الجزء االول يتعلق بالمعلومات الشخصية عن حضرا

 نبمهاراتكم في استخدام التعليم االلكتروني وتطبيقاته، والجزء الثالث يتعلق باتجاهاتكم نحو التعليم والتدريب االلكتروني، مع العلم ا

 كل البيانات التي ستجيبون عليها ستوظف فقط ألغراض الدراسة.

وني تعتمد على ارسال مادة تعليمية تعلّمية للمتدربين او الطلبة وثم مناقشتها هونموذج تدريبي الكترنموذج الصف االفتراضي المقلوب

ومن ثم عقد لقاء الكتروني )افتراضي( من خالل تطبيقات لعقد  Google Classroomداخل منصة تعليمية الكترونية مثل منصة 

همات تقويمية مرتبطة بموضوع التدريب وتقديم ، ومن ثم يتم تكليف المتدربين بتنفيذ مZoom Meetingهذه اللقاءات مثل تطبيق 

  (Ismail & Abdulla, 2019)تغذية راجعة لهم.

: من خالل هذه المنصات والتطبيقات يتم التواصل بين أطراف العملية التعليمة التعلّمية بصورة المنصات االلكترونية المتزامنة

وهي تعتمد كذلك على الصفوف االفتراضية ، وفيها تكون كل أطراف  مباشرة، مما يجعل الجو التعليمي قريبا من الواقع الوجاهي،

العملية التعليمية التعلّمية موجودة معا في نفس الوقت ولكنها في أماكن مختلفة، ويتم التفاعل والتخاطب فيما بينها من خالل التخاطب 

، Zoomيتم استخدام تطبيقات مختلفة مثل الصوتي والكتابي المباشر، والتخاطب بالصوت والصورة )المؤتمرات المرئية(، و

Hangouts ،ClassIn ،Skype ،(.0300....الخ )الحناوي 

: هي مواقع الكترونية توفر االتصال بين أطراف العملية التعليمية التعلّمية بطريقة غير مباشرة، المنصات االلكترونية غير المتزامنة

ترونية والدوريات وقواعد البيانات والبريد االلكتروني، البريد الصوتي، وبدون اشتراط حضورهم في نفس الوقت، كالكتب االلك

، ...الخ، بحيث يستطيع Google Classroom ،Microsoft Teamsالمجموعات اإلخبارية، القوائم البريدية، المواقع التعليمية 

 (.0003المتعلمون أن يتفاعلوا مع المادة التعليمية والتدريبية بصورة مستقلة )حناوي، 
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 4563433353الي استفسار ارجو عدم التردد باالتصال على الرقم  

 الباحث: أ.حلمي رؤوف حمدان

 الجزء األول: معلومات شخصية 

 . انثى2  . ذكر1  الجنس: 

 . غير ذلك4    . مشرف/ة3 .مدير/ة مدرسة 2  . معلم/ة1الوظيفة :

   15. أكثر من 4 15الى -14. من 3سنوات  14الى أقل من  5. من 2فأقل  5.  1سنوات الخبرة العملية: 

رقم 

 البند

مرتفعة  البند

 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا

 الجزء الثاني: مجال مهارات المشاركين في استخدام تطبيقات وأداوات التعليم االلكتروني 

أستطيع انتاج وسائط تعليمية الكترونية )فيديو  1

 ( PowerPointمثال، 

     

عقد لقاء الكتروني متزامن )مباشر( مع  أستطيع 2

 Zoom Meetingطلبتي كاستخدام تطبيق 

     

مشاركة ملفات تعليمية مع طلبتي اثناء  أستطيع 3

 اللقاء االلكتروني المباشر

     

ادارة اللقاء االلكتروني المباشر واستخدام  أستطيع 4

 ادواته المختلفة

     

مية الكترونية مثل انشاء منصة تعلي أستطيع 5

Google Classroom 

     

اضافة الطلبة او المتدربين على منصة  أستطيع 6

Google Classroom 

     

 Googleاستخدام وتوظيف ادوات  أستطيع 7

Classroom 

     

تعديل الفيديو باستخدام برامج تعديل الفيديو  أستطيع 8

 Video Editمثل 

     

      خاصة بي YouTubeانشاء قناة  أستطيع 9
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      الخاصة بي YouTubeأستطيعادارة قناة  10 

رفع وتحمل الفيديو على قناتي على  أستطيع 11

YouTube 

     

 

 

 الجزء الثالث: مجال اتجاهات المشاركين نحو التعليم االلكتروني 

رقم 

 البند

عالية  البند

 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية 

 جدا

وات التعلم االلكتروني ضرورية لكل استخدام أد 12

 معلم في العملية التعليمية

     

      تعلم الحاسوب واالنترنت ضروري لكل معلم 13

الحاسوب واالنترنت يساعدان المعلم في عملية  14

 التعليم والتعلّم

     

استخدام التعليم االلكتروني من أساسيات التقنيات  15

 مالحديثة في التعليم والتعلّ 

     

      التعليم االلكتروني ضرورة في كل األوقات 16

استخدام أدوات التعليم والتعلم االلكتروني شيقة  17

 للمعلم.

     

التعليم االلكتروني يمكن المعلم من اكتساب  18

 معلومات ومهارات كثيرة في وقت قصير

     

      التعليم االلكتروني ينمي مهارات التفكير للمعلم  19

التعليم االلكتروني يمكن المعلم من متابعة الطالب  20

 فرديا 

     

التعليم االلكتروني يتيح لي الوصول للمعلومات  21

 بشكل أسهل وأسرع

     

      التعليم االلكتروني يزيد دافعيتي نحو البحث 22

التعليم االلكتروني يزيد متابعتي لمتغيرات  23

 وتطورات العصر
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تخدام التعليم االلكتروني مناسب للنظام التعليمي اس 24 

 المتبع

     

      استمتع عند استخدام أدوات التعليم االلكتروني 25

      استخدام التعليم االلكتروني يقلل من تكاليف التعليم  26

استخدام التعليم االلكتروني يساعد الطالب في ربط  27

التعليم المفاهيم وتوضيحها بطريقة أفضل من 

 التقليدي

     

التعليم االلكتروني يساعد في تنمية التفكير العلمي  28

 لدى الطلبة

     

التعليم االلكتروني يزيد من فاعلية الطالب خالل  29

 الحصة

     

التعليم االلكتروني يحفز الطلبة على التفكير  30

 اإلبداعي

     

 

 (2ملحق رقم )

 أسئلة المقابلة

 لقة بالسؤال الرئيس األولاألسئلة المتع

 ما المهارات التي امتلكتها بعد التدريب؟  .0

 ما الصعوبات التي كانت تواجهك أثناء استخدام أدوات التعليم االلكتروني؟  .0

 كيف تمكنت من تجاوز وحل الصعوبات أثناءالتدريب وبعده؟  .0

 في عملية التعليم والتعلّم؟ماذا الذي تحتاجه حتى تصبح متمكن من استخدام أدوات التعليم االلكتروني  .4

 األسئلة المتعلقة بالسؤال الرئيس الثاني

 أي الرأيين تؤيد ولماذا: التعليم اإللكتروني ضروري للعملية التعليمة؟ أم معيق للعملية التعليمية؟ .4

 كيف يساعد التعليم االلكتروني المعلم في اكتساب معلومات ومهارات جديدة؟ .0

 ي في تطوير التفكير لدى المعلم؟كيف يساعد التعليم االلكترون .2

 كيف يساعد التعليم االلكتروني في تطوير التفكير لدى الطالب؟  .2
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 (المالكي الفقه ضوء في دراسة)العقاري  المجال في القاضي بوصلة

Compass judge in the real estate field (A study in the light of Maliki jurisprudence) 

 

 عـيـن ربـيـاسـي إعداد الباحث:

 المملكة المغربية ،ــ فاس يينالقروكلية الشريعة جامعة  ،دكتوراه في الشريعة ،أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

Achrafy277@gmail.com Email: 

 

 ملخص البحث:

لقد جاء البحث المذكور ضمن المستجدات التي عرفها التشريع المغربي حيث كان من ضمنها صدور مدونة الحقوق 

 لي: التي نصت في مادتها الثالثة على ما ي 1العينية

}إذا تعارضت البينات المدلى بها إلثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينهما غير ممكن، فإنه 

 يعمل بقواعد الترجيح بين األدلة ومن بينها: 

 ـ ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛

 ـ تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛

 د؛ـ زيادة العدالة والعبرة ليست بالعد

 ـ تقديم بينة النقل على بينة االستصحاب؛

 ـ تقديم بينة اإلثبات على بينة النفي؛

 ـ تقديم بينة األصالة على خالفها أو ضدها؛

 ـ تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد،

 ـ تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة؛

 ـ تقديم البينة السابقة على البينة الالحقة تاريخا؛

 ـ تقديم بينة التفصيل على بينة اإلجمال{.

                                                           
 43. 11م( بتنفيذ القانون رقم 5188نوفمبر  55هـ )8345من ذي الحجة  52في  8.  88.  871لشريف رقم /  الصادر بشأنها الظهير ا 1

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
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وهكذا أصبحت الرغبة ملحة لتوضيح هذه القواعد باعتبارها بوصلة يسترشد بها القاضي لفصل الخصومات وفض  

النزاعات العقارية، وكذا لتقييد ما يمكن تقييده بخصوصها وتخصيص ما يمكن تخصيصه، وهذا كان من بين األسباب الدافعة 

 وتناوله في نطاق الفقه المالكي والقانون المغربي. ضوعالختيار المو

 .العقار في طور التحفيظ، العقار غير المحفظ الفقه المالكي، قواعد الترجيح، البينات،، القاضي :الكلمات المفتاحية

 

 

Compass judge in the real estate field (A study in the light of Maliki 

jurisprudence) 

Preparing the researcher: Yassine Rabi 

Professor of qualifying secondary education, Ph.D in Sharia, College of Sharia, University of Al-

Karaouine – Fez, Kingdom of Morocco 

Abstract: 

The research mentioned came among the developments in the Moroccan legislation, which 

included the issuance of the code of rights in kind, which stipulated in its third article as follows: 

{If the evidence presented is incompatible to prove ownership of a real estate or a real right 

over a real estate, and the combination of them is not possible, then it works by the rules of 

weighting between the evidence, among them are: 

Mentioning the reason for the property submits his lack of explanation; 

Weigh the evidence of the property on evidence of Catch the property (al-Haouz); 

Increased justice and lessons are not in number. 

Weigh the evidence of transfer on evidence of accompaniment; 

Weigh the proven evidence on evidence of banishment. 

Weigh the evidence of authenticity over or against it; 

Submitting multiple testimonials to one testimony 

Submit dated evidence over undated evidence; 

Weigh the previous evidence on the subsequent evidence date. 

Weigh the evidence of detail on evidence of overall}. 

Thus, the desire became clear to clarify these rules as a compass that guides the judge to 

separate discounts and settle real estate disputes, as well as to restrict what can be restricted in 
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 relation to them and allocate what can be allocated, and this was among the driving reasons for 

choosing the subject and dealing with it within the scope of Maliki jurisprudence and Moroccan 

law. 

Keywords: The judge, weighting rules, evidence, Maliki jurisprudence, Protected 

property, the property is in the process of memorization. 

 

 

 المقدمة:

 له، ومن فال مضل هللا يهده أعمالنا، من وسيئاتشرور أنفسنا،  من باهلل ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ هلل، نحمده الحمد إن

 ورسوله. محمدا عبده وأشهد أن له ال شريك وحده إال هللا ال إله له، وأشهد أن فال هادي يضلل

 وبـعـد:

تختلف البوصلة التي يسترشد بها القاضي من مجال إلى مجال ومن تخصص إلى آخر، وبما أن موضوعنا يهم المجال 

 1ليهتدي بذلك إلى معرفة البينة ة القاضي في هذا الشأن تكمن في استخدامه لقواعد الترجيح بين البيناتالعقاري، فإن بوصل

يزن بها حجج ن ايزس الفقهية التي يستخدمها القضاء ألنها مالمعايير والمقايي فهو عالة على تلكم الراجحة من البينة المرجوحة،

 رجحت عليها. ، حتى إذا ما ثقلت إحداهما على األخرىالخصوم

وتبعا لذلك فإن القاضي عندما يتوفر لديه حجتان أو أكثر بالملف، فإنه يبحث أوال عن إمكان الجمع بين الحجج التي بين يديه، 

فإن تيسر له ذلك عمل بكل الحجج وحكم بها جميعا، واعتبر أن كل حجة تشهد بحق، أما إذا لم يمكن الجمع بين البينتين 

جب الرجوع حينئذ إلى قواعد الترجيح بينهما، بحيث تقع المقارنة بينهما للبحث عما يؤدي إلى ترجيح المتعارضتين، فإنه ي

فالترجيح بين الحجج تقنية  رجوحة،إحداهما على األخرى، ليصدر الحكم بمقتضى ما شهدت به البينة الراجحة، وتلغى البينة الم

قوة اإلثباتية، وبمعنى آخر الترجيح هو تقوية إحدى البينتين بمرجح ن من نفس الصنف واليلجأ إليها القاضي عند تعارض حجتي

إذا وقع »يقول األستاذ عبد الرحمان بلعكيد: ؛ من المرجحات التي أشار الفقهاء إليها حيث يعمل بالراجحة منهما وتلغى األخرى

وطة، وأدوات حادة في صناعة تعارض في رسوم الملكية، فإنه يعمل بقواعد الترجيح، وهي قواعد دقيقة، ومقاييس مضب

 .  2«القضاء، الغاية منها منع تضارب األحكام وإنهاء الخصام

                                                           
ة لمالكي/  تطلق البينة ويراد بها عند جمهور الفقهاِء الشهادةُ، وهذا المراد إنما هو عند اإلطالق فقط، وهذا يعني أن جمهور الفقهاء ومنهم ا 1

يأخذون بطرق اإلثبات األخرى غير الشهادة لكنهم ال يطلقون عليها اسم البينة بل يسمونها باسمها، فيقولون مثال في اإلقرار: القضاء 

ه؛ ويظهر باإلقرار إذا كان اإلثبات به، ويقولون في اليمين: القضاء باليمين إذا كان اإلثبات بها، وهكذا. فالبينة عندهم اسم لكل ما يبين الحق

اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وسمى النبي صلى هللا عليه وسلم الشهود بينة لوقوع »وفي ذلك يقول ابن فرحون رحمه هللا: 

)تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج الحكام لإلمام العالمة برهان الدين أبي الوفاء «. البيان بقولهم وارتفاع اإلشكال بشهادتهم

 (.8/818م(: 8332هـ/8381هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى )733اهيم شمس الدين بن فرحون اليعمري المالكي )تإبر

م(: ص: 5111للدكتور عبد الرحمان بلعكيد، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء، الطبعة الثالثة لسنة ) /  وثيقة البيع بين النظر والعمل 2

824. 
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القواعد التي يقع  ( المتعلق بمدونة الحقوق العينية43ـ  11من القانون الجديد رقم )في فقرتها الثالثة وقد تضمنت المادة الثالثة  

أن المشرع المغربي في هذه المدونة قد أخذ  وبما، ل ملكية العقاراتبها الترجيح بين الحجج، خصوصا فيما يتعلق بالتنازع حو

الفقه  أمهاتفيتعين في هذه الورقات دراسة الموضوع في ضوء ، ونحا نحوها بأحكام الفقه المالكي التي وردت في هذا الشأن

  وذلك وفق الخطة اآلتية: ،المالكي

 والترجيح بوضع اليد كاآلتي: تقـديـم بـيـنة المـلك وسـبـبه في : فرعانوتحته 

 .تقديم ذكر سبب الملك على عدم بيانه الفقرة األولى:

 .تـقـديم بـيـنـة المـلـك عـلى بينة الحوز الفقرة الثانية:

 .الترجيح بوضع اليد الفقرة الثالثة:

 كاآلتي: مفصال يم بينة النقل واإلثبات واألصالةتقد في ثم  

 .تقديم بينة النقل على بينة االستـصحابالفقرة األولى: 

  .تـقديم بـيـنة اإلثـبـات عـلى بـيـنة الـنـفيالفقرة الثانية: 

 .تقديم بينة األصالة على خالفها أو ضدهاالفقرة الثالثة: 

 

 كاآلتي: موزعا ةزيادة العدالة وتعدد الشهادفي الترجيح ب أيضا:  فرعانوتحته 

 .الترجيح بزيادة العدالة والعبرة ليست بالعددالفقرة األولى: 

 .تـقديم تعدد الشهادة عـلى شـهادة الـواحدالفقرة الثانية: 

 المـؤرخة والمفـصلة والسابقة تاريخا، وذلك كاآلتي: في تقــديم البـيـنة و

 .تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخةالفقرة األولى: 

 .تقديم البينة السابقة على البينة الالحقة تاريخاالفقرة الثانية: 

 .تـقديم بـينة التفصيل على بينة اإلجـمالالفقرة الثالثة: 

 أهمية البحث:

تعتبر ميزانا يزن بها القاضي الحجج وبوصلة يسترشد بها لمعرفة قواعد الترجيح بين البينات لبحث في أن اوتظهر أهمية 

 االتجاه الصحيح وتجنب التيه في النزاع والملف العقاري ويحتكم إليها للقضاء بالبينة الراجحة وإلغاء البينة المرجوحة، كما

دائما قابلة للتغيير والتحول، فالمدعي األصلي قد يصبح مدعى عليه، وكذلك مراكز الخصوم في الدعوى تبقى  تظهر أيضا في أن

الشأن بالنسبة للمدعى عليه الذي قد ينقلب مدعيا بكل الحق المدعى فيه أو بجزء منه، وتكون ألسباب الترجيح كلمة الفصل عند 

أخرى تساعد القاضي على تحقيق العدالة االعتماد عليها في الفصل بين الحجج، كما أن هذه الضوابط أو القواعد من جهة 

 باألمن القانوني والقضائي. تقاضينوالفصل في النزاع بكل سهولة، وهذا ما قد يترتب عنه اإلحساس لدى الم
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 مشكلة البحث: 

بسبب في األحكام القضائية الموجود وبناء على ما سبق، فإن اإلشكالية المتعلقة بهذا الموضوع تكمن في الخلط والتضارب 

 اته وقيوده المؤصلة تأصيال شرعيا.الرؤية غير الواضحة على أحكام الفقه المالكي وكذا تنبيه

نص في المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية على نفس القواعد والمرجحات المبثوتة في المشرع المغربي قد فبما أن 

شتمالتها من لدن القضاة بوجه خاص والفقهاء والمفتين بوجه المذهب المالكي، فإنه تبقى الحاجة ماسة إلى استعياب حيثياتها وم

الموضوع؛ وعليه فإذا ما قدم كل خصم بينة يعارض بها بينة خصمه ضمن  عام لمنع التضارب والحد من الضبابية حول

 النزاعات العقارية، كيف يتعامل القاضي مع هذا الموضوع؟

 

 تساؤالت البحث:

 :كمن فيتساؤالت عدة ت المذكورةيتفرع على اإلشكالية 

دى تأصيلها في ضوء الفقه ثم ما م وما مركزها في القانون المغربي؟ ؟وصيغها وألفاظها المتعددة معرفة هذه المرجحات

 ثم ما هي قيود وتنبيهات الفقه المالكي على قواعد الترجيح بين البينات؟ وكيف تعامل معها القضاة والعلماء المالكية؟المالكي؟ 

 بحث:أهداف ال

 تتجلى أهدافه من خالل:

ـ مسايرة المستجدات واالرتباط الوثيق لألرض والملكية في تاريخ المغرب بحياة المواطن المغربي، وهي بالنسبة إليه ميراث 

 مقدس، ولو كانت ال تتعدى مساحتها إال بضعة أمتار، الشيء الذي يستدعي االهتمام بقضايا العقار وشؤون األرض.

قواعد بإعمال ات في الدورة االقتصادية وتشجيع االستثمار فيها، وهذا ال يتم إال بحل النزاعات القائمة بصددها إدماج العقارـ 

 ينات المدلى بها من لدن الخصوم.الترجيح بين الب

جهة  امة والملكية العقارية بصفة خاصة، ومنمكانتها في مجال الملكية بصفة عوموقع قواعد الترجيح بين البينات  إبرازـ 

بالغرب اإلسالمي، وإبراز العالقة بين أحكام الفقه المالكي  -الفقهي والقضائي  -المساهمة بإبراز جانب هام من التراث المالكي 

 ومدونة الحقوق العينية بالنسبة لقواعد الترجيح بين الحجج.

والمنازعات العقارية، وعليه  ماتالخصو فصل على طبيعة قواعد الترجيح بين البينات وأهميتها التي تكمن في ـ الوقوف

العهد  في تطوير القضاء الشرعي إلى الناحية العملية التطبيقية هو بغية الوصول فالسعي إلى مثل هذه الدراسات مرماه من

 المصادر األصلية للقانون المدني المغربي. المذهب المالكي أحد  يعد  الحاضر طالما

 منهج البحث:

اعتماد القول وفقهاء المالكية في المسألة، المع تلمس مواطن االتفاق بين  ،الوصفي التحليليذا البحث المنهج في ه سلكت

كما سأحاول ، في المسائل الخالفية، والتحري في نقل األقوال واآلراء الدقة المطلوبة بإذن هللاالمشهور أو الراجح في المذهب 

طالب ثم المطالب إلى فروع ثم الفروع إلى فقرات بغية أن تكون أن تتم دراسة الموضوع دراسة منسجمة، وذلك بتقسيمه إلى م

 الصورة واضحة وشاملة في ضوء الفقه المالكي. 
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ث:ـحـالب 

وقاعدة الترجيح بوضع  تعود إلى مضمون البينتين ستة: مرجح سبب الملك على عدمه، والملك على الحوز،والقواعد التي 

اليد )الفرع األول(، ثم النقل على االستصحاب، واإلثبات على النفي، واألصالة على خالفها أو ضدها )الفرع الثانـي(. وفيما يلي 

 تفصيل كل قاعدة منها على حدة في ضوء أحكام الفقه المالكي:

تـقـديم ، و)الفقرة الثانية( في تقديم ذكر سبب الملك على عدم بيانه)الفقرة األولى( في  ويندرج ضمن هذا الفرع ثالث فقرات:

 )الفقرة الثالثة( في الترجيح بوضع اليد.بـيـنـة المـلـك عـلى بينة الحوز، ثم 

في مفهومه  والمقصود بالملكأهم الحقوق العينية األصلية على اإلطالق، وعنه تتفرع سائر الحقوق األخرى،  حق الملكية هو

حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة تقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك وبالعوض من حيث » :هوالشرعي 

ر حينئذ إال ما إال إذا أقر الشارع وجوده، وال يترتب عليه من اآلثاوعلى هذا األساس فإن الملك ال يكون له وجود ، 1«هو كذلك

استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعال أو »عرف اإلمام األكبر والفقيه ابن عرفة الملك  بقوله: رتبه الشارع عليه، و

، وقوله )بكل أمر( أخرج به االستحقاق فه أدل على ثبوت الملك من التصر، وقد عبر الشيخ بلفظ االستحقاق ألن«حكما ال بنيابة

ببعض األمور فإنه ليس بملك كمن استحق التصرف في المنافع في الشيء فال ملك له فيه، وقوله )جائز( أخرج به التصرف 

لي بغير األمر الجائز فإنه ال يجوز في الملك كإتالف المال وإضاعته، وقوله )أو حكما( يدخل فيه ملك الصبي ألنه حكمي ال فع

 .2وقوله )ال بنيابة( أخرج تصرف الوكيل والوصي والمقدم ،ألنه يستحق ذلك حكما

حق عيني على شيء معين بالذات تعطي صاحبها دون سواه الحق في استعمال ذلك الشيء، واستغالله، هو حق الملكية ف

 .3والتصرف فيه بدون تعسف، وضمن الحدود التي رسمها القانون والنظام العام

الملك فمفرد أسباب، وأسباب كسب الملكية هي الوقائع القانونية والتصرفات المادية والطرق التي تؤدي إلى  وأما سبب

ومن المقرر عند الفقهاء رحمهم هللا أن أسباب كسب الملكية في الشريعة كية شيء معين وتؤهله ليكون مالكا، اكتساب شخص مل

 وهي: اإلسالمية ال تعدوا في الغالب أن تخرج عن أربعة

 إحراز المباحات كإحياء األراضي الموات. - 8

 العقود، كالبيع والشراء. - 5

 الخلفية، كالميراث. - 4

                                                           
هـ(، دار المعرفة ـ بيروت، ب.ط: 113الفروق لإلمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت/  1

4/513. 

هـ( لإلمام أبي عبد هللا محمد بن قاسم األنصاري المشهور بالرصاع 114شرح حدود اإلمام األكبر أبي عبد هللا بن عرفة)ت/   2

 .112: ص: م(8334هـ/8421هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى)133التونسي)ت

هـ(، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار 8341للدكتور محمد بن معجوز المزغراني )ت / الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي 3

 .18: ص: م(8333هـ/8383البيضاء، الطبعة الثانية سنة )
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 التولد من الشيء المملوك. - 3 

فيقصد بسبب الملك ذكر السبب الذي بواسطته حصل التملك، فإذا شهدت بينتان بملكية عقار معين وبينت إحداهما سبب الملك 

وذلك كما لو قالت بينة المدعي إن هذه الدار لفالن وهو الذي بناها أو ورثها من أبيه مثال، قدمت ذات السبب، ولم تبينه األخرى، 

أو شهدت بينة ما بأن عددا من شجر وقالت بينة المدعى عليه إنها له ولم تزد على ذلك، فإن البينة األولى تقدم على الثانية، 

تشهد األخرى أن تلك الزيتونة أو ذلك العدد من الشجر ملك لمحمد، فتقدم البينة التي الزيتون المعين ملك ألحمد غرسه لنفسه، و

فإن القاضي يسترشد وتبعا لذلك ذكرت السبب وهو الغرس على التي اكتفت بالشهادة بالملك المطلق والمجرد عن ذكر السبب. 

ته بالملك المطلق المجرد عن ذكر السبب؛ ألن كل للذي تضمنت بينته ذكر سبب الملك على الذي شهدت بين بهذه القاعدة ويقضي

الترجيح بسبب الملك عند فقهائنا المالكية أقوى ما يرجح به و؛ 1لكن إحداهما قد زادت مبينة سببهواحدة منهما قد شهدت بالملك 

مه هللا في باب جاء في المختصر الفقهي للشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحات، فإنه يقدم على سائر المرجحات؛ بين البين

نِت اٍج، إالا بِِمْلٍك »الشهادات:  ن ْسٍج، و  ب ِب ِمْلٍك ك  ح  بِس  إاِلا ُرجِّ ، و  ْمٌع ب ْين  اْلب يِّن ت ْيِن: ُجِمع  ن  ج  إِْن أ ْمك  ق اِسمِ و  ، ومثله ما نص عليه 2«ِمْن اْلم 

 اإلمام الزقاق بقوله:  

اُرضٌ  ْن إْن ت ع  ح  جِّ ْمـُع أ وال   بِأ ْسب اِب اْلِمْلِك ر  ا ِمْن ُشهُوٍد واْنت ف ى الج   *** ب د 

ال   ـق اِسِم ف اْقبـ  ل ى اْلِمْلِك إال ِمْن م  ـْن *** ع  ـح  جِّ ر  ْسٍج لِـن ْفـٍس أ ْو نِـت اٍج و  ـنـ   ك 

به إذا تعارضت البينتان بأن شهدت إحداهما بخالف ما شهدت »أنه: المالكي وفي إيضاح السالك للشيخ داود القلتاوي 

 األخرى فال يخلو إما أن يمكن ترجيح إحداهما على األخرى أم ال، فإن أمكن الترجيح قضي بالراجح منهما.

منها: تعيين سبب الملك، فإذا عينت األولى سبب الملك، فقالت: نشهد أنه ملكه من أبيه، أو اشتراه من والترجيح يكون بوجوه: 

 .3«لكه فقط؛ فإن األولى ترجح بسبب تعيين الملكفالن مثال، وأطلقت الثانية فقالت نشهد أنه م

 ومن األلفاظ والصيغ المناسبة لهذه القاعدة نذكر ما يلي:

ح البيّنة التي ذكرت سبب الملك على التي أطلقت: )أوال  (.تُرجَّ

 (.إليه األخرى عمل بالبينة ذات السبب األقوى إذا نسبت كل بينة السبب للشخص نفسه الذي نسبته: )ثانـيا

إذا نسبت إحدى البينتين الملك إلى سبب ونسبته األخرى إلى سبب آخر للشخص نفسه، فإننا نرجح البينة ذات السبب األقوى ف

ومثال ذلك لو أقام أحدهما البينة على أنه اشترى هذه الدار من فالن ونقده الثمن وقبض عمل بها؛ ألن العمل بالراجح واجب، ون

يقضى لصاحب الشراء؛ ألنه يفيد الحكم بنفسه والهبة ال فإنه أن فالنا بعينه وهبه إياها وقبضها،  الدار، وأقام اآلخر البينة على

 تفيد الحكم إال بالقبض.

                                                           
هـ(، مطبعة األمنية ـ الرباط، الطبعة الثانية 8412هب الخالق على شرح التاودي لالمية الزقاق للعالمة أبي الشتاء الغازي الصنهاجي )تموا/  1

 .8/431: م(8322هـ/8472سنة: )

والنشر والتوزيع ـ  هـ(، دار الحديث للطباعة771مختصر الشيخ ضياء الدين أبي المودة خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي )ت/  2

 .557: ص: م(5112هـ/8351القاهرة، طبعة: )

هـ(، تحقيق الباحث: توفيق العمراني، أطروحة لنيل 315إيضاح السالك على المشهور من مذهب مالك للشيخ داود بن علي القلتاوي )ت/   3

: م(5182/2181هللا ـ فاس سايس، السنة الجامعية: )درجة الدكتوراه نوقشت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد 

 .415ص: 
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 (.تقدم بينة مدعي النتاج على بينة مدعي الملك المطلق: )ثـالـثا 

وأقام كل واحد منهما البينة على إذا تنازع اثنان في شيء وادعى أحدهما النتاج وهو الوالدة في الملك ولم يدعه اآلخر، ف

ويلحق بالنتاج كل سبب من أسباب الملك ال يتكرر كنسج الثياب وغزل القطن وحلب ة دعواه، قدمت بينة مدعي النتاج، صح

ْت بِي ِد أحدهما، أتى أحُدهما بِ »؛ قال في المدونة: ، خالفا لألسباب التي تكرروالبناء اللبن وجز الصوف ةً ل ْيس  ب ب يِّن ٍة أ ناه ا ولو أن أ م 

هُ ال  ي ْعل ُمو ْت ِعْند  ل د  ُر ب يِّن ةً أ ناه ا له و  أ ق ام  اآلخ  ْت عن ِمْلِكه بشيء، و  ج  ر  ْت عن ِمْلِكه بشيء، قُِضي  له ال  ي ْعل ُمون  أ ناه ا خ  ج  ر  ن  أ ناه ا خ 

، أ هُ  أ ْيت  الناْسج  ِة، قُْلُت: أ ر  د  اِحِب اْلِوال  مْ بِه ا لِص  : ن ع  الٍِك؟ ق ال    .1«و  ِمْثل  النِّت اِج ِعْند  م 

 

 :القاعدةهذه قيود الفقه المالكي وتنبيهاته على  ومن أهم

 .ال تكون البينة ذاكرةُ السبب أولى بالتقديم إذا لم تنص على شروط الحـيــازة )الفصول الخمسة(: أوال

وط الحيازة المقررة عند الفقهاء، بقى مقيدة بلزوم توفرها على شرتقديم البينة الذاكرة لسبب الملك على الخالية منه تف

اإلمام الزقاق في الميته والمقصود بالفصول الخمسة الشروط التي يجب أن تنص عليها وثيقة الملكية وهي التي نص عليها 

 بقوله: 

ْصٍم بِه ا الِمـلْ  فِْعٌل باِل  خ  ِة أ ْشهٍُر *** و  ْشر  ع  ل ىي ٌد نِْسب ةٌ طُوٌل ك   ُك يُْجتـ 

 ا سيدي عبد الرحمن الفاسي قائال:كما نص عليه

ـعْ  قـ  ـاِزع  طُــوٌل و  ال  ُمــنـ  ـــٍد و  ـْع *** يـ  النِّْسب ةُ م  الِِك و  ُف الم  رُّ  ت ص 

 .ال تقدم البينة إذا شهدت بسبب غير مشروع أو غير ناقل للملكية: ثانيا

لشيء المحوز بسبب ال يخوله ملكية الرقبة كما هو الحال في الحيازة ومعنى ذلك أن يكون الحائز قد وضع يده على ا

ارعة والمساقاة العرضية التي تمنح صاحبها الحق في االنتفاع بالشيء أو استغالله دون ملك الرقبة، مثل اإلجارة والمز

لحائز اغتصب ذلك الشيء أو ، ونفس األمر إذا ثبت أن الحيازة نشأت بسبب غير مشروع، كما لو ثبت أن اوالعمرى واإلسكان

إذا »كان معروفا بالغصب والتعدي، فإن الحيازة ال تنفع صاحبها ولو طالت، وفي ذلك يقول اإلمام ابن فرحون رحمه هللا: 

عرف أصل دخول الحائز في الملك مثل أن يكون دخوله بكراء، أو عارية، أو غصب، أو إعمار، فهو محمول على ذلك وال 

 .2«يأتي بأمر محقق من شراء، أو صدقة، أو هبة ونحو ذلك ينتفع بحيازته حتى

 .ال ترجح البينة الشاهدة بذكر السبب إذا نصت الشاهدة بالملك أَنَّ المدعى فيه َوقََع فِي َسْهِمِه ِمْن اْلَمقَاِسمِ : ثالثا

لشيء المتنازع فيه ملكه اشتراه أو وقع من قيود الفقه المالكي المذكورة أيضا على هذه القاعدة أنه إن أقام أحدهما البينة بأن ا

، فإنه عندئذ ترجح بينة األول كما جاء ه بسبب نتاٍج أو اصطياٍد أو نسجٍ في سهمه من المقاسم أي المغانم، وأقام آخر بينة بأنه ملك

ق اسِ »في المختصر:  نِت اٍج، إالا بِِمْلٍك ِمْن اْلم  ن ْسٍج، و  ب ِب ِمْلٍك ك  ح  بِس  إاِلا ُرجِّ ؛ ألن أمر المغانم قد استقر أنها خرجت عن ملكه «مِ و 

بحيازة المشركين، بناء على أن دار الحرب تملك. بخالف من اشتراها من أسواق المسلمين؛ ألن هذه تغصب وتسرق وال تحاز 

 على المالك إال بأمر يثبت. 

                                                           
هـ( عن اإلمام عبد الرحمن بن القاسم 531هـ(، رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي )ت874المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس )ت/   1

 .3/37: م(8333هـ/8382هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى )838)ت

 .5/814تبصرة الحكام:  /  2
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أنه اشتراها منها، قدمت على التي أثبتت سبب وهذا ما لم يشترها من الغنيمة، فإن شهد »على الالمية: الفاسي ميارة لشيخ ول 

قال ابن القاسم رحمه هللا: هذا إذا لم تشهد البينة األخرى أنه اشتراها من المقاسم، : »التاج واإلكليل للمواقوجاء في ، 1«لملكا

ْت بِي ِد أ  فإن شهدت بذلك فصاحب المقاسم أحق، و ل ْيس  ِن و  ُجال  اه ا ر  اباٍة اداع  اه ا ِمْن ق ال  فِي د  ا ب يِّن ةً أ ناهُ اْشت ر  ُدهُم  ا ف أ ق ام  أ ح  ِدِهم  ح 

انِمِ  غ  اه ا ِمْن اْلم  ْن اْشت ر  هُ: ِهي  لِم  ْت ِعْند  ُر ب يِّن ةً أ ناه ا ن ت ج  اآْلخ  انِِم و  غ   .2«اْلم 

 .و أقدم تاريخاتقدم البينة التي شهدت بسبب الملك على غيرها ولو كانت معارضتها أعدل منها أ: رابعا

، يقول الشيخ علي العدوي في حاشيته على الخرشي نقال عن شيخ أقوى مرجح عند السادة المالكية سبب الملك أو النتاج ألن

ان ْت أ عْ »الشيوخ علي األجهوري:  ل ْو ك  ْت بِاْلِمْلِك اْلُمْطل ِق، و  ِهد  ْن ش  ل ى م  ُم ع  ب ِب تُق دا ة  السا اِكر  اِصلُهُ أ نا ذ  ا ح  الظااِهُر أ ناه ا إذ  ل  ِمْنه ا، و  د 

ْرق انِيُّ  ا ق ال هُ الزا م  لِك  ك  ذ  م  ت اِريًخا ك  ان ْت أ ْقد  ْت أ ْو ك  خ  ل ى »، وقال في موضع آخر: «أُرِّ ُم ُمْطل قًا إالا ع  ب ِب تُق دا ة  السا اِكر  الظااِهُر أ نا ذ  و 

ق اِسمِ  ِة بِاْلِمْلِك ِمْن اْلم  اِهد   .3«الشا

 .كما ال تكون سببا من أسبابهعقود األشرية المجردة ال توجب الملك : خامسا

من حضر رجال اشترى سلعة من السوق فال يشهد أنها ملكه، ولو أقام رجل بينة : »النوازل الجديدة للمهدي الوزانيفي جاء 

يفهم من هذا أن عقود األشرية  .4«ها من ال يملكهاأنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق، كانت لذي الملك، وقد يبيع

المجردة فائدتها أنها ترفع النزاع بين البائع والمشتري ويكون الشراء المجرد حجة على البائع المنكر للبيع فقط، أما األجنبي فال. 

حائز هو التملك إال إذا كان ال وتبعا لذلك، فإن رسوم األشرية المجردة من سبب التملك ال ينتزع بها من يد الحائز الذي يدعي

وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويال، »: في باب الشهادات البائع أو وارثا للبائع؛ قال الشيخ خليل

أ بِي اْلق ائِمِ  اه ا ِمْن ك  اِع أ ناهُ اْشت ر  م  ِف و  »، وقال في موضع بعده من نفس الباب: «وقدمت بينة الملك إالا بِس  رُّ ةُ اْلِمْلِك بِالتاص  ِصحا

ْوٍز ط ال  كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ال باالشتراء ح  ِم ُمن اِزٍع و  د  ع   .5«و 

ا »على مذهب اإلمام مالك، ونصها: ونختم هذه الفقرة بفتوى للشيخ عليش رحمه هللا في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى  م 

نْ  ْت ِعْند   ق ْولُُكْم فِيم  اداع ى أ ناه ا ِبْنُت ن اق تِِه ن ت ج  هُ إل ى ف قِيٍه و  ف ع  ُجٍل ف ر  ه ا ِعْند  ر  د  ج  ْت ل هُ ن اق ةٌ ثُما و  اع  ْت ِمْنهُ ض  اع  ض  ْبِع ِسنِين  و  هُ ُمْنُذ س 

اه   اِضُع اْلي ِد بِأ ناهُ اْشت ر  اب  و  لِك  ب يِّن ةٌ ف أ ج  ل هُ ِبذ  ن ٍة و  ْجلِس  اْلُحْكِم ف ق ال  ال  ُمْنُذ س  النااق ةُ م  ْعلُوٍم ف أُْحِضر  هُو  و  ُجٍل م  ا ُمْنُذ ِتْسِع ِسنِين  ِمْن ر 

لُ  ْينِه ا ف ه ْل ال  يُْعم  أ ق ام  ب يِّن ةً أ ناه ا ِهي  بِع  اِضُع اْلي ِد و  هُ و  ع  اُل؟ بِتِْلك  اْلب يِّن ِة أ  أ ْدِري أ ِهي  ن اق تِي أ ْم ال  ف ن از  ْيف  اْلح  هُ:  ْم ك  ا ن صُّ ْبت بِم  ف أ ج 

                                                           
هـ(، طبعة دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى 8175فتح العليم الخالق في شرح المية الزقاق للشيخ ميارة الفاسي )/   1

 .411: ص: م(5111هـ/8353)

هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 137هير بالمواق )تالتاج واإلكليل لمختصر خليل ألبي عبد هللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الش/  2

 .1/524: م(8333هـ/8381الطبعة األولى لسنة )

: هـ(8411هـ(، المطبعة الخيرية بمصر، الطبعة األولى )8813حاشية الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي على الخرشي )ت/  3

 .7/541و  5/553

هـ(، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ الرباط، 8435الجديد للشريف أبي عيسى المهدي الوزاني )تالنوازل الكبرى أو المعيار /   4

 .7/211: م(8331طبعة )

 .557و 552/  مختصر الشيخ خليل: ص:  5
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اضِ   ُل بِب يِّن ِة و  ْم ال  يُْعم  ِ، ن ع  ُسوِل هللاا ٍد ر  ما يِِّدن ا ُمح  ل ى س  ُم ع  الساال  ةُ و  ال  الصا ِ و  ْمُد هلِلا ُل ِبب يِّن ِة اْلُمداِعي اْلح  يُْعم  ْت ت اِريًخا و  م  إِْن ت ق دا ِع اْلي ِد و 

ٍد لِت ْبيِينِ  ما يِِّدن ا ُمح  ل ى س  ُ ع  لاى هللاا ص  ال ى أ ْعل ُم و  ت ع  ان هُ و  ُ ُسْبح  ا هللا  ، و  م  ا ت ق دا م  ب ب  اْلِمْلِك ك  لام  ه ا س  س  آلِِه و    .1«و 

لتي نص عليها فقهاء المالكية؛ يقول شارح الالمية الشيخ ميارة يعتبر تقديم بينة الملك على بينة الحوز من المرجحات ا

مما يقع به الترجيح: الشهادة بالملك، فتقدم على التي شهدت بالحوز، وفي المدونة: لو أقام رجل بينة أن هذه السلعة »الفاسي: 

 .2«ملكه، وأقام آخر بينة أنه اشتراها من السوق، كانت لذي الملك

 لهذا المرجح فصال كامال من كتابه االرتفاق بمسائل من االستحقاق علي الحسن بن رحال المعدانيوقد خصص القاضي أبو 

 هو الفصل الثالث وعنونه بــ)تقديم بينة الملك على الحوز( قال في محصله ما نصه: 

الذي يدعي صاحبه الملكية،  وقد تحصل من هذا كله أن بينة الملك تقدم على بينة الحوز مطلقا، وأن الشراء  يُقدُم عليه الحوزُ »

ويكفي في تشهيره  تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛ . فالمشهور في المذهب المالكي هو3...«وإن لم يدع ذلك قدم عليه الشراء، 

  اقتصار صاحب المختصر عليه وتابعه على ذلك شراحه.

وضع اليد على الشيء مطلقا سواء كان بطريقة  نا هو:ه 4عند الفقهاءالحوز تقدم لنا الوقوف على حقيقة الملك، فبما أنه و

شرعية أم ال كأن يكون بيد السارق أو المغتصب، ويراد به في األحكام القضائية السيطرةُ الفعليةُ والسلطةُ الواقعيةُ على العقار. 

غير ملك، فالحوز شيء  ومعنى ذلك أن الحوز هو وجود الشيء بيد اإلنسان وضمه له أي سواء كان قبُضه له عن ملك أو عن

واضع اليد هنا لم يبين في حوزه ما ينقل الملك، فحوزه بذلك ال يستند لشيء يعارض فمنه،  أخص الملككما أن أعم من الملك 

الملك أو الحيازة، أو بينه لكن وجه مدخله غير ناقل للملكية إما بغصب أو كراء أو وديعة أو غيره، يقول أبو الشتاء الصنهاجي: 

تعارضت بينة الحوز مع البينة الشاهدة على الملك، فإن هذه األخيرة ترجح على البينة األولى؛ ألن الملك أخص من الحوز إذا »

 .5«وأقوى منه، ولعدم معارضة بينة الحوز بينة الملك، إذ ال يلزم من الحوز الملك، وألن األعم ال يقدم على األخص

أرض أو نحو ذلك كان شريكا أم ال وادعى الملكية وتصرف فيه عشر سنين  وهكذا فإنه إذا حاز األجنبي أصالً كدار أو

ال بغصب ونحوه  كإرث أو شراء تصرف المالك بالهدم أو البناء من غير منازع له في ذلك وكان حوزه له بحق شرعي

لك لمنازعه فيه؛ ألن مجرد فيستحقه، وأما مجرد الحوز بدون استناد إلى سبب معتبر كما تقدم فال ينفع مدعيه إذا ثبت أصل الم

 لتي شهدت بالملك ترجح عليه بداهة؛الحوز ال يفيد الملك عند المالكية وهو وإن كان يدل عليه لكن البينة ا

                                                           
: ن طبعة وبدون تاريخهـ(، دار المعرفة ـ بيروت، بدو8533فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك للشيخ محمد عليش )ت/  1

5/417  . 

 .417و 411/  فتح العليم الخالق في شرح المية الزقاق: ص:  2

هـ(، دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى لسنة 8831البن رحال المعداني )ت / االرتفاق بمسائل من االستحقاق 3

 .818إلى  71: ص: من م(5117هـ/8351)

أن يتخذ الرجل األرض ويبين حدودها فيستحقها فال يكون ألحد فيها حق معه، فذلك الحوز، والحوز: الجمع، وكل من »ة هو: / والحوز في اللغ 4

«. ضم شيئا إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد حازه حوزا وحيازة، وحازه إليه واحتازه إليه، وحازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به

 : مادة حوز(.م(8311هـ(، طبع دار صادر ـ بيروت، طبعة )788ال الدين محمد بن مكرم بن منظور )تلسان العرب ألبي الفضل جم)

 .8/324/  مواهب الخالق:  5
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لِك  »يقول العالمة ابن فرحون:    ِهد  ل هُ ِبذ  ْن ش  ان  فِي ي ِد اْلُمداِعي أ ْمِس، ل ْم ي أُْخْذهُ م  اِن أ ناهُ ك  اِهد  ِهد  ش  ْون هُ فِي ي ِدِه ال  ي ُدلُّ ل ْو ش  ؛ أِل نا ك 

ل ْيهِ  ْضِع ي ِدِه ع  ال  أ ناهُ ُمْست ِحقٌّ ل هُ بِو  ل ى أ ناهُ ِمْلُكهُ و   .1«ع 

كما لو  وشهدت لمن بيده العيُن بينةٌ أنها بحوزته، معنى القاعدة إذن أنه: لو شهدت إحدى البينتين بالملك لشخص معين،ف

ففي هذه الحالة تقدم بينة الملك  أرض فعمل على تحويطها بالحجارة وليس معه بينةٌ إال مجرد  الحوز،وضع يده على هكتار من 

 أقوى، والحوز قد يكون لغير ملك. على الحوز؛ ألن الملك

فيد وإذا كنا في معرض الحديث عن الترجيح ببينة الملك، فإنه من المقرر في الفقه المالكي أن االستظهار برسوم األشرية ال ت

من يد حائز، وال يتم ترجيح وتقديم بينة الملك على بينة الحوز في هذه  ي الفقرة األولى، فال ينتزع بهاالملك كما تقدم معنا ف

 الحالة إال إذا تأسس عقد الشراء على أصل ملكية البائع، ونظم ذلك سيدي عبد الرحمن الفاسي في العمل الفاسي بقوله:

اع  ِعْند  التاْسِوي هْ ***   وُد األ ْشِري ْه ال  تُوِجُب الِمْلك  ُعقُ   ب ْل ت ْرف ُع النِّز 

وسببه أن الشراء يكون من المالك وغيره، فالشهادة به ال توجب الملك للمشتري، ولكنها توجب له الحوز؛ يقول ابن رحال 

 .2«تصرف وأن ال منازعإذا شهدت بينة بالشراء ال ينتفع بذلك حتى يشهدوا بطول اليد والحوز وال»المعداني: 

 ومن األلفاظ ذات الصلة بالقاعدة:

 (.بينة الملك أرجح من بينة الحوز، والحيازة بشروطها مرجحة على بينة الملك: )قـاعـدة 

 والقاعدة المذكورة تتكون من شطرين اثنين:

 ا.الشطر األول: يؤدي نفس معنى قاعدة )تقديم بينة الملك على بينة الحوز( التي تقدم شرحه

الشطر الثاني: أن الحيازة المستوفية لشروطها تقدم على بينة الملك الذي يتقدم بدوره على بينة الحوز الذي يتقدم هو اآلخر على 

 مجرد الدعوى أو عند تكافؤ البينتين، أي وفق الترتيب اآلتي:

ذلك ضمن القيود والتنبيهات على وطها على بينة الملك المجرد عنها؛ وسيأتي اإلشارة لترجيح الحيازة المستوفية لشر  -8

 القاعدة.

 لمجرد من الحيازة على بينة الحوز؛ وهو نفس القاعدة التي نحن بصددها.تقديم بينة الملك ا  -5

 ؛ وهو مضمون الفقرة الثالثة من هذا الفرع.وى أو عند تكافؤ البيناتترجيح بينة الحوز )وضع اليد( على مجرد الدع  -4

 :كي وتنبيهاته على القاعدةقيود الفقه المالل وبالنسبة

 .ال تكون البينة الشاهدة بالملك أولى بالتقديم إذا عورضت بالبينة الشاهدة بالحيازة: أوال

وبين الحيازة بمعنى أخص وهي: وضُع اليد على  وضع اليد فقطيفرق السادة المالكية في هذا الصدد بين الحوز المتقدم وهو 

: "من حاز شيئا ة لقوله يمشروعال، وفيكتسب بذلك القوة يه مدةً معلومةً من دون منازعالشيء واالستيالُء عليه والتصرُف ف

 ، 3عشر سنين فهو له"

                                                           
 .8/533/  تبصرة الحكام:  1

 .71/  االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  2

عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن  /  ورد هذا الحديث في المدونة الكبرى لإلمام مالك حيث جاء فيها: عن ابن وهب 3

أنه قال: "من حاز شيئا عشر سنين فهو له" قال عبد الجبار: وحدثني عبد العزيز بن  سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول هللا 

يد لإلمام أبي داود المغربي عن زيد بن بمثله. كما ورد هذا الحديث في كتاب المراسيل مع األسان المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي 
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فالحيازة في معناها األخص هي وضع الحائز يده على الشيء المحوز والظهور فيه بمظهر المالك أي ادعاؤه للملكية مع  

ة أشهر فيما جهل أصل الملك فيه، وكذا التصرف في الشيء طول المدة كعشر سنين فيما عرف فيه أصل الملك، أو عشر

، كما قال الشيخ 1المحوز كالعقار بنوع من أنواع التصرفات كالهدم، والبناء، والغرس ...، أو تفويته بالبيع واإلجارة وغيرها

 سيدي عبد الرحمن الفاسي:

ةُ أ ْشــهٍُر  ـْشر  ـى  ***  ع  فـ  ا ُجِهل  أ ْصلُهُ ك  ْوُز م  ح  ـىو  فـ  ــاُم و   أ ِو الع 

ــعْ  قـ  اِزٌع طُــوٌل و  ال  ُمـــنـ  ــٍد و  ـْع  ***  يـ  النِّْسب ةُ م  الِِك و  ُف الم   ت ُصرُّ

الحيازة قاطعة لحجة المدعي مرجحة على بينة الملكية المجردة عنها؛ يقول الشيخ وهذا كله أقوى من مجرد الملك؛ ألن 

از  أ ْجن بِيٌّ غ  »خليل:  إِْن ح  ال  ب يِّن تُهُ و  ْع، و  ْشر  ِسِنين  ل ْم تُْسم  انٍِع ع  اِكٌت باِل  م  اِضٌر س  ، ثُما اداع ى ح  ف  را ت ص  ِريٍك و  ، وقال ابن أبي 2«ْيُر ش 

حكم التصرف في العقار بالحيازة: ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تُنسب إليه، وصاحبها حاضر عالم »زيد في الرسالة: 

إذا كانت في يد رجل دار حائز لها، : »ما نصه لقاضي عبد الوهاب البغداديوفي المعونة ل ،3«فال قيام له ال يدعي شيئا،

يتصرف فيها مدة عشر سنين فأكثر بالبناء، والهدم، واإلجارة، والعمارة، ينسبها إلى نفسه، ويضيفها إلى ملكه، وإنسان يراه 

 .4«ندنا أن بينته غير مسموعة، ويكون صاحب اليد أولى بهاويشاهده طول هذه المدة، وال يعارضه فيها ... فع

فإذا حاز شخص عقارا وظل ينسبه إلى لنفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه مع 

غير مانع أو عذر  حضور المحوز عليه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة وبملكيته لذلك العقار، وسكت رغم ذلك ولم ينازع الحائز من

 شرعي حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط وال تسمع دعواه وبينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحاز.

وأما الحيازة وهي حوز الشيء عشر سنين على عين ترجح على البينة الشاهدة بالحوز،  وهكذا فإن البينة الشاهدة بالملك

على مجرد مقدم هو الحوز ف وأما، والحوز من باب أولى الملك في شروطها، فهي مقدمة عليهما أي على ما ذكر القائم إلى آخر

 فالمراتب أربع: الحيازة، والملك، والحوز، ومجرد الدعوى. .الدعوى

ذا المعنى فالحيازة به ، وهي غير الحوز الذي تحدثنا عنه،قطة لدعوى المدعي في ملكية الشيءالحيازة في الفقه المالكي مسف

 .عليها المجرد من الحيازة تتقدم على بينة الملك وال يتقدم الملك

 

                                                                                                                                                                                                   
أسلم برواية "من أحاز عشر سنين فهو له". وقد ذهب مالك رحمه هللا إلى أن المرسل صحيح يحتج به؛ ألن الراوي الثقة ال يسعه حكاية 

في في ذلك ترضي هللا عنهم الحديث عن رسول هللا إذا لم يكن م ن سمعه منه ثقةً، والظاهر من حال التابعي أنه عدل مقبول الحديث، ويك

هـ(، دار الفكر للطباعة 388: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم". )تدريب الراوي لإلمام جالل الدين السيوطي )توقوله 

 (.878؛8/814م(: 8311هـ/8313والنشر والتوزيع ـ بيروت، طبعة: )

هـ(، ومعه حاشية أبي العباس الصاوي 8518ام مالك ألبي البركات الشيخ أحمد الدردير )ت/  الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب اإلم 1

 .2/133المالكي، دار المعارف ـ القاهرة، ب.ط: 

 .527/  مختصر خليل: ص:  2

ابعة لسنة هـ(، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ـ الرباط، الطبعة الر411الرسالة للشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني )ت/  3

 . 853: ص: م(5117هـ/8351)

هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ 355المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس للقاضي عبد الوهاب البغدادي )ت/  4

 .4/8215: م(8332هـ/8382بيروت، طبعة )
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 يقول اإلمام ابن عاصم:  

ــقْ  ْق  ***  ع شر  سنين  فالت ملُّك  است ح  نبِيُّ إْن ي ُحْز أصالً ِبح   واأل ج 

ع الحضوِر عن ِخصاٍم فيهِ  ْت ُحّجةُ مداعيـــــــــِه  ***  م   واْنق ط ـع 

 نزل منزلة شاهدألن الحيازة تالحائز يكلف بأن يحلف اليمين على صدق دعواه وعلى ملكيته للشيء المحاز، ن من جهة فإو

 .1الحائز إلى أن يضيف إليه اليمين فيحتاج عرفي

 .ولو كان تاريخ الحوز متقدما لك على بينة الحوزترجح بينة الم: ثانيا

هُ هللاُ:  ان تاريخ الحوز متقدما،والمالكية يرجحون الملك على الحوز مطلقا أي ولو ك ِحم  اٍس ر  ْت ب يِّن ةُ »يقول اْبُن ش  ِهد  ل ْو ش 

ْوِز ُمت ق   ل ْو ك ان  ت اِريُخ اْلح  ْوِز، قُِضي  بِب يِّن ِة اْلِمْلِك و  ِر بِاْلح  ب يِّن ةُ اآْلخ  ا بِاْلِمْلِك و  ِدِهم  ًماأ ح  العالمة ابن  ذكره عنتقدم  ، وهو نفس ما2«دِّ

 في االرتفاق.المعداني  رحال

بناء على ما سبق فإن التعارض بين بينة الملك وبينة الحوز هو تعارض حقيقي يستوجب على القاضي الترجيح بينهما كما 

نصت على ذلك المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية بما يلي: }إذا تعارضت البينات المدلى بها إلثبات ملكية عقار أو حق 

ـ تقديم بينة الملك على بينة د الترجيح بين األدلة ومن بينها: ار، وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواععيني على عق

 الحوز؛{.

ه الفصل بين النزاعات، والمراد باليد لليد أهمية كبيرة في تحديد أطراف الدعوى، وهي مدخل ضروري للقاضي الغرض من

ووجود الشيء بيد اإلنسان وضمه له أي سواء كان قبُضه له كما تقدم في قاعدة )تقديم بينة الملك على بينة الحوز( هو الحوز 

يرهما، وضع اليد عليه، وبعبارة وجود الشيء المتنازع فيه بيد المتداعيين أو أحدهما أو غمجرد ، أي عن ملك أو عن غير ملك

عند مجرد لذي يتم إعماله وصاحب اليد عند الفقهاء يسمى الداخل، ومن يدعي شيئا في يد الداخل يسمى الخارج، والترجيح ا

ْح ب يِّن ةُ ُمق ابِلِهِ »هو الترجيح باليد؛ يقول الشيخ خليل: الدعوى أو تكافؤ البينات  بِي ٍد إْن ل ْم ت ْرج   .3«و 

ن ْعلُهُ »لقرافي رحمه هللا: وفي معنى اليد يقول اإلمام ا ل ْيِه و  اِن الاتِي ع  ْنس  أ ْعظ ُمه ا ثِي اُب اإْلِ اِل، و  ااِلتِّص  ْن اْلقُْرِب و  ةٌ ع  اْلي ُد ِعب ار 

ابا  ي لِيِه الدا اِكبُه ا، و  اباةُ الاتِي هُو  ر  الدا ل ْيِه، و  الٌِس ع  اطُ الاِذي هُو  ج  ي لِيِه اْلبِس  ِمْنط ق تُهُ، و  اُر الاتِي هُو  و  ي لِيِه الدا ائِقُه ا أ ْو ق ائُِده ا، و  ةُ الاتِي هُو  س 

ى الْ  ُم أ ْقو  اِء ف تُق دا ِميِعه ا ق ال  ب ْعُض اْلُعل م  ل ى ج  ئِِه ع  ِم اْستِيال  د  اباِة لِع  اِكنُه ا ف ِهي  ُدون  الدا اِكُب الدا س  ُم ر  يُق دا ا، و  فِِهم  ل ى أ ْضع  ْيِن ع  ع  ي د  اباِة م 

هٌ هُو  ُمتاج  ائِِق، و  ل ى السا  .4«ي ِمينِِه ع 

وظاهر اليد يدل على الملك عند الفقهاء، لكن ال تثبت الملكية بهذا الظاهر؛ ألن اليد أنواع، فقد تكون محقة، وقد تكون مبطلة، 

 .5تى كانت بينته أرجح فإنها تقدموقد تكون يد مالك، وقد تكون يد أمانة، ويبقى الخارج أو المدعي مطالبا بالبينة فم

                                                           
  .3/278/  النوازل الكبرى:  1

 .1/527/  التاج واإلكليل:  2

 .557/  مختصر خليل: ص:  3

 .3/71/  الفروق:  4

 .8/531/  تبصرة الحكام:  5
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المدعي الذي ال بينة له مع أداء اليمين من  إذا كانت العين في يد أحد األشخاص كان أولى بها من أنه:إذن قاعدة المعنى ف 

أن اليد ظاهرها يدل على الملك فقد حصل سبب أقوى من المدعي، ونفس األمر يطبق إذا أدلى ؛ وسبب هذا الترجيح واضع اليد

ومفهوم ذلك ، ، ولآلخر بينة فقطال واحد منهما ببينة تعارض بينة اآلخر أو تكافئها، فترجح بينة صاحب اليد؛ ألن له بينة ويدك

، فالمشهور في المذهب المالكي في هذه الحالة تقديم بينة الملك بينةدهما وال بينة له، وأقام اآلخر أنه إذا كانت العين في يد أح

وهكذا فاليد تعتبر مرجحا من المرجحات األخيرة التي يستند إليها ؛ وهو ما سبق لنا بيانه ز )صاحب اليد(الملك على بينة الحو

 السادة المالكية كما يعد وضع اليد على المدعى فيه قرينة على الملكية في حالتين:

 : عند تكافؤ بينات المتداعيين وتعادلها، والشيء المتنازع فيه بيد أحدهما.األولى 

 : عند مجرد الدعوى حيث إنه ال بينة للمدعي إال مجرد دعواه، والشيء المتنازع فيه بيد المدعى عليه.  انيةالث 

أ تْ صاحب التحفة الحالتين معا بقوله: وقد ذكر  افـ  ك  ى أ و  ا ْن *** تـ  ِد الداْعو  را ع  ُمج  اْلي ُد م  بِنْ  و  اْسـتـ  ت اِن فـ  يِّـنـ   بـ 

ان  »قوله: ي ابن فرحون لقاضوجاء في التبصرة ل إِْن ك  ال ِة الشاْيُء و  د  ي ا فِي اْلع  او  ت س  ا ب يِّن ةً و  اِحٍد ِمْنهُم  أ ق ام  ُكلُّ و  ا و  ِدِهم  فِي ي ِد أ ح 

ع  اْلي ِمينِ  ُم ل هُ بِِه م  ائًِزا، ف يُْحك  ْونِِه ح  لِك  لِك  انُِب الاِذي ِبي ِدِه ذ  ح  ج   .1«ُرجِّ

 لـقاعدة:ومـن ألـفاظ هـذه ا

 (.: )اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة منازعهاثانيا. )اليد إنما تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق( :أوال

يده إلى شيء ال يخرج من يده  : )األصل كل من سبقترابعا .)اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها( :ثالثا

 . 2: )األصل بقاء األمالك بيد مالكها ال تنقل إال بدليل(امساخ .بيقين( إال

ر  يبقى و ْن أ ْنك  ل ى م  اْلي ِميُن ع  ل ى اْلُمداِعي و  . فقد 3"األصل في الترجيح باليد عند المالكية قوله صلى هللا عليه وسلم: "اْلب يِّن ةُ ع 

وإلى هذا األصل أشار اإلمام عل على المدعى عليه إال اليمين؛ ججعل النبي صلى هللا عليه وسلم جنس البينة على المدعي، ولم ي

ا ي ْحلُِف؛ أِل نا الْ »ابن يونس بقوله:  إِنام  ي ْحلُِف و  ائٍِز، و  ي ْبق ى الشاْيُء بِي ِد ح  ق ط ت ا، و  اف أ ْت اْلب يِّن ت اِن س  ا ت ك  إِذ  ا ل ْم و  أ ناهُم  ق ط ت ا ك  ا س  ب يِّن ت ْيِن ل ما

ُم: "اْلب يِّن ةُ ع  ي ُكون   الساال  ةُ و  ال  ل ْيِه الصا ل ى اْلُمْنِكِر اْلي ِميُن لِق ْولِِه ع  ب  ع  ج  ى، ف و  ب قِي ْت الداْعو  "ا، و  ر  ْن أ ْنك  ل ى م  اْلي ِميُن ع  ، 4«ل ى اْلُمداِعي و 

المدعى في أظهرت له السبق واألولوية، فيده  وأما من جهة المعقول فقد استدل المالكية أيضا بأن بينة الداخل أولى؛ ألن يده على

 .5قرينة دالة على ملكيته له فهو له لفضل قوة سببه، ولم يبق للمدعي على المدعى عليه إال اليمين

 :الفقه المالكي على القاعدةوتنبيهات قيود ومن 

 .تعتبر اليد مرجحا بشرط أداء اليمين: أوال

                                                           
 .531؛8/537/  تبصرة الحكام:  1

 .811و 17. االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص: 3/71/  الفروق:  2

اِت، 3 ه اد  ل ى ا / أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، ِكت اُب الشا اء  فِي الب يِّن ِة ع  ا ج  لُمداِعي. صحيح اإلمام البخاري ألبي عبد هللا محمد بن ب اُب م 

 هـ(.8355هـ(، دار طوق النجاة، الطبعة األولى )521إسماعيل البخاري الجعفي )ت

هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، 8175اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام للشيخ محمد بن أحمد ميارة الفاسي )ت/  4

 .8/71 :ب.ط

 .5/311/  المعونة للقاضي عبد الوهاب:  5
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ْح »بن إسحاق:  يقول سيدي خليلفيه أداُء اليمين لتأييد دعواه؛  نازع  فيشترط الستحقاق واضع اليد الشيء  المت  ِبي ٍد إْن ل ْم ت ْرج  و 

ْشهُور»عبارة ابن الحاجب في الشهادات: ، و«ن ةُ ُمق ابِلِِه ف ي ْحلِفُ ب يِّ  ع  اْلي مين على اْلم  اِوي م  اْلي د مرجحة ِعْند التاس   .1«و 

 .رضها بينة أقوى منهاتعتبر اليد مرجحا ما لم يعا: ثانيا

ْح ب يِّن ةُ ُمق ابِلِهِ »وهو مفهوم قول سيدي خليل في المختصر:  ِبي ٍد إْن ل ْم ت ْرج  أي أن اليد من المرجحات ما لم ترجح بينة مقابل « و 

 .اليد، فإن رجحت بأي مرجح كان فإنه يقضى به لمقابل اليد، ويحلف ويسقط اعتبار اليد

 .حا إذا علم أن أصل مدخلها غير ناقلال تعتبر اليد مرج: ثالثا

عبد يقول  خل أو كان أصل المدخل هذا ناقال؛ومعنى هذا أن وضع اليد على الشيء ال يكون معتبرا إال إذا جهل أصل المد

والترجيح يكون أيضا بيد أي كون الشيء دارا أو عرضا أو نقدا أو نحو ذلك في حوزه »: في شرحه للمختصر الباقي الزرقاني

 .2«تساوي البينتين في الشهادة بالملك لما لم يعرف أصلهمع 

قد أغفلت التنصيص على سلوك الترجيح باليد حقوق العينية في مادتها الثالثة مدونة الإلى أن  وتجدر اإلشارة في هذا المقام

اكتفى فيما لمشرع المغربي ا إال أن حجج ليس من ضمنها الترجيح باليد،حيث اكتفت بذكر عشرة قواعد للترجيح بين البينات وال

باإلحالة على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي ضمن المادة األولى من نفس القانون، ومن لم يرد فيه نص 

ثم يتعين التمسك في هذا الموضوع بالمشهور في المذهب وتطبيقه باعتبار الترجيح باليد قاعدة من قواعد الترجيح يجب سلوكها. 

  هللا أعلم.و

بينة النقل على بينة االستـصحاب )الفقرة األولى(، تـقديم بـيـنة اإلثـبـات عـلى بـيـنة  تقديموتحت هذا الفرع ثالث مرجحات: 

 لثة(.الـنـفي )الفقرة الثانية(، وتقديم بينة األصالة على خالفها أو ضدها )الفقرة الثا

 

ل ى ُمْست ْصِحب ةٍ »عبر عنه الشيخ خليل بقوله: هذا هو المرجح الذي  ِبن ْقٍل ع  بِالن ْقل»قصده صاحب الالمية بقوله: ، و«و  من  «و 

ٍة  خالل البيت اآلتي: الـ  ــد  ْيـِد ع  ز  ـْوٍز و  ل ى ح  ِمْلـٍك ع  بِا ***و  ـال  و  ا ق ْد أصِّ اإِلْثب اِت أ ْو م    لن ْقل و 

من اْلُمْستقبامن الماضي ف األ صل بقي الزا معناه: أ نا ما ثبت فاب االستصحو بةلُؤه في الزا لك  ،، مأْخوٌذ من اْلُمصاح  وهو ب قاُء ذ 

د ما يغيّره اأْل مر القاعدة المسلمة عند جمهور ، وتضيه الناقلفإذا ثبت ما يغيره انتقل عن حالته األصلية إلى ما يق، ما لم يُوج 

األصوليين والفقهاء هي بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خالفه، فاألصل هو االستصحاب وهو ما يتمسك به أوال بشروطه 

ل عن وأركانه إلى أن يثبت الناقل، فإذا وقع االستدالل بحجج متعارضة وكانت إحدى الحجج تتمسك باألصل واألخرى تثبت النق

ذلك األصل ِصير إليه وُرجحت الناقلة على الحجة المستصحبة لألصل وال مجال حينئذ للعمل باالستصحاب؛ ألن هذا األخير ال 

 يلجأ إليه المجتهد حينما يظفر بدليل جديد مغير للحكم السابق.

                                                           
جامع األمهات للفقيه جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبي عمرو الشهير بابن الحاجب الفقيه المالكي واألصولي النحوي /  1

 .317: ص: م(8331هـ/8383هـ(، دار اليمامة ـ بيروت، الطبعة األولى )131والمقرئ )ت

هـ(، وبهامشه حاشية الشيخ 8133الزرقاني على مختصر خليل للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري )ت / شرح 2

 .7/412محمد البناني، دار الكتب العلمية ـ بيروت، د.ت: 
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بينة المستصحبة لذلك األصل، فالبينة معنى القاعدة: أن البينة الشاهدة بالنقل عن األصل ترجح وتقدم على الفإن وبناء عليه  

فإذا ذا األصل فتسمى البينة الناقلة، التي تثبت األصل المنقول عنه يقال لها البينة المستصحبة وأما البينة التي تنقل الملك عن ه

عقار لمحمد شهدت بينة أن هذا العقار مثال ألحمد ال يعلمون أنه خرج عن ملكه بناقل شرعي، وشهدت بينة أخرى بأن ذلك ال

اشتراه من أحمد أو وهبه له وحاز قبل المانع، فإن هذه األخيرة تقدم؛ ألنها علمت ما لم تعلمه البينة األخرى، وبالتالي يعمل 

ومن مات عن دار مثال وادعى ولده أنها لم تخرج عن ، بالبينة الناقلة فتكون راجحة وتلغى البينة المستصحبة فتكون مرجوحة

وت، وأقام على ذلك بينة، وأقامت الزوجة بينة أنه أعطاها لها في صداقها، فإن بينتها تقدم؛ ألنها ناقلة، وبينة ملك أبيه إلى الم

 .1االبن مستصحبة

 ومن الصيغ واأللفاظ القريبة لمعنى هذه القاعدة:

ح البيّنة النّاقلة عن األصل على المستصحبة له(.أوال : ثالثا لألصل(.عن األصل على المثبتة : )ترجح الشهادة الناقلة ثانيا : )تُرجا

: )األصل التساوي سادسا : )اليقين ال يزول بالشك(.خامسا : )األصل براءة الذمة(.رابعا .)تقدم البيّنة النّاقلة على المستصحبة(

: تاسعا (.: )األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتهثامنا : )األصل بقاء ما كان على ما كان(.سابعا حتى يثبت المرجح(.

: )األصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح عاشرا )األصل إطالق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره(.

 .2صريح على خالف ذلك(

قد تقرر في كتب الفقه المالكي أن البينة الناقلة تقدم على البينة المستصحبة، ومعتمد المالكية في اعتبار شهادة النقل ما جاء و

ِة:الكبرى في المدونة  ل ى اْلِحي از  ِة ع  ه اد  ، ي ُحوُزه ا » فِي الشا ْشِر ِسِنين  ُجٍل ُمْنُذ ع  اٍر أ ناه ا فِي ي ِد ر  ل ى د  ِهُدوا ع  أ ْيت  إْن ش  قُْلُت: أ ر 

ارُ  ار  د  ُر اْلب يِّن ة  أ نا الدا أ ق ام  آخ  ي ْبنِي، و  ي ْهِدُم و  يُْكِريه ا و  ي ْمن ُعه ا و  ْنِزل ِة و  ْيِه، بِم  ِهي  فِي ي د  ِة و  ل ى اْلِحي از  الٌِك الاِذي أ ق ام  اْلب يِّن ة  ع  ُل م  هُ، أ ي ْجع 

الِكٌ  ُل م  ي ْجع  الٍِك، و  ْيِه أ ناه ا ل هُ ف ي ُكوُن أ ْول ى بِه ا فِي ق ْوِل م  ِهي  فِي ي د  ِهدُ  الاِذي يُقِيُم اْلب يِّن ة  و  ا ش  ة  إذ  ْنِزل ِة اْلِمْلِك؟اْلِحي از   وا ل هُ بِه ا بِم 

ائِبًا ُسئِ  ان  غ  إِْن ك  ة  ل هُ، و  يُْكِري ف ال  ُحجا ي ْهِدُم و  اهُ ي ْبِني و  اِضًرا ي ر  ان  ح  ا ك  الٌِك: إذ  : ق ال  م  ْيِه، ف إِْن أ ت ى ِبب يِّن ٍة أ ْو ق ال  اُر فِي ي د  ل  الاِذي الدا

ِمُعوا أ نا أ   اٍع ق ْد س  م  اه ا ل هُ، ُدون  الاِذي أ ق ام  الْ س  م  ف أ ر  ان  أ ْمًرا ق ْد ت ق اد  ا ك  ، إذ  ار  ى ه ِذِه الدا هُ ق ْد اْشت ر  دا الٌِك: أِل نا ن ة  أ ناه ا ل هُ. ب يِّ ب اهُ أ ْو ج  ق ال  م 

ل ْته ا الْ  او  ت د  ْت، و  لُه ا ق ْد بِيع  ْن أ وا اِء، ل ْم ه هُن ا ُدوًرا ق ْد ُعِرف ْت لِم  ر  ل ى أ ْصِل الشِّ اٍن ف ل ْو ُسئِل  أ ْهلُه ا اْلب يِّن ة  ع  م  ْت ُمْنُذ ز  ِحيز  اِريُث و  و  م 

ع  اْلِحي   اِع م  اِن، ف أ ت ى بِالسام  م  ْفُت ل ك  فِي ت ط اُوِل الزا ص  ا و  ا ك ان  ِمْثل  م  . ف إِذ  اع  لِ ي ِجُدوا إالا السام  ذ  اه ا ل هُ. ك  ِة ف أ ر  إِْن ل ْم از  الٌِك: و  ك  ق ال  م 

ائِبًا، ف ق ِدم  ف أ ق ام  اْلب يِّن ة   ار  غ  ان  الاِذي ي ْطلُُب الدا ك  ِة، و  ه اد  ال  بِالشا اِع و  أ ْيت ه ا ل هُ ي أِْت بِالسام   .3«أ ناه ا ل هُ ر 

ُم اْلب يِّن ةُ ال»ابن فرحون هذا المرجح بالقول:  عللكما  تُق دا ار  ف ْرٌع: و  ِمث الُه ا: أ ْن ت ْشه د  ب يِّن ةٌ أ نا ه ِذِه الدا ب ِة، و  ل ى اْلُمْست ْصح  نااقِل ةُ ع 

ى ت ْشه ُد اْلب يِّن ةُ اأْلُْخر  ْن ِمْلِكِه إل ى اآْلِن، و  ْت ع  ج  ر  ال  ي ْعل ُمون ه ا خ  ٍة، و  ْيٍد ب ن اه ا ُمْنُذ ُمدا اه ا ِمْنهُ ب عْ  لِز  ا اْشت ر  ، ف اْلب يِّن ةُ النااقِل ةُ أ نا ه ذ  لِك  د  ذ 

ب ةُ ل ْم ت ْعل مْ  اْلُمْست ْصح  ْت و  لِم  منها: والترجيح يكون بوجوه »الشيخ داود القلتاوي رحمه هللا إذ يقول هو اآلخر: ونحو ذلك ، 4«ع 

                                                           
 .417/  فتح العليم الخالق في شرح المية الزقاق: ص:  1

. 8/837م(: 8377هـ(، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثالثة )8521ي بن عبد السالم التسولي )ت/ البهجة في شرح التحفة ألبي الحسن عل 2

 .8/418تبصرة الحكام: 

 .3/33/  المدونة الكبرى:  3

  .8/418/  تبصرة الحكام:  4
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ال يعلمون أنها خرجت عن ملكه إلى ترجيح البينة الناقلة على البينة المستصحبة، مثل أن تشهد بينة أن هذه الدار لزيد أنشأها،  

 .1«اآلن، وتشهد أخرى أن عمروا اشتراها منه بعد ذلك، فالناقلة مقدمة؛ ألنها علمت ما لم تعلم األخرى

استند المالكية إلى القول بأن األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وبقاء ما كان على ما كان عليه، من جهة المعنى فقد و

ت العارضة، وبراءة الذمة، فال يحكم بخالف األصل إال بالبينة، وعليه تُقدام البينة التي تثبت انتقال الشيء عن وعدم وجود الصفا

ح على التي تثبت بقاءه عليه  .2؛ ألن البينة الناقلة علمت والمستصحبة لم تعلمأصله وتُرجا

 كاآلتي: قيود الفقه المالكي وتنبيهاته على القاعدةومن جهة فإن 

 .ال تقدم بينة النقل إال إذا بينت السبب: أوال

وهذا أصل بين لدى السادة المالكية بحيث إنه ال ينتزع الشيء عقارا كان أم غيره من ذي اليد حتى يبين الخارج )المدعي( 

ه، فإنه يأمر سببا صالحا لالنتقال إليه، ومثال ذلك إذا عاين القاضي كون المال في يد إنسان ويدعيه لنفسه، ثم رآه في يد غير

 بالرد إليه إذا ادعاه ذلك الرجل إلى أن يبين سببا من أسباب االنتقال إليه.

ا الشاْيِء »يقول في هذا القيد العالمة ابن فرحون رحمه هللا:  ا بِه ذ  ذ  ْصِمِه ُمْنُذ ك  نًا أ ق را لِخ  ُجٍل بِأ نا فاُل  ْت ب يِّن ةٌ لِر  ِهد  ا ش  إِذ  ف ْرٌع: و 

ال  ن ْعل ُم اْلُمت ن از   هُوُد و  إِْن ل ْم ي قُل الشُّ ِة، و  ه اد  يُْكت ف ى بِه ِذِه الشا ْشهُوِد ل هُ، و  ى لِلم  ْن ِمْلِكِه إل ى اآْلِن؛ أِل نا ُحْكم  ِع فِيِه ف إِناهُ يُْقض  لِك  ع  ُخُروج  ذ 

ِعيِه ب ْعد   ا ي دا ِة م  ل ْيِه ب ي اُن ِصحا ٌب، ف ع  اِر ُمْست ْصح  ْقر  كِ  اإْلِ ْمال  لِك  ِمْن أ ْسب اِب اإْلِ ْيِر ذ  ْشهُوِد ل هُ أ ْو بِغ  اٍء ِمْن الم  لِك  بِِشر   .3«ذ 

 .تقدم البينة الناقلة ولو كانت سماعا: ثانيا

 رحمه هللا في المدونة الكبرى.وهو نفس ما تقدم ذكره من خالل كالم اإلمام مالك 

 .ن األولى ناقلةتقدم بينة اإلكراه على بينة الطواعية؛ أل :ثالثا

إذا شهدت بينة على أحد »، جاء في البهجة عند التسولي رحمه هللا: ل في الناس الطواعية ال اإلكراهوهذا مبني على أن األص

، «بأنه زنى مكرها، وشهدت األخرى بالطواعية، قدمت بينة اإلكراه؛ ألنها ناقلة عن األصل، إذ األصل في الناس الطواعية

قًا لم »ما نصه:  وقال في موضع آخر اه أعمل؛ أِل ناها أثبتت ح  ْكر  ى بالطواعية، ف ب يِّن ة اإْلِ اِه، وشهدت أُْخر  ْكر  وإذا شِهدت بينة بِاإْلِ

 . 4«يكن

فأجبت: الحمد هلل، بينة »... ونص الغرض منه:  ،مهدي الوزاني في النوازل الصغرىفقيه جواب للنختم هذه الفقرة بو

الملك ألنها ناقلة، وبينة الملك مستصحبة، ومن المعلوم المقرر في دواوين الفقه أن الناقل أولى من  التصيير مقدمة على بينة

المستصحب؛ ألن التي شهدت باستمرار ملك القائد للدار إلى أن مات لم تطلع على التصيير فكانت كالعدم ... وقال الزرقاني 

شهد أنه أنشأها وال يعلمونها خرجت عن ملكه إلى اآلن، وتشهد على قول المختصر: )وبنقل على مستصحبة( ما نصه: كأن ت

  .5...«الناقلة آلخر أنه اشتراها منه فتقدم؛ ألنها علمت ما لم تعلمه المستصحبة 

                                                           
 .414/  إيضاح السالك على المشهور من مذهب مالك: ص:  1

 .8/418/  تبصرة الحكام:  2

 .8/411م: /  تبصرة الحكا 3

 .571؛577؛8/837/  البهجة في شرح التحفة:  4

هـ(، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ المغرب، سنة 8435النوازل الصغرى للشريف أبي عبد هللا سيدي محمد المهدي الوزاني )ت/  5

 .3/483: م(8335هـ/8385الطبع )
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، ويعبر عن ذلك بقاعدة فقهية وأصولية وهي أن نافيةدى البينات مثبتة واألخرى قد يكون سبب الترجيح يرجع إلى كون إح

تعرف البينة المثبتة بأنها تلك التي تثبت أمرا عارضا، أي فعالً، أو وصفاً، أو حكماً، كصحة عقد (، والمثبت مقدم على النافي)

تنفيه فكانت المثبتة أولى ألنها  أو شيء متنازع فيه، فتقدم على النافية له؛ ألن المثبتة أثبتت حكماً زائداً على األصل والثانية

 تشتمل على فائدة لم تشتمل عليها األخرى، والزيادة معها زيادة علم.

ومعنى اإلثبات في الشهادات هو إثبات الشهود للشيء المتنازع فيه، كإثبات الحوز في العطية أو الرهن فالشاهدة به مثبتة، 

ام مثبتة فتقدم؛ لكونها علمت ما لم تعلمه األخرى، وألنها مقتضية لصحة وإثبات أنه أوصى وهو تام العقل، فالتي شهدت بالتم

البينة المنفية فهي التي تنفي األمر العارض وتبقي األمر على األصل، أي يتمسك شهودها بالبراءة أو  الـنافـيأما و، العقود

نازعت بينتان في حوز العطية أو الرهن األصلية ويشهدون بعدم ثبوت كل ما يخالفها بحيث يكتفون باستصحاب األصل، فإذا ت

مثال، فإن البينة الشاهدة بعدمه نافية، والبينة الشاهدة بثبوته وصحته مثبتة، فاألولى مقتضية لبطالن عقد، والثانية مقتضية 

 .1لصحته

تعلقها نسبة ثبوتية أو تكون معنى القاعدة كما جاء على لسان فقهاء المالكية: أن البينة المثبتة هي البينة التي يكون مهكذا فإن و

مقتضية إلثبات حكم أو صحة عقد، والبينة النافية هي التي بخالف ذلك، مثل أن تشهد بينة أنه باع العقار المعين، وتشهد بينة 

ذه أخرى بأنه لم يبع ذلك العقار المعين، ومثل أن تشهد بينة بحوز الهبة أو الرهن وتشهد بينة أخرى بأنه لم يحز سواء عبرت ه

كذلك األمر إذا شهدت إحدى البينتين بأن الصدقة مثال وقعت في حال مرض ، البينة بالنفي أو قالت مثال: استمر بيد الواهب

الموت، وذلك قصد التوصل إلى إبطالها، وشهدت البينة األخرى بأن الصدقة وقعت في حال الصحة، فتقدم البينة التي شهدت 

إنشاء التبرع، ألنه من المعروف فقها أن الصدقة باطلة إذا وقعت في مرض موت بالصحة على التي شهدت بالمرض عند 

 . 2المتبرع ومات من ذلك المرض

 ومــن ألــفاظ هــذه الــقاعــدة:

لى : )من أثبت أورابعا : )المثبت أولى من النافي(.ثالثا : )اإلثبات أولى من النفي(.ثانيا : )ترجح البينة المثبتة على النافية(.أوال

: )األصل تقديم المثبت على سابعا : )ترجيح البينات باإلثبات أصل(.سادسا : )المثبت مقدم على النافي(.خامسا ممن نفى(.

 .3: )األصل أن البينة المظهرة للزيادة أولى(ثامنا النافي(.

                                                           
مكتبة الرياض  هـ(،314بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )تالكافي في فقه أهل المدينة للحافظ أبي عمر يوسف /  1

 .5/388م(: 8311هـ/8311الحديثة ـ الرياض، الطبعة الثانية سنة )

اء، الطبعة هـ(، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيض8541حاذي الرفاق إلى فهم المية الزقاق للشيخ أحمد بن محمد الرهوني التطواني )ت/  2

 بتصرف. 513: ص: م(5113هـ/8353األولى لسنة )

. اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة لصاحبها أبي الحسن علي بن عبد الواحد 443؛5/818و  8/812/ البهجة في شرح التحفة:  3

هـ(، دار ابن حزم ـ بيروت، 8583ي )تهـ(، مع شرحها للعالمة محمد بن أبي القاسم السجلماس8127األنصاري السجلماسي السلوي )

 .135م(: 5182هـ/8341الطبعة األولى سنة )
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ْن »يقول الحافظ ابن عبد البر:  ؛تقدم على الحجة النافية لهاالحجة المثبتة للحقوق واألشياء أن في الفقه المالكي المشهور ف  م 

ا أ ْصٌل ِمنْ  ه ذ  اِهُد اْلُمْثبُِت ال  الناافِي، و  ا الشا إِنام  اِهًدا و  ْيُرهُ ل ْم ي ُعْد ش  أ ْثب ت هُ غ  ْيئًا و  ْت ِمْثل   ن ف ى ش  ض  ار  ا ت ع  اِت إِذ  ه اد  أُُصوِل اْلفِْقِه فِي الشا

ا  لتقديم بينة اإلثبات على بينة النفي بعدد من األدلة النقلية والعقلية: وقد استدل الفقهاء المالكية، 1«ه ذ 

ِهد  »اإلمام البخاري في صحيحه بقوله في كتاب الشهادات: فقد استندوا لعدة أدلة منها ما رواه فأما من جهة النقل،  ا ش  ب اُب إِذ 

لِْمن ا ذ   ا ع  : م  ُرون  ق ال  آخ  ْيٍء، و  اِهٌد أ ْو ُشهُوٌد ِبش  .ش  ِهد  ْن ش  ُم بِق ْوِل م  ، يُْحك  لاى هللاُ  لِك  ا أ ْخب ر  ِبال ٌل: "أ نا النابِيا ص  م  ا ك  : ه ذ  ْيِديُّ ق ال  الُحم 

ِة ِبال لٍ  ه اد  ذ  النااُس بِش  " ف أ خ  لِّ ق ال  الف ْضُل: "ل ْم يُص  ْعب ِة"، و  لاى فِي الك  لام  ص  س  ل ْيِه و   . بت مقدم على النافيالمث، فهذا يدل على أن 2«ع 

 وأما من جهة المعنى والمعقول، فقد ذكروا هنا ما يلي:

 أن البينات شرعت في األصل لإلثبات ال للنفي.ـ 

 وألن مع البينة المثبتة زيادة اطالع وعلم لم تكن مع األخرى.ـ 

 .3أن في اإلثبات علما جديدا زائدا على النفي فيكون تأسيسا وهو خير من التأكيدـ 

أن بينة شهدت بشركة أرض بين أربابها، وأخرى شهدت »العالمة أبو الشتاء الغازي وهو: ن هذا المعنى ما سئل عنه وم

بقسمة البتات بينهم؛ ألن الشاهد بالشركة مثبتة لحكم وهو الشفعة، والشاهدة بالقسمة تنفي ذلك الحكم حيث شهدت بالقسمة، ومن 

النافية، قال في المنهج المنتخب في أصول المذهب: )ومثبت أولى من الذي نفى، ووجهه القواعد المقررة أن المثبتة مقدمة على 

أن في اإلثبات علما جديدا زائدا على النفي فيكون تأسيسا وهو خير من التأكيد(، وقال في المعيار: )من أثبت شيئا أولى ممن 

 .4«نفاه، هذا الذي تقرر عليه مذهب مالك وأصحابه وقال به حذاقهم(

  :التنبيه عليها من خالل ما يليوهذ القاعدة  قد عمل السادة المالكية على تقييدو

 .شهادة النفي مقيدة بنفي النسبة الثبوتية، وليس المراد بها الشهادة التي لفظت بحرف من حروف النفي: أوال

ا تطرقت الثانية لنفي النسبة الثبوتية لألولى، أما فال يتم ترجيح البينة المثبتة وتقديمها على البينة النافية في الفقه المالكي إال إذ

اكتفاء البينة النافية بحرف من حروف النفي من طرف شهودها فهذا ال يعني أن التي أثبتت أولى من التي نفت، وفي تقييد هذا 

اد بالنافية الاتِي لفظت بِحرف الناْفي فِي شه»يقول التسولي رحمه هللا: المرجح  ل ْيس  الُمر  لِك ي ْقت ِضي أ ناه ا إِذا شِهدت و  ادتها؛ أِل ن ذ 

اقِع، وكذا ف لِك  خالف اْلو  ذ  ط، و  ى أ نه لم يكن مختلط اْلعقل، قدمت ب يِّن ة ااِلْختِال  اأْلُْخر  ا باختالط اْلعقل و  اهم  ي الهبة إذا شهدت إِْحد 

ومعنى كالمه رحمه هللا أن  .5«ينة البقاء، وذلك خالف النقلإحداهما أنها بقيت بيده، واألخرى أنها لم تبق بيده بل حازها، تقدم ب

 هذا الفهم الذي يحصل يعارض ما تقرر من أن بينة النقل تقدم على بينة االستصحاب.

                                                           
 .3/455: م(5111هـ/8358االستذكار في شرح مذاهب علماء األمصار البن عبد البر، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )/  1

ْيُرهُ ن افٍ ف ت ت ر  »/ يقول اإلمام ابن حجر العسقالني في شرحه للحديث:  2 غ  ٍل ِمْن ِجه ِة أ ناهُ ُمْثبٌِت، و  اي ةُ باِل  ُح ِرو  ، وقال في موضع آخر أيضا: «جا

ا ل مْ » ا إِذ  ال  ِسيام  ذا، و  ْن ش  هُو  ِوف اٌق ِمْن أ ْهِل اْلِعلِْم إاِلا م  ل ى الناافِي، و  ٌم ع  ْض إاِلا لِن ْفِي ِعلْ إِنا اْلُمْثبِت  ُمق دا را )فتح الباري شرح صحيح «. ِمهِ  ي ت ع 

 4/311هـ(: 8473(، دار المعرفة ـ بيروت، طبعة )125البخاري للعالمة أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقالني الشافعي )ت

 (.2/528و

 .3/15/  الفروق:  3

 بتصرف يسير. 8/424/  مواهب الخالق:  4

 .8/577/  البهجة في شرح التحفة:  5
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المثبتة هي التي يكون متعلقها نسبة ثبوتية، أو تكون »ويقول أبو الشتاء الغازي رحمه هللا في تحديد البينة المثبتة والنافية:  

 .1«ة إلثبات حكم أو صحة عقد، والنافية هي التي بخالف ذلكمقتضي

 .ال ترجح شهادة اإلثبات على شهادة النفي إال إذا تكافأ شهودهما في الضبط والعدالة: ثانيا

فيشترط في هذه القاعدة أن يتساوى المثبت والنافي في الضبط والعدالة، فإن كان أحدهما أتم ضبطا وعدالة قدم خبره سواء 

ا »نافيا أو مثبتا، وقد أشار الحافظ ابن عبد البر إلى هذين الشرطين بقوله: كان  ِة إِذ  ه اد  ا أ ْصٌل ِمْن أُُصوِل اْلفِْقِه فِي الشا ه ذ  و 

ان  اْلق ْوُل ق ْول  اْلُمْثبِِت ُدون  الناافِي  ُرون  ك  ن ف اهُ آخ  ْيئًا و  ا ف أ ْثب ت  ق ْوٌم ش  ْت فِي ن ْحِو ه ذ  ض  ار  ي ا فِي ت ع  ا اْست و  ا إِذ  اِهٍد، ه ذ  أِل نا الناافِي  ل ْيس  بِش 

ْتق انِ  اإْلِ ال ِة و  د   . 2«اْلع 

 .ال يعمل بشهادة اإلثبات في الفقه المالكي إذا أثبتت حدا من الحدود: ثالثا

بينة اإلثبات على بينة النفي  وهذا من القيود على القاعدة كما أنه من مستثنياتها حيث قرر فقهاء المالكية وغيرهم عدم ترجيح

إذا تعلق األمر بإثبات الحدود لوجود الضرر وألن الحدود تدرأ بالشبهات، فتكون البينة المرجحة في هذه الحالة هي البينة 

: يقول ابن الحاجب في المرجحات العائدة إلى المدلولثم ألن العمل بقواعد الترجيح بين البينات محصور في األموال؛ النافية، 

ل ى اْلُموِجبِ » اِرُئ ع  الدا ل ى الناافِي، و  اْلُمْثب ُت ع  الة والساالم لقوله، 3«و  ب ه اِت"عليه الصا ؤوا اْلُحُدود  بِالشُّ : "اْدر 
ط أ  فِي ن ْفِي  4 أِل نا اْلخ  و 

ل ْيِه  ا ق ال  ع  ل ى م  ط أ فِي ت ْحِقيقِه ا ع  ُم: السا الصال ةُ اْلُعقُوب ِة أ ْول ى ِمن  الخ  ان  ل هُ ال  ا اْست ط ْعتُْم، ف إِْن ك  ِن اْلُمْسلِِمين  م  ُؤوا اْلُحُدود  ع  "اْدر 

ْيٌر ِمْن أ ْن يُْخِطئ  فِي اْلُعقُوب ِة" ْفِو خ  ام  أ ْن يُْخِطْئ فِي اْلع  م  بِيل هُ، ف إِنا اإْلِ لُّوا س  ٌج ف خ  ْخر  م 
دا ِمن  اْلُمبْ 5 ا ي ْعت ِرُض اْلح  أِل نا م  ِت أ ْكث ُر ، و  ِطال 

ا ي ْعـت ِرُض الدارْ  ان  أ ْول ى لِبُْعِدِه ِمما ، ف ك  ل لِ ء  ِن اْلخ  ْقُصوِد،  ع  قُْربِِه إِل ى اْلم   .6والتعزير عندهم كالحدو 

 .قـدم شـهادة النــفي فـي مـسائـلتُ : رابعا

المسألة إال إن صحب النافي دليُل نفيه فيقدم، و فالمثبت مقدم على النافين يستند النافي إلى علم بالعدم؛ أ المسألة األولى:

 ة معينة أو وقت معين أو غير ذلك؛أن يكون النفي محصورا في واقعالثانية: 

                                                           
 .8/425ق: /  مواهب الخال 1

: هـ(8417التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد للحافظ ابن عبد البر، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ المغرب، عام النشر )/  2

82/487. 

روت، الطبعة األولى مختصر منتهى السول واألمل في علمي األصول والجدل البن الحاجب، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بي/  3

 .8531؛5/8533: م(5111هـ/8357سنة )

هـ(، 573/  رواه اإلمام الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء من درء الحدود. )سنن الترمذي الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت 4

 م(.8331دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، سنة النشر )

الموقوف »ل: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وقد أخرجه الترمذي موصوالً ورواه موقوفاً، وقال: / أخرجه الحاكم في مستدركه وقا 5 

)المستدرك على الصحيحين ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني «. أصح

ْحبِيل  ْبِن أ ْوٍس.8331هـ/8388ت، الطبعة األولى )هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيرو312النيسابوري )ت ِديُث ُشر  سنن  م(. ِكت اُب اْلُحُدوِد، ح 

ْرِء الُحُدوِد(. اء  فِي د  ا ج  ، ب اُب م  لام  س  ل ْيِه و  ُ ع  لاى هللاا ِ ص  ُسوِل هللاا ْن ر  اُب اْلُحُدوِد ع   الترمذي، أ ْبو 

هـ(، مكتبة العلوم والحكم ـ 8434بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي المالكي )ت / مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد األمين 6

 .413م(: ص: 5118المدينة المنورة، الطبعة الخامسة سنة )
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شهد اثنان بالقتل في وقت ي كأنومعنى كونه محصورا أن يحصر النافي خبره أو شهادته في وقت معين أو في مكان معين،   

 .1قت ألنه كان معنا ولم يغب عنامعين، وآخران أنه لم يقتل في ذلك الو

 .قاعدة الترجيح باإلثبات على النفي ليست مطردة، كما أنها ليست مطلقة: خامسا

 لقد الحظ الفقيه التسولي على هذه القاعدة أنها أغلبية وليست مطردة، وذلك من خالل المثالين اآلتيين:

ى بالتعديل، فإن بي8 اأْلُْخر   نة التجريح أعمل.ـ إذا شهدت بينة بالتجريح، و 

ى بالطواعية5 اِه، وشهدت أُْخر  ْكر  اه أعملـ وإذا شِهدت بينة بِاإْلِ ْكر   .، ف ب يِّن ة اإْلِ

ور، »الق هذه القاعدة يقول رحمه هللا: وفي عدم إط ِميع الصُّ ْثب ات على الناْفي فِي ج  ق الق ْول بِت ْقِديم اإْلِ بِاْلُجْمل ِة، ف ال  ي ْنب ِغي إِْطال  و 

لِ ب ا مرّ ل يْخت لف فِي ذ  م  ف الجزئيات ك   «.ك باْختال 

ومما يجدر التنبيه عليه بخصوص هذه القاعدة أن بعض المحققين من المالكية استشكل العالقة بين القاعدة التي نحن بصددها 

ا من مسائل الترجيح باإلثبات والقاعدة السابقة، وقد أثار هذه العالقة اإلمام التسولي رحمه هللا، وشغلت باله كثيرا، فأرجع كثير

بِاْلُجْمل ِة، فمرادهم باإلثبات أن : »وقد ل خص كالمه بالقول ،على النفي إلى قاعدة الترجيح بالنقل على االستصحاب لتداخلهما و 

 .2«الشهادة أ ْثب ت ت حقا لم يكن، وذلك راجع إلى النقل واالستصحاب

 دي علي الزقاق في الالمية بقوله:هذا المرجح هو الذي أشار إليه سي

ٍة  الـ  ــد  ْيـِد ع  ز  ـْوٍز و  ل ى ح  ِمْلـٍك ع  ا ق ْد  ***و  اإِلْثب اِت أ ْو م  بِالن ْقل و  ـال  و   أصِّ

اس وكثر في عاداتهم وأحوالهم والذي يظهر من أقوال الفقهاء أن المراد باألصالة عندهم هو الغالب أي ما طبع عليه الن

فيكون أصال يحتج به ويبنى عليه غيره كما أنه يكون سببا من أسباب الترجيح بين البينات التي يستند إليها القاضي في المجال 

العقاري كترجيح البينة الشاهدة بالصحة على البينة الشاهدة بالمرض؛ ألن الغالب على الناس الصحة، وأما المرض فهو 

الِب، »أو طارئ، يقول الفقيه التسولي رحمه هللا: عارض  ادهم بِاأْل ْصِل اْلغ  ةُ إلخ. ُمر  حا ف ق ْولهم: األ ْصل فِي ُعقُود اْلُمسلمين الصِّ

لِك  ظ اهر ذ  وقد تقرر أن الصحيح من مذهب مالك: التمسك بالغالب إال في »ويقول العالمة ابن رحال المعداني رحمه هللا:  ،3«و 

، وقال ابن الناظم في شرح تحفة أبيه: )المذهب أن الغالب هو المعتبر ما لم يؤد لزم منه حرج أو إضاعة مال محترمكل موضع ي

إلى الحرج(، وقال القرافي في فروقه: )اعلم أن األصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة، كما يقدم الغالب 

، 4(«هو كثير في الشريعة ال يحصى كثرةعداء والخصوم ألن الغالب منهم الحيف. و، ويمنع من شهادة األعقود المسلمينفي 

 ونظمه في اليواقيت الثمينة فقال:

ْر *** شأُن الّشريعة وأصٌل معتبرْ    5تقديُم غالٍب على الذي ند 

                                                           
 .417/  مذكرة في أصول الفقه: ص:  1

 .571؛8/577/  البهجة في شرح التحفة:  2

 .5/833/  البهجة في شرح التحفة:  3

 . 817و  811تفاق بمسائل من االستحقاق: ص: /  االر 4

 . 584/  شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة: ص:  5
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األول  تندرج قواعد في ويجدر التنبيه هنا أن مصطلح األصل أو األصالة قد يتداخل معناه أحيانا مع دليل االستصحاب، فقد 

كلما اختلف الخصمان، فادعى أحدهما األصل، وادعى اآلخر خالفه، فالقول  أنه: القاعدة وحاصلهي من قبيل الثاني والعكس، 

هو قول مدعي األصل، كما إذا شهدت بينة أحدهما أنه أوصى وهو صحيح العقل، وشهدت األخرى أنه أوصى وهو مريض، 

وكبينة شهدت بأن شخصا أوصى بعقار معين أو بجزء منه وهو صحيح، وشهدت ا األصل والغالب، ينة الصحة؛ ألنهفتقدم ب

 البينة األخرى أنه أوصى بذلك العقار أو جزء منه وهو مريض، فتقدم بينة الصحة؛ ألنها األصل والغالب. 

هُو  »عليلها بقوله: وذكر الفقيه أبو الحسن التسولي هذه القاعدة حيث جمع ما ينطوي تحتها من نظائر مع ت أما الثاالِث و  و 

ه هُن ا بينتا التسفيه والترشيد ف ب يِّن ة السافه  :التاْرِجيح باإلصالة ف ِمْنه ا ة أعمل؛ أِل ناه ا األ ْصل، و  حا اْلفساد ف ب يِّن ة الصِّ ة و  حا أعمل، بينتا الصِّ

التاْجِريح ف ب يِّن ة ال ِمْنه ا بينتا التاْعِديل و  ِمْنه ا بينتا اْلبلُوغ و  اْلحرياة فالحرية أعمل؛ أِل ناه ا األ ْصل، و  ِمْنه ا بينتا الّرقية و  تجريح أعمل، و 

اْلم ر ض ف ب يِّن ة ة و  حا ِمْنه ا بينتا الصِّ ة العقد الاِذي هُو  األ ْصل، و  ا يوجبان ِصح  ا فِ  والكفاءة فبينتهما أعمل؛ أِل ناهُم  م  ة أعمل ك  حا ي الصِّ

م ل ا بِِه اْلع  د م والمالء ف تقدم ب يِّن ة المالء على م  ِمْنه ا بينتا اْلع  ن اليزناسي؛ أِل ناه ا األ ْصل. و  ِمْنه ا ب يِّن ة اْلمعرف ة أنكحة المعيار ع  ، و 

ِصياة ف تقدم ب   ة اْلعقل واختالطه فِي اْلو  ِمْنه ا بينتا ِصح  ة العقد الاتِي والتعريف ف تقدم ب يِّن ة اْلمعرف ة، و  ة؛ أِل ناه ا أوجبت ِصح  حا يِّن ة الصِّ

اه أعمل ْكر  اه ف ب يِّن ة اإْلِ ْكر  اإْلِ ِمْنه ا بينتا الطوع و   .1«ِهي  األ ْصل، و 

ال ةُ ف  »يقول الشيخ محمد اْلبُن انِيُّ أيضا في حاشيته على الزرقاني: وفي هذه القاعدة  اِت اأْل ص  ح  جِّ ل ى ب ِقي  ِمْن اْلُمر  ُم ع  تُق دا

ى أ ناهُ أ ْوص   اأْلُْخر  ْقِل، و  ِحيُح اْلع  هُو  ص  ى و  ْت إْحد ى اْلب يِّن ت ْيِن أ ناهُ أ ْوص  ِهد  ا ش  ْقِل، ف ق ال  اْبُن اْلق اِسِم فِي اْلف ْرِعياِة، ف إِذ  ُُ اْلع  وا هُو  ُمش  ى و 

ِة؛ أِل نا  حا ُم ب يِّن ةُ الصِّ الرُّ اْلُعْتبِياِة: تُق دا اِد، و  اْلف س  ِة و  حا الصِّ اِه، و  ْكر  اإْلِ ِمْثلُه ا ب يِّن ت ا الطاْوِع و  الُِب فِي اْلف ائِِق، و  اْلغ  ف ِه، ه ا اأْل ْصُل، و  السا ْشِد و 

ِمه ا،  د  ع  ِة و  ف اء  اْلك  ، و  قِّ الرِّ ياِة و  اْلُحرِّ ِة، و  اْلُجْرح  ال ِة و  د  اْلع  اْليُْسِر، و  اْلُعْسِر و  ِمهِ و  د  ع  اْلبُلُوِغ و   .2«و 

 فبينة األصالة تقدم على البينة الفرعية في كل هذه األمثلة؛ وفي ذلك يقول العالمة ابن عاصم في التحفة:

ٍة فـي ُكلِّ فِـْعٍل فِـْعلِ  ٍع لأل ْصــِل *** أ ْو ِصـحا ـوُل قـْوُل ُمــدا قـ   الـ 

 ومــن ألــفــاظ هــذه الــقــاعــدة: 

: )إعمال األغلب في ثالثا : )األصل في الناس الحرية( أو )األصل الحرية حتى يثبت الرق(.ثانيا(. صل براءة الذمة: )األأوال

: )األصل في اإلقرارات أال يقبل الرجوع عنها؛ ألنها على خالف رابعا اللفظ وتقديم المفهوم الجاري في استعماله أولى(.

: )األصل الطوع دون سابعا : )األصل الصحة، والمرض طارئ(.سادسا لعدم(.: )األصل اليسار حتى يثبت اخامسا الطبع(.

: )األصل في الناس التجريح حتى تثبت عاشرا : )األصل في الناس الرشد(.تاسعا : )األصل في العقود الصحة(.ثامنااإلكراه(. 

: رابع عشر : )األصل البلوغ(.عشر ثالث : )األصل الكفاءة(.ثاني عشر : )األصل في العقود اللزوم(.حادي عشر العدالة(.

 : )األصل في الصفات العارضة العدم(.سادس عشر : )القديم يترك على قِدمه(.خامس عشر )األصل بقاء ما كان على ما كان(.

 :تاسع عشر : )العبرة للغالب الشائع ال للنادر( أو )األصل تقديم الغالب(.ثامن عشر : )األصل في الكالم الحقيقة(.سابع عشر

 .3: )األصل بقاء األمالك بيد مالكها ال تنقل إال بدليل(عشرون )األصل كل من سبقت يده إلى شيء ال يخرج من يده إال بيقين(.

 

                                                           
 .573؛8/571/  البهجة في شرح التحفة:  1

 .417؛7/411/ حاشية البناني على شرح الزرقاني للمختصر المسماة الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، مطبوعة بهامش الشرح:  2

 .811ـ  17/  االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  3
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 :قيود الفقه المالكي وتنبيهاته على القاعدة ومن 

 .تقدم بينة الصحة على بينة الفساد ما لم يَْغلِب الفساد وإال قدمت بينتُه: أوال

ادُ »شيخ خليل في تنازع المتبايعين: وهذا كما قال ال ِة إْن ل ْم ي ْغلِْب اْلف س  حا ُمداِعي الصِّ ِعيِه ك  فِي اْلب تِّ ُمدا يقول شارحه ، 1«و 

؛ أِل ناهُ اْلغ  »الدردير:  اْلِخي اِر ف اْلق ْوُل ق ْوُل ُمداِعي اْلب تِّ اِت النااِس وذلك ي ْعِني أ ناه إِن اْخت ل ف  البائع والمشتري فِي اْلب تِّ و  الُِب ِمْن بِي اع 

دِ  ق ْوِل أ ح  اِد، ك  اْلف س  ِة و  حا اِد إْن اْخت ل ف ا فِي الصِّ ِة يُْقب ُل ق ْولُهُ ُدون  ُمداِعي اْلف س  حا ُمداِعي الصِّ ِة، ك  ى ي ْوِم اْلُجُمع  ْقت  ُضح  ق ع  اْلب ْيُع و  ا: و  ِهم 

اِء ال ْقت  النِّد  ُر: و  ق ال  اآْلخ  ِة، ف الْ و  س  ار  اْلُمغ  ل ِم و  السا ْرِف و  الصا اُد ك  ل ب  اْلف س  اُد، ف إِْن غ  محل الترجيح إْن ل ْم ي ْغلِْب اْلف س  ق ْوُل ثاانِي، و 

الُِب فِيه ا ِعيِه؛ أِل ناهُ اْلغ   .2«لُِمدا

 .تقدم بينة التسفيه على بينة الترشيد إذا تعلق األمر بمسائل الحجر فقط: ثانيا

ا بِالنِّْسب ِة »ما أشار إليه التسولي بقوله: وهو  ه ذ  لُمون، و  ه هُن ا بينتا التسفيه والترشيد، ف ب يِّن ة السافه أعمل خالفًا لما فِي اْبن س  و 

ت ف تقدم ب يِّن ة الترشيد؛ ام ال  ن ْحوه من اْلُمع  بِيع و  أما بِالنِّْسب ِة لْلم  ة العقدأِل ناه ا أوجبت  إلطالقه من اْلحجر، و    .3«ِصح 

 .ال تقدم بينة التجريح على بينة التعديل إذا تعارضتا في وقت خاص: ثالثا

ا مر»يقول التسولي:  م  اص ك  قت خ  ا لم يتعارضا فِي و  التاْجِريح ف ب يِّن ة التجريح أعمل م  ِمْنه ا بينتا التاْعِديل و   .4«و 

 .أطلقتا، أو تأخرت األولى على الثانيةال تقدم بينة الصحة على بينة المرض إال إذا : رابعا

شِهدت  لِك فِي علمن ا، و  ذ  لم يزل ك  ان و  م ض  ِحيحا فِي أول ر  ا ل و ق ال ت ب يِّن ة: نعلمهُ ص  م  ة ك  حا أما إِن علم تقدم الصِّ ى بِأ ناهُ و  اأْلُْخر 

ال   اِشر ِمْنهُ ف تقدم ب يِّن ة اْلم ر ض؛ أِل ناه ا ناقلة، و  ا هُو  مرض فِي اْلع  ب ب اْلم ر ض م  ا إِن عينت س   ِسيم 
5. 

وإضافة إلى أسباب الترجيح الراجعة إلى صلب البينة ومضمونها التي تم تحليلها ومناقشتها، فإن هناك أسباب  ترجيٍح شكليةً 

  الموالي:ترجع إلى شهود البينة وبياناتها سيتم التعرف على تفاصيلها في ضوء أحكام الفقه المالكي من خالل المطلب 

 

)الفرع األول(، ثم  الترجيح بزيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد، وتـقديم تعدد الشهادة عـلى شـهادة الـواحد: وهي خمسة

 .الترجيح بالتاريخ، وبسبق التاريخ، والترجيح بالتفصيل )الفرع الثانـي(

 

 وفيه الترجيح بزيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد )الفقرة األولى(، وتـقديم تعدد الشهادة عـلى شـهادة الـواحد )الفقرة الثانية(.

دٍ »خليل بقوله: هذا المرجح نص عليه الشيخ  د  ال ٍة ال  ع  د  ِزيِد ع  بِم  العدالة صفة زائدة على  السادة المالكية أن، ويرى 1«و 

ائِه ا.»يقول ابن فرحون: اإلسالم؛  اُل أ د  ح  ِة و  ه اد  ِل الشا مُّ اُل ت ح  ِن: ح  اال  تِِه ح  ه اد  اِهِد فِي ش  لِلشا  ق ال  اْبُن ُرْشٍد: و 

                                                           
 .818/  مختصر خليل: ص:  1

: م(5188هـ/8344هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، طبعة )8518الشرح الكبير ألبي البركات سيدي أحمد الدردير )ت/  2

 . بتصرف يسير.231؛4/532

 .5/821/  البهجة في شرح التحفة:  3

 .8/571/  البهجة في شرح التحفة:  4

 .573؛8/571/  البهجة في شرح التحفة:  5
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لِه     مُّ اُل ت ح  ا ح  ان  ف أ ما ِغيًرا ك  التاْمِييُز ص  ْبطُ و  ِهي  الضا ٍة و  اِحد  ل ى ِصف ٍة و  ْونُهُ ع  اِهِد فِيه ا إالا ك  ْرِط الشا ان  أ ْو  ا ف ل ْيس  ِمْن ش  ا ك  بِيًرا، ُحّرً أ ْو ك 

ان  أ ْو ف اِسقًا. ْداًل ك  افًِرا، ع  ان  أ ْو ك  ْبًدا، ُمْسلًِما ك  ائِه ا، ف   ع  اُل أ د  ا ح  أ ما ت ى و  اٍف، م  ةُ أ ْوص  ْمس  تِِه أ ْن ي ْجت ِمع  فِيِه خ  ه اد  اِز ش  و  ْرِط ج  ِمْن ش 

ا د  اْلع  ُم و  ْسال  اإْلِ ياةُ و  اْلُحرِّ ْقُل و  اْلع  : اْلبُلُوُغ و  ِهي  تُهُ، و  ه اد  اِحٍد ِمْنه ا ل ْم ت ُجْز ش  ْن و  ِري  ع  اْختُ ع  ةُ، و  اْلُمُروء  اِشٍد: و  اد  اْبُن ر  لِف  فِي ل ةُ، ز 

فُّلِ  ِة ِمْن التاغ  م  الساال  أ ْن ي ُكون  ِمْن أ ْهِل التاي قُِّظ و  اد  اْبُن ُرْشٍد: و  ز  ْشِد، و  ا مستقال، أي أنه ال يكتفى . فذكر العدالة وجعلها شرط2«الرُّ

 اإلسالم عند أداء الشهادة بل البد منهما معا. بظاهر

ن ما يقال في حد العدالة التي تلزم بها التزكية وإجازة الشهادة هو أن يكون وأحس»وعرف اإلمام ابن رشد العدالة فقال: 

الرجل مجتنبا للكبائر، متوقيا من الصغائر، متصاونا عن الرذائل؛ ألن ارتكاب شيء من الكبائر فسوق، فمن أتى بكبيرة من 

وإنـما شـرطنا في صفة الشاهد أن يكـون  ر ال يمكن السالمة منها،الكبائر لم تجز شهادته حتى تعرف توبته منها، والصغائ

وفي مختصر ابن ، 3«مـتصاونا عن الرذائل؛ ألن صيانة الـعرض من الدين فمن لم يصن عرضه لم يصن دينه، وهللا أعلم

ائِ »الحاجب:  غ  قِّي الصا ت و  ب ائِِر، و  اْلك  ِذِب و  ل ى اْجتِن اِب اْلك  ينِياةُ ع  اف ظ ةُ الدِّ ال ةُ اْلُمح  د  ه ا اْلع  ع  ل ِة، ل ْيس  م  ام  ُحْسُن اْلُمع  ان ِة، و  اُء اأْل م  أ د  ِر، و 

ةٌ   وقد اختصر هذا المعنى ابن عاصم في تحفته فقال:، 4«بِْدع 

ـهْ  يـا قُّـظٌ ُحــرِّ ـيـ  ـةٌ تـ  الـ  ــد  ـْرِعـياْه *** ع  تُـهُ الم  شاِهـٌد ِصـفـ   و 

ي ا *** و  بائِر  ْن ي ْجت نُِب الك  ْدُل م  اوالع   تقي في الغالب الصغائِر 

، ل  »والشيخ خليل في مختصره بقوله:  ِريٍّ ق د  ، و  اِرِجيٍّ : ك خ  ل  إِْن ت أ وا ٍة و  ِبْدع  ْجٍر و  ح  اقٌِل، ب الٌِغ، باِل  فِْسٍق و  ، ُمْسلٌِم، ع  ْدُل: ُحرٌّ ْم اْلع 

ةً  ة  ِخسا ِغير  ِذٍب، أ ْو ص  ثِير  ك  ةً، أ ْو ك  بِير  ٍة،  يُب اِشْر ك  ِدب اغ  اِع ِغن اٍء، و  م  س  اٍم، و  ما ِئٍق ِمْن ح  ْيِر ال  ٍة بِت ْرِك غ  ل ِعب  ن ْرٍد، ُذو ُمُروء  ف اه ةً، و  س  و 

فاٍل ... ما فِي فِْعٍل؛ ل ْيس  بُِمغ  إِْن أ ْعم ى فِي ق ْوٍل أ ْو أ ص  ْنٍج و  ِة ش ْطر  ام  إِد  ٍة اْختِي اًرا، و  ِحي اك  و 
مها المتقدم تعتبر ضابطا العدالة بمفهو. ف5« 

  د ونقصت أو انعدمت في شهود آخرين.من ضوابط الترجيح بين البينات كلما زاد االتصاف بها في شهو

: أن البينة أو الشهادة التي يكون شهودها أكثر عدالة من شهود البينة األخرى تكون جديرة هو معنى القاعدةبناء عليه، فإن و

نهم شهرة بالخير والصالح، أو بالضبط، وكونهم ال تنطوي عليهم الحيل، فتقدم هذه الحجة على بالترجيح، كأن يكونوا أكثر م

دٍ »الحجة التي ال عدالة فيها زائدة لقول الشيخ خليل:  د  ال ٍة ال  ع  د  ِزيِد ع  بِم   . 6ما لم يكثروا جدا بحيث تفيد شهادتهم العلموهذا « و 

الِ : »الكبرى من المدونةأصل ذلك و لِك  ِمْن ق ال  م  ْيُر ذ  ن انِيُر أ ْو غ  اِهُم أ ْو د  ر  د  بِيٌد أ ْو ُعُروٌض و  ْيِه ُدوٌر أ ْو ع  ان ْت فِي ي د  ْن ك  ٌك: م 

لِك  بِي ِدِه ب يِّن ةً أ ناهُ ل هُ  أ ق ام  ِمْن ذ  أ ق ام  ب يِّن ةً أ ناه ا ل هُ و  ُجٌل و  لِك  ر  ه ااأْل ْشي اِء، ف اداع ى ذ  ًدا،، قُِضي  بِش  د  ان ْت أ ق لا ع  إِْن ك  ا و  لِِهم  ِة أ ْعد   د 

 

                                                                                                                                                                                                   
 .557/  مختصر خليل: ص:  1

 .8/521/  تبصرة الحكام:  2

هـ(، دار الغرب 251البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت/  3

 .81/18: م(8311هـ/8311بيروت، الطبعة الثانية لسنة )اإلسالمي ـ 

 .313/ جامع األمهات: ص:  4

 .555/ مختصر الشيخ خليل: ص:  5

 .511؛1/517/ مواهب الجليل:  6
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افُؤ  فِي   ًدا أِل نا التاك  د  ا ع  ال  أ ْقِضي بِأ ْكث ِرِهم  دِ  و  د  ال ِة ال  فِي اْلع  د  فال عبرة إذن بالعدد األكبر مع تفوق إحدى البينتين في وصف  .1«اْلع 

 تماد مزيد العدالة مرجحا من المرجحات كما نص على ذلك غير واحد.العدالة، ويبقى القول المشهور في المذهب المالكي هو اع

وهذا ما ذكرته المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية عندما صرحت بأن من أسباب الترجيح }زيادة العدالة{ ثم أعقبته 

ى البينتين أكثر من شهود إحد زيادة عدد الشهود بأن يكون عدد شهود يعني أن؛ مباشرة بذكر عبارة: }والعبرة ليست بالعدد{

ءة وتقوى ليس مرجحا إذا كان في األخرى زيادة العدالة، وبالتالي تقدم البينة التي يكون شهودها أكثر عدالة أي مرواألخرى 

مزيد وال عبرة بالعدد في مقابلة زيادة العدالة على المشهور؛ إذ المقصود من الترجيح هو قطع النزاع وعلى التي ال عدالة فيها، 

العدالة أقوى في قطعه من زيادة العدد؛ ذلك أن الترجيح بالعدد يفضي إلى كثرة النزاع وطول الخصومات، فإذا ترجحت بينة 

أحد الخصوم بمزيد عدد سعى الخصم اآلخر في زيادة عدد بينته، وتطول الخصومة وتعطل األحكام، أما إذا اعتمد ترجيح 

 .2خر أن يجعل بينته  أعدل فال يطول النزاعالعدالة فإنه ليس في قدرة الخصم اآل

فالسبب إذن في ترجيح مزيد العدالة على مزيد العدد، أن مزيد العدالة أقوى في التعذر من زيادة العدد، إذ أن في استطاعة 

في النفس كل من الخصمين أن يزيد في عدد شهوده، بخالف زيادة العدالة، ووجود من هو أكثر عدالة في إحدى البينتين يبعث 

 طمأنينة شهادته أكثر مما تبعثه شهادة البينة األخرى. 

لكن هذا الضابط مقيد بما إذا لم تبلغ الكثرة حد التواتر، أما إذا بلغت هذا الحد، فإنها تقدم حينئذ على الشاهدين ولو كانا أكثر 

 .3عدالة؛ ألن التواتر يفيد العلم، وشهادة العدلين تفيد الظن فقط

 ـاظ هـذه الـقـاعــدة:ومــن ألــف

 (.الترجيح ال يكون بكثرة العدد: )أوال

ِزيا »يقول ابن فرحون:  ال ِة ُدون  م  د  ِزياِة اْلع  ا ي ق ُع التاْرِجيُح بِم  إِنام  ْشهُوِر، و  ل ى اْلم  ِد ع  د  ِة اْلع  ْثر  ُح ِبك  جا ال  يُر  دِ و  د  ومثال ذلك لو . 4«ِة اْلع 

ر وادعى كل واحد منهما أنه له، وأتى األول بثالثة شهود ليثبت دعواه، وأتى الثاني بخمسة شهود، اختلف اثنان حول ملكية عقا

 مشهور عند علمائنا المالكية.فال ترجح إحدى البينتين على األخرى بزيادة العدد، وهذا هو القول ال

 .5(إذا تعارضت شهادة العدول مع شهادة اللفيف قدمت شهادة العدول): ثانيا

وفي الجواب عن هذا التعارض يقول أبو للفيف ال ينظر فيهم إلى العدالة، ألن شهادة العدول أرجح ال محالة؛ ألن اوهذا 

ِة الُعـُدول : الشتاء الغازي رحمه هللا ه اد  ْقـِديِم ش  ُعُدول *** ف اْحـُكم بِتـ  ض  ل فِيٌف و  ار  إِْن ت ع   و 

 فنقول: قيود وتنبيهات الفقه المالكي على القاعدة وأما

 

 

                                                           
 .4/112/ المدونة الكبرى:  1

 بتصرف. 3/12/ الفروق:  2

 .8/421/  مواهب الخالق:  3

 .8/473/  تبصرة الحكام:  4

هـ(، مركز إحياء التراث المغربي ـ الرباط، طبعة دار الثقافة، 8125بي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري)ت/ شهادة اللفيف أل 5

 .45ب.ط: ص: 
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 .ال ترجيح بمزيد العدالة إال مع اليمين :أوال 

ال  »قال العالمة الخرشي:  د  ا فِي اْلع  اهُم  ْت إْحد  اد  ز  ُر ب يِّن ةً أ ناهُ ِمْلُكهُ و  أ ق ام  اآْلخ  ا أ ق ام  ب يِّن ةً أ ناهُ ِمْلُكهُ و  ُم ف إِذ  ى ف إِناه ا تُق دا ل ى اأْلُْخر  ِة ع 

ْيِره ا و   ل ى غ  اِحدٍ ع  اِهٍد و  ال ِة ك ش  د  ِزيد  اْلع  ل ى أ نا م  اِحبُه ا اْلي ِمين  بِن اًء ع   .1«ي ْحلُِف ص 

فزيادة العدالة في إحدى البينات تكون معتبرة بشرط أن يحلف معها صاحبها على المشهور بناء على أنها بمثابة شاهد واحد، 

 شيء المتنازع فيه إال بعد أدائه اليمين في المال وما يؤول إليه.فال يستحق صاحب البينة التي زاد فيها وصف العدالة ال

 .ال يعمل بزيادة العدالة إال في األموال. أَْو ال يعمل بزيادة العدالة فيما ال يثبت إال بشاهدين: ثانيا

في مواهب الجليل وهذا نتيجة للقيد األول أي أن هذا الترجيح إنما هو محصور ومعمول به في األموال أو ما يؤول إليها ف

اِل(. ق ال هُ فِي ِكت اِب اإْلحْ »للحطاب رحمه هللا:  ِل اْلب يِّن ت ْيِن إالا فِي اأْل ْمو  ى بِأ ْعد  ال  يُْقض  : )و  افِيُّ ى ت ْنِبيهٌ: ق ال  اْلق ر  اِم فِي ت ْمِييِز اْلف ت او  ك 

ن ق ل هُ اْبُن ف ْرُحونٍ  اِم و  ْن اأْل ْحك  لعدالة مقيد فيما يثبت بالشاهد واليمين أي في المال أو ما يؤول إليه ال في غيره فالعمل بزيادة ا. 2«ع 

 كالنكاح مما يثبت بشاهدين؛ ألن زيادة العدالة كشاهد واحد.

 .يرجح بزيادة العدالة ما لم يبلغ شهود الخصم حد التواتر :اثالث

د بما إذا لم يبلغوا من الكثرة حتى يحصل بهم العلم بحيث فمحل عدم الترجيح بزيادة العدد واالعتبار بزيادة العدالة إذن مقي

يقطع بصدقهم، وإال وجب الترجيح بزيادة العدد ولو كن نساء؛ ألن غاية ما تفيده زيادة العدالة غلبة الظن بخالف الكثرة فتفيد 

ال ٍة فِي إْحد ى الْ »ونص على ذلك الشيخ الدردير بقوله: ؛ العلم د  ِزيِد ع  ح  بِم  ُرجِّ اِهٍد و  ت ه ا ك ش  ل ى أ نا ِزي اد  ي ْحلُِف ُمِقيُمه ا بِن اًء ع  ب يِّن ت ْيِن و 

ثُر   ل ْو ك  ٍد فِي إْحد ى اْلب يِّن ت ْيِن و  د  ِزيِد ع  اِجُح ال  بِم  هُو  الرا ا ل ْم يفِد اْلِعْلم  إْذ الظانُّ ال  يُق اِوي اْلِعْلم   ،و  ي ْنب ِغي م  وفي شرحه الصغير ، 3«و 

ا ل ْم تُفِ »على المرجحات:  عطفا ، م  ثُر  ل ْو ك  ٍد و  د  ِزيِد ع  ى ال  بِم  ل ى اأْلُْخر  ُم ع  ا ف تُق دا اهُم  ال ٍة فِي إْحد  د  ِزيِد ع  ب ِب م  ةُ اْلِعْلم  أ ْو ِبس  ْثر   .4«ْد اْلك 

 .الترجيح بزيادة العدالة إنما هو في البينة المثبتة للحق ال في المزكية :رابعا

المقصود بزيادة العدالة التي يستند إليها القاضي أو  فال يقع بهم الترجيح، ألنالبينة المزكية أي المعدلون للشهود، والمقصود ب

  .5المفتي في الترجيح بين البينات هو زيادتها في ذات البينة أي البينة األصلية ال في المزكين للبينة، فإنها غير معتبرة

 .ع شاهد مبرزإذا تعارض شاهدان عدالن م :خامسا

ومما ينبه عليه بخصوص هذه القاعدة أنه إذا تعارض شاهدان عدالن مع شاهد واحد لكنه مبرز أي فاق أقرانه في العدالة، 

 فقد اختلف فقهاء المالكية في هذا الترجيح على قولين، جاء في العاصمية:

ـاِن  اِرض  ـْدٍل يُـع  ْي ع  و  فِـي ذ  ـى ل   ***و  ًزا أ تـ  ـرِّ ــــْوال نِ ُمــبـ   ـــهُـم قـ 

ى  ــض  ْيِن ُمط رٌف قـ  بِالشِهـيد  ى ***و  ل  أ ْصب ُغ اْرت ض  ْلف  واألْعد  الح   و 

                                                           
 .7/541/  شرح مختصر خليل:  1

هـ(، دار 323مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني )ت/  2

 .1/513: م(5117الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الثانية سنة )

 .3/551/  الشرح الكبير:  3

هـ(، ومعه حاشية أبي العباس الصاوي المالكي، دار 8518ألبي البركات الشيخ أحمد الدردير )ت / شرح أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك 4

 .3/411: المعارف ـ القاهرة، ب.ط

 .518اذي الرفاق للرهوني: ص: /  ح 5
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فمنهم من رجح شهادة العدلين بالنظر إلى وجود الكثرة مع العدالة وهو قول ينسب لمطرف، ومنهم من ذهب إلى القول  

بزيادة العدالة لكن مع اليمين،  ينسب ألصبغ وذلك بالنظر إلى تفوقهابترجيح البينة التي تأسست على شهادة المبرز وهو قول 

ن اتصفتا بالعدالة فيتساويان وينظر إلى مرجح البينتي؛ ألن كال من والظاهر أن القول األول أولى بالترجيح وهو القول المشهور

اِهٍد : »العالمة سيدي أحمد الدردير آخر من المرجحات وال شيء إال التعدد فترجح به؛ يقول ل ى ش  انٍِب ع  ْيِن ِمْن ج  اِهد  ح  بِش  ُرجِّ و 

ا ان  أ ْعد ل  ِمْنهُم  ل ْو ك  ِر و  ي ِميٍن ِمْن اآْلخ   .1«و 

 .إذا كانت إحدى البينتين أعدل واألخرى مؤرخة :سادسا

البينة المؤرخة ـ  قيل يرجح األعدل، وقيل عكسه ـ أي ترجح»وإذا كانت إحدى البينتين أعدل وأرخت األخرى فقال التسولي: 

اريخ مقدم على النظر في ر أن النظر في التظهِ وترجيح البينة المؤرخة على القول الراجح يُ  .2«وهو الراجح، وثالثهما يتساقطان

  األعدلية.

ْينِ »أشار إلى هذا المرجح الشيخ خليل بقوله:  اِهد  ِبش  أ ت ْينِ  و  ي ِميٍن أ ْو اْمر  اِهٍد و  ل ى ش  وهذا النوع من الترجيح هو الذي ، 3«ع 

أن الشهود إذا تساووا في العدالة فيلجأ حينئذ إلى الترجيح باألكثر عددا، فشهادة  :ذلكينعته الفقهاء بالترجيح بقوة الحجة، ومعنى 

على المالكي، فإن شهادة الشاهدين مقدمة على شهادة الواحد، أو الشاهدين فأكثر تقدم على شهادة الواحد، وحسب قواعد الفقه 

ُجٌل استنادا شاهد مع امرأتين، على شاهد مع يمين، أو  ُجل ْيِن ف ر  الُِكْم ف إِْن ل ْم ي ُكون ا ر  ْيِن ِمْن ِرج  ِهيد  اْست ْشِهُدوا ش  لقوله تعالى: }و 

اءِ  ه د  ْون  ِمن  الشُّ ْن ت ْرض  أ ت اِن ِمما اْمر    .4{و 

؛ إذ من العلماء من جانب آخر ولو كان أعدل زمانه ورجح بشاهدين من جانب على شاهد ويمين»: الزرقاني عبد الباقي يقول

ُجل ْينِ على شاهد وامرأتين لقوله تعالى: كذا من ال يرى الحكم بشاهد ويمين، و الُِكْم ف إِْن ل ْم ي ُكون ا ر  ْيِن ِمْن ِرج  ِهيد  اْست ْشِهُدوا ش   }و 

اِء{ ه د  ْون  ِمن  الشُّ ْن ت ْرض  أ ت اِن ِمما اْمر  ُجٌل و  القاضي ابن فرحون في ، ونص 5«، فجعل في اآلية مرتبتهم عند عدم الشاهدينف ر 

اْلي ِمينِ : »بالقولتبصرته  اِهِد و  ل ى الشا اِن ع  اِهد  ُم الشا ِة، ف يُق دا ةُ اْلُحجا التاْرِجيُح ي ْحُصُل بُِوُجوٍه: قُوا ْوا و  ا اْست و  ْرأ ت ْيِن إذ  اْلم  اِهِد و  ل ى الشا ع  ، و 

ال ةِ  د   .6«فِي اْلع 

تعارضت بينتان إحداهما مكونة من شاهدين شهدت بعقار لشخص، والثانية مكونة من شاهد واحد شهدت به  وهكذا فمتى

ن بينة األول لبينتين في العدالة، فإوتساوى كل من شهود اأو من شاهد وامرأتين لشخص آخر وحلف هذا األخير يمينا مع شاهده 

 الها على زيادة العدد، وهذا كله مع التساوي في العدالة.الشتم ترجح على بينة الثاني

 ومـن األلفاظ ذات الصلة بهذه القاعدة: 

 

                                                           
 .3/551/  الشرح الكبير لمختصر خليل:  1

 وما يليها. 17/  حاشية التسولي على التاودي على الزقاق:  2

 .557/  مختصر خليل: ص:  3

 (.515/  سورة البقرة، اآلية: ) 4

 .7/412/  شرح مختصر خليل:  5

 .8/473/  تبصرة الحكام:  6
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 (.ترجح البينة المتواترة على غيرها: )أوال 

ادة تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، والبينة المتواترة هي التي بلغ شهودها في الكثرة مبلغا أحالت الع

ومثال هذه القاعدة لو تنازع اثنان في ملكية بستان أو أرض زراعية، وأقام كل  .1ووسطه كطرفيه، أي عن مثلهم إلى منتهاه

البينة المتواترة؛ ألن ، فإننا نعمل بمنهما البينة على صحة دعواه، وكانت بينة أحدهما قد وصلت حد التواتر واألخرى لم تصله

 التواتر يفيد اليقين فيترجح على الظن.

 (.يرجح بقوة الحجة: )ثانيا

ومثال هذه القاعدة لو اختلف اثنان في ملكية بستان، فشهد ألحدهما رجالن وشهد لآلخر رجل مع يمينه، فإننا نرجح بينة 

ال ِة، »قرافي عن الجواهر: ويقضي له القاضي بملكية البستان، كما جاء في نقل اإلمام ال األول د  ةُ اْلع  ةٌ: ِزي اد  اِرُك التاْرِجيِح أ ْرب ع  د  م 

ا اْست   ْرأ ت ْيِن إِذ  اْلم  اِهِد و  ل ى الشا ع  اْلي ِميِن و  اِهِد و  ل ى الشا اِن ع  اِهد  ُم الشا ِة ف يُق دا ةُ اْلُحجا قُوا ال ِة و  د   .2...«ُووا فِي اْلع 

  :المالكي وتنبيهاته على القاعدةقيود الفقه ب وفيما يتعلق

 .ال ترجح شهادة الشاهدين على شهادة الرجل والمرأتين إال إذا تساوي الكل في العدالة: أوال

فالترجيح العددي عند المالكية ال يُحتكم إليه إال إذا تساوى شهود البينتين في العدالة، وهذا من القيود التي تنطوي عليها 

كما سلف الذكر، ومفهوم ذلك أنه إذا زيدت عدالة أحد الطرفين فإنه يركن إلى  في الفقه المالكي القاعدة، وهو أمر معروف

 الترجيح بزيادة العدالة حسبما تقدم في الفقرة السابقة.

 .ترجح شهادة الشاهدين على شهادة الرجل والمرأتين إذا لم يكن الرجل أعدل: ثانيا

مرتبتهم عند عدم الشاهدين، لكن إذا كان  دم الشاهدان على الشاهد والمرأتين؛ ألنيقالذي استقر عليه الحال كما سلف أنه كما 

الشاهد الذي معهما أعدل من الشاهدين، فإنه يقدم هو والمرأتان على الشاهدين، وأولى إن كانت المرأتان أعدل كالشاهد معهما، 

الشهير  وألبي عبد هللا العبدري؛ 3ط فال يحصل بها تقدمأي لو كانت المرأتان أعدل فق فإن كانتا أعدل دونه فيقدم الشاهدان

ْذه ِب: تُ »ما لفظه:  بالمواق ْن اْلم  اللاْخِميُّ ع  اِزِريُّ و  ْرأ ت ْيِن ف ق ال  اْلم  اْلم  اِهِد و  ل ى الشا ْيِن ع  اِهد  ا ت ْرِجيُح الشا أ ما ع  و  ِل م  ةُ اأْل ْعد  ه اد  ُم ش  ق دا

ُجل   ل ى ر  أ ت ْيِن ع  ْدل ْينِ اْمر   .4«ْيِن ع 

والحاصل أن قاعدة ترجيح شهادة الشاهدين على شهادة الشاهد مع اليمين وشهادة الشاهد مع المرأتين تعتبر من المرجحات 

 التي نص عليها فقهاؤنا المالكية في إزالة التعارض الحاصل بين البينات. 

 

ويشتمل هذا الفرع على ثالث فقرات: )الفقرة األولى( في تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة، و)الفقرة الثانية( في 

 تقديم البينة السابقة على البينة الالحقة تاريخا، ثم )الفقرة الثالثة( في تـقديم بـينة التفصيل على بينة اإلجـمال.

 

                                                           
هـ(، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى سنة 181محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت/ التعريفات لعلي بن  1

 .71م(: ص: 8314هـ/8314)

 .81/813م(: 8333/ الذخيرة لإلمام القرافي، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، طبعة ) 2

 .7/412. شرح الزرقاني على مختصر خليل: 8/422/  مواهب الخالق:  3

 .1/522/  التاج واإلكليل:  4
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يعتبر تاريخ الوثيقة المعتمدة كحجة في اإلثبات بيانا جوهريا يرجع إليه في حال وجود تعارض بين حجتين من نفس القوة، 

 وهذا المرجح مما يتعلق ببيانات الحجتين، وقد أشار إليه كل من الزقاق في الميته والشيخ خليل في مختصره في معرض

أن البينة التي تذكر تاريخا للملك تقدم على مقابلتها الخالية منه، فإذا تنازع شخصان  :حديثهما عن المرجحات، ومعنى القاعدة

في ملكية عقار معين، فإن البينة التي بينت تاريخ ملك أحد المتنازعين تقدم على معارضتها التي لم تذكر تاريخا، حيث ترجح 

كما لو شهدت بينة المدعي مثال، بأن الدار المعينة فيه لمن شهدت له، وتلغى األخرى التي لم تؤرخ، المؤرخة ويحكم بالمتنازع 

ملك له منذ خمس سنوات، بينما شهدت بينة المدعى عليه بأن الدار ملكه ولم تذكر تاريخا، فإن األولى ترجح على الثانية بسبب 

فصيل وزيادة علم على معارضتها، حيث حددت تاريخ الملك وبينته وهو اشتمالها على التاريخ، فالبينة المؤرخة فيها مزيد ت

 أقوى سببا، بينما البينة المعارضة لها الخالية من التاريخ، أثبتت فقط الملك مطلقا ومجردا عن التاريخ وهو أضعف سببا.

أقام أحدهما بينة أن أباه ومن كتاب ابن سحنون قيل: فإن »قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد المجمع على فضله وعلمه: 

مات وترك أرضا ميراثاً، وأقام آخر بينة أنها له، قال يقضى بها بينهما نصفين، إال أن يكون في شهادة أحدهما توقيت فيقضى له 

بها. ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب: وإن شهد لآلخر بينة بمثل هذا فسألتهما عن التاريخ فمن ورخت قضيت 

إذا ذكر التاريخ في إحدى البينتين، فتقدم على التي لم تذكره، وقال »، وفي مواهب الخالق شرح المية الزقاق: 1«ؤرخةبقول الم

 .2«ابن شاس: إن كانت إحدى البينتين مطلقة، واألخرى مؤرخة قدمت المؤرخة على المطلقة. قال: وهو المعتمد في المذهب

لكن المقصود بتاريخ الوثيقة هنا ليس تاريخ تحرير البينات الحجة غير المؤرخة، لها ترجح على فذكر التاريخ في البينة يجع 

والوثائق؛ أي التاريخ الذي يتلقى فيه الموثوقون والسادة العدول أنواع الشهادات، وإنما المقصود تاريخ الشيء المشهود به وهو 

ح الشهود ويقولوا في شهادتهم مثال: إنه يضع يده مدة الحيازة أو ما يكشف عن طول مدة التصرف في العقار، وذلك بأن يصر

، ومثال ذلك للتوضيح: إذا على العقار، ويتصرف فيه بشروط الملك الخمسة ويذكرون هذه الشروط مفصلة حسبما تقدم ذكرها

يازة هـ، وشهدت أخرى بالح8341هـ، في حين أن هذه الشهادة حررت بتاريخ 8351شهدت بينة بأن حيازة صاحبها ترجع لعام 

هـ، فإن البينة األولى ترجح على الثانية وإن كانت هذه 8351لصاحبها حيازة مطلقة لكن وقت تحريرها وتوثيقها يرجع لعام 

هـ في وقت تحريرها؛ ألن العبرة بمدة التصرف والحيازة ـ وهي مطلقة في الشهادة الثانية ـ ال بتاريخ 8351األخيرة ترجع لعام 

 تحرير البينة.

بالتاريخ موضوع زلل، ألن الكثيرين يظنون أن المراد بتاريخ الوثيقة المستند إليه في الترجيح، هو التاريخ األقدم  فالترجيح

م مع ذكرها للمدة 8312م من دون ذكر أمد الحيازة، والثانية في عام 8311بالنسبة للوثيقتين، فإذا أرخت إحدى البينتين في عام 

وليس  و مدة الحيازة بالنسبة للوثيقتينه ألقدم تاريخا، وهو خطأ شائع؛ ألن المراد بالتاريخنها ااعتبرت األولى هي المرجحة أل

 تاريخ تحريرهما.

 

 

                                                           
هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ 411/ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات للشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني )ت 1

 .47؛3/41م(: 8333بيروت، الطبعة األولى )

 .8/315/  مواهب الخالق:  2
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 ومن جهة فقد اعتمد المالكية هذه القاعدة ألوجه معقولة منها: 

أو بعدها فأصبح ـ أن البينة المؤرخة أثبتت الملك وهو معين فأصبح متيقنا، واألخرى غير المؤرخة يحتمل أن تكون قبلها 8

 الملك فيها مظنونا، والعمل بالمتيقن أولى من العمل بالمظنون.

 ـ وجه آخر وهو أن البينة المؤرخة تقتضي الملك في الحال بخالف المطلقة. 5

ـ وألنه ظهر بالتاريخ أن صاحبة الوقت أسبق وال تاريخ مع األخرى، والشراء أمر حادث وال يعلم تاريخه، فكانت صاحبة 4

 اريخ أولى وأرجح.الت

ـ وألن البينة المؤرخة تضمنت زيادة علم وهو ذكر السبب وتاريخه واألخرى خفي عليها ذلك فترجح بذلك األولى على 3

 .1الثانية

 ومــن ألــفــاظ هــذه الــقــاعــدة:

 (.ترجح البينة المؤرخة على البينة المطلقة: )قاعدة

في ملكية حانوت وأقام أحدهما البينة على أنه اشتراه من فالن بتاريخ ومثال القاعدة المذكورة لو تنازع شخصان 

القاضي في هذه الحالة يعمد إلى  الن المذكور دون ذكر تاريخ، فإن، وأقام اآلخر بينة على أنه اشتراه من ف88/12/5182

 بالحانوت.لصاحبها ويقضي ترجيح البينة الشاهدة بالملك في التاريخ المذكور 

 ن قاعدة الترجيح بالتاريخ تبقى مقيدة كغيرها بقيود منها:وأشير إلى أ

 .يعتبر التاريخ مرجحا ما لم يعارض بحكم القاضي :أوال

وهو فالتقييد بقضاء الحاكم هنا وحكمه بالمتنازع فيه لصاحب البينة المطلقة معتبر ويلغي االستناد إلى تاريخ البينة األخرى؛ 

ِة »هذا المرجح استثناء فقال:  ما ذكره صاحب التوضيح حيث أورد على ه اد  ِة أِل ْشه ب  إالا أ ْن ي ُكون  فِي ش  خ  را اْلق ْوُل بِت ْقِديِم اْلُمؤ 

ْت ل هُ  ِهد  ْن ش  ْبِد لِم  ى بِاْلع  اِكم  ق ض  ْخ أ نا اْلح  رِّ  .2«الاتِي ل ْم تُؤ 

 .بينة المؤرخةنازع فيه من صاحب اليعتبر التاريخ مرجحا ما لم يثبت شراء المت :ثانيا

من صاحب البينة المؤرخة أو أن هذا األخير أعاره منه، ففي هذه  أنه اشترى المتنازع فيه صاحب البينة المطلقةأقام فإذا 

 .3بينة األولى دون الثانيةالصاحب ل يقضى بالملك

التااِريـِخ أ ْو »ق أيضا ببيانات الحجتين، وقد عطفه سيدي أبو الحسن الزقاق على مرجح التاريخ فقال: وهذا المرجح مما يتعل و 

ْبقِـهِ  ِمهِ »، وعبر عنه الشيخ خليل عطفا أيضا على التاريخ بقوله: «س  ُم »، فيما عبر عنه ابن عاصم بقوله: «أ ْو ت اِريٍخ، أ ْو ت ق دُّ قِد  و 

 «.  بِلْ التاِريِخ ت ْرِجيٌح قُ 

                                                           
للدكتور محمد عبد هللا محمد الشنقيطي، دراسة مقارنة بين المذاهب األربعة، الطبعة األولى ـ الرياض،  / تعارض البينات في الفقه اإلسالمي. 1

 .543م(: ص: 8333هـ/8351طبعة )

هـ(، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 771/ التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب. للشيخ خليل بن إسحاق المالكي )ت 2

 .1/85التراث: 

 .3/41النوادر والزيادات:   / 3
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فإذا شهدت كلتا البينتين بالملك، وذكرت كل منهما تاريخا لهذا الملك، فإنه يعتد بالبينة األسبق تاريخا، وتلزم اإلشارة هنا كما  

؛ في الفقرة السابقة أن قدم التاريخ الذي يقع به الترجيح بين البينات يعني قدم تاريخ الشيء المشهود به ال تاريخ تحرير البينات

ما شهدت بينة بأن فالنا يتصرف منذ أربع وأربعين سنة، وأخرى شهدت بأن خصمه تصرف منذ أربعين سنة، فإن األولى فإذا 

يعني أن البينتين عند تعارضهما إذا أرختا وكان تاريخ »يقول سيدي محمد بن محمد سالم المجلسي رحمه هللا: رجحة لقدمها؛ م

بالتي هي أقدم تاريخا. قال ابن مرزوق: أي وترجح إحدى البينتين المتعارضتين إحداهما أقدم من تاريخ األخرى، فإنه يعمل 

على مقابلتها بذكرها تاريخ الملك إذا لم تؤرخه األخرى، أو يكون تاريخ إحداهما متقدما على تاريخ األخرى إذا أرختا جميعا. 

أي التاريخ فتقدم الشاهدة بسبقه على المتأخرة تأريخا وقال عبد الباقي: وتاريخ ذكرته بينة فتقدم على التي لم تؤرخ، أو تقدمه 

 .1«ولو كانت أعدل من المتقدمة

أن الملك ثبت لألقدم واألصل بقاء ما كان على ما كان، وما أثبتته البينة األخرى محتمل لمعارضة هذه البينة له ذلك ووجه 

 .2عن المعارض فتساقطتا فيما تعارضتا فيه ويبقي استصحاب الحال لذات األقدم خاليا

 ومن األلفاظ والصيغ المناسبة لهذه القاعدة:

  .3(إذا انكشفت التواريخ وجب الملك ألقدم التاريخين): قاعدة

يعتبر قدم التاريخ سببا من أسباب الترجيح عند الفقهاء المالكية، فمن شهدت له بينته بالملك من سنة خمسين ولم وبناء عليه 

اآلن، وشهدت بينة أخرى لخصمه بالملك من سنة ستين ولم يعلم شهودها خروج الملك عن يده يعلم خروج الملك عن يده إلى 

ومن كتاب ابن سحنون »جاء في النوادر والزيادات: تاريخها وتلغى الشهادة الثانية؛  لقدم بالشهادة األولىإلى اآلن، فإنه يعمل 

ن، وأقام حائزه بينة أنه له منذ سنة قال: أقضي به لصاحب منذ عامي حائطهبيد رجل أقام آخر بينة أنه  حائطقال أشهب في 

إِْن ل ْم يُْمِكْن »وذكر ابن فرحون في تبصرته وجوه الترجيح فقال: ، 4«العامين ، و  ا ُجِمع  ْمُع ب ْين هُم  ن  اْلج  أ ْمك  ْت اْلب يِّن ت اِن و  ض  ار  إْذ ت ع 

التاْرِجيحُ  ن  و  ِم، ِمْثل  أ ْن ت ْشه د  ب يِّن ةٌ  ي ْحُصُل بُِوُجوٍه: ُرِجع  إل ى التاْرِجيِح إْن أ ْمك  ِة ت اِريِخ اْلُمت ق دِّ ل ى ِزي اد  اُل إْحد ى اْلب يِّن ت ْيِن ع  الثاالِِث: اْشتِم 

ُم السا  ن ت ْيِن، ف تُق دا هُ ُمْنُذ س  ل ك  ِر أ ناهُ م  ى لآِْلخ  ت ْشه ُد اأْلُْخر  ن ٍة و  هُ ُمْنُذ س  ل ك   .5«ابِق ةُ أ ناهُ م 

ُجٍل »... وقد اعتمد المالكية وشراح الشيخ خليل بالخصوص على مسألة المدونة في الموضوع، وفيها:  ْنِزل ِة ر  لِك  بِم  ا ذ  إِنام  و 

ِة أ ْشهٍُر، ُر اْلب يِّن ة  أ ناه ا ل هُ ُمْنُذ ع ش ر  يُِقيُم اآْلخ  ن ٍة، و  اِحِب  يُقِيُم اْلب يِّن ة  أ ناه ا ل هُ ُمْنُذ س  ُل ِمْن ب يِّن ِة ص  ِة اأْل ْشهُِر أ ْعد  ر  ش  اِحِب اْلع  ب يِّن ةُ ص  و 

ِل  ْقِت اأْل وا اِحِب اْلو  ن ِة ُعُدوٌل أ ْيًضا، ف ت ُكوُن لِص  اِحِب السا ن ِة، إالا أ نا ب يِّن ة  ص   .6...«السا

 

                                                           
/ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر للعالمة الشيخ محمد بن محمد سالم بن محمد سعيد المجلسي الشنقيطي العلوي الفاطمي الحسني  1

 .85/338م(: 5182هـ/8341هـ(، دار الرضوان ـ نواكشوط، الطبعة األولى سنة )8415اإلدريسي )ت

جمادى األولى  51هـ(، طبعة حجرية بتاريخ: 8521، بتصرف. حاشية التسولي على التاودي على الزقاق )ت421؛8/422/ مواهب الخالق:  2

 .14هـ(: ص: 8411عام )

 .847و  841/  االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  3

 .17؛3/41/  النوادر والزيادات:  4

 .411؛8/473/  تبصرة الحكام:  5

 .3/37/  المدونة الكبرى:  6
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 بما يلي: القاعدةهذه  ةالمالكي اءد الفقهكما قي 

 .السابقة تاريخا ما لم يكن المتنازع فيه محوزا حيازة قاطعة لحجة المدعي ترجح البينة: أوال

ِريٍك »وهكذا فإن الحيازة االستحقاقية المتوفرة على شروطها المذكورة في قول الشيخ خليل:  ْيُر ش  از  أ ْجن بِيٌّ غ  إِْن ح  و 

ْشر  ِسنِ  انٍِع ع  اِكٌت ِبال  م  اِضٌر س  ف  ثُما اداع ى ح  را ت ص  ال  ب يِّن تُهُ و  ْع و  ، ل ْم تُْسم  تكون راجحة على البينة المؤرخة أو السابقة  1«ين 

تاريخا؛ ألن من ثمرات الحيازة أنها تقطع بينة وحجة المدعي فال تسمع دعواه وإن ذكر الشهود التاريخ أو سبقه كما قال الشيخ 

دِ »ميارة الفاسي رحمه هللا:  ال  ُعْذر  إالا أ ْن ي ُكون  اْلق ائُِم بِح  ِر اْلُمداِعي و  ْحض  الِِك فِي ِمْلِكِه بِم  ف  اْلم  رُّ ُف ت ص  را ائًِزا ي ت ص  يث ِة التااِريِخ ح 

ُف فِ  را هُ بِي ِدِه ي ت ص  ان ْت أ ْحد ث  ت اِريًخا؛ أِل نا ت ْرك  إِْن ك  ُم ب يِّن تُهُ و  ْنهُ، ف تُق دا هُو  ي ْنظُُر ل هُ فِي ُسُكوتِِه ع  تِهِ يِه و   .2«إل ْيِه ق اِطٌع لُِحجا

 .يعتبر قدم التاريخ مرجحا ما لم يعارض بذكر سبب الملك :ثانيا

ا لم تكن ف بسبب الملك، ومثال ذلك في مجال العقار ما لو شهدت البينة شِهدت  حديثة التاريخمحل التاْرِجيح بقدم التااِريخ م 

  .3األحدث تاريخا بالبناء أو الغرس مع عدالة الشهود

 .يرجح بقدم التاريخ ولو كان الشيء المدعى فيه بيد الخصم :ثالثا

ان ْت ِبي ِد »ونقل هنا الشيخ ميارة الفاسي عن اللخمي قوله:  اٌء ك  و  س  ، و  ل  ى أ ْعد  ان ْت اأْلُْخر  إِْن ك  ِم، و  ت ا قُِضي  لأِْل ْقد  خ  إِْن ُورِّ و 

ا أ ْو ت ْحت   ا أ ْو ت ْحت  أ ْيِديِهم  ِدِهم  ل ْيه ا أ ح   .4«انتهى .ي ِد ث الٍِث أ ْو ال  ي د  ع 

 

لتي تبقى مجملة وواردة على قد يكون سبب الترجيح بين البينات يرجع إلى كون إحداهما أكثر تفصيال من األخرى ا

 الزقاق في الميته بقوله:  سيدي علي ليهالعموم، وهذا السبب أو المرجح هو الذي أشار إ سبيل

ـْن  م  ْبقِِه و  التااِريِخ أ ْو س  ْيِن و  بِاْثـنـ  ا ق ْد أُْجمـال . ***و  ل ى م  ْل ف ُمْخت اٌر ع  صِّ  يُفـ 

ترجح البينة المفصلة على المجملة، والنظر في التفصيل واإلجمال مقدم على النظر في : »الفروق ما نصهفي كما جاء 

 .5«، فإن استووا في التفصيل واإلجمال نظر في األعدليةاألعدلية

واإلجمال: إيراد الكالم على وجه مبهم يحتمل ويحتمل، كاإلجمال في عدم تحديد المشهود لهم في الوثيقة، أو عدم بيان محل 

د الكالم على وجه يحتمل اإلجمال: إيرا»الشهادة بيانا كافيا، أو عدم تحديد مدة الحيازة؛ وفي التعريفات للشريف الجرجاني: 

 .6«أمورا متعددة، والتفصيل تعيين بعض تلك المحتمالت أو كلها

فالمجمل أو البينة المجملة هي التي شهد شهودها بشيء لم يتضح المراد منه لخفاء في داللته، فال يعرف الطريق إليه أو ال 

الشك في كالم الشهود، كلما كان مجمال، كقولهم: هذه دار يعرف له وجه يؤتى منه؛ ألنه غير مبين ومفصل، فكلما وقع اإلبهام و

 ،أن يحددوا مدة حوزه لها بالضبط فالن ملك له، وهو يحوزها المدة المعتبرة شرعا، دون

                                                           
 .551/  مختصر الشيخ خليل: ص:  1

 .8/35/  اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام:  2

 .8/575/  البهجة في شرح التحفة:  3

 .8/35/  اإلتقان واإلحكام:  4

 وما يليها. 3/15/  الفروق:  5

 .3/  التعريفات: ص:  6
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فالبينة المفصلة هي التي ازدادت وضوحا وبيانا ال وعليه  الملك هل هو ملك صحيح بفصوله الخمسة أو ال؟ دون تحديدوكذا   

ك، بحيث فصلها الشهود وبينوها بيانا شافيا ينقطع معه احتمال التخصيص والتأويل، فتقدم على البينة المجملة يدع مجاال للش

 األقل بيانا منها.

ومن التفصيل إذا تنازع شخصان حول ملكية عقار، وأدلى المدعي ببينة تشهد بأن المدعى فيه ملك له منذ أكثر من 

وزه للعقار مدة عشرين سنة، فاألولى تعتبر مجملة، والثانية مفصلة، فترجح الثانية عشر سنين، وشهدت بينة المدعى عليه بح

على األولى، ومن التفصيل أيضا البينة التي تذكر التفاصيل في الملك المشهود به مثل حدوده وجيرانه، وإن كان دارا مثال تذكر 

وغير ذلك من راء أو باإلرث ال بغير ملك كالغصب، فقها الصحية، وأن ملكها صحيح بالشمرافقها بتفصيل وعدد غرفها ومرا

إن كانت الدعوى في دار أو عقار من األرض فليبين موضعها من البلد »؛ وقد قال ابن سهل في بيان الدعوى ما نصه: لالتفاصي

كاة، وأنها ملك له من جهة كذا، وأنها بيد المدعى عليه من طريق كذا لاة والسِّ  .1«والمح 

، ونبهوا القاضي إلى وجوب استفسار الشهود فال يكتفي منهم فقط ة على أهمية التفصيل في الشهاداتء المالكيوقد نص الفقها

، يقول وبخاصة من العوام بمطلق األداء، والعلة في هذا كله مراعاة لمصلحة تحقيق الشهادة لكثرة تساهل الناس في الشهادات

من أهل العلم بطريق معرفة ما شهدوا به استُفسرت منهم الشهادة وُسئلوا عن  وإن كان الشهود بها ليسوا: »الفهامة الونشريسي

إذا أدى »عن شيخ الشيوخ بالمغرب أبي الحسن الصغير قوله: رحمه هللا ونقل ، «طريق معرفتهم بهذا التقديم الذي شهدوا به

شهادته، وال يكتفي القاضي من العوام في شهود الرسم عند القاضي وكان الرسم بينا ال إجمال في شيء من فصوله علام  على 

تلقي الشهادة منهم بما يكتفي في تلقيها من نقاد الطلبة إذ قد يكتب الرسم من ال تجوز شهادته كما لمتعلم، وإن كتبه العدل الناقد 

ا مشكوكا فيها، وال أمكن أيضا أن تكون ألفاظ الرسم مطابقة لما في علم الشاهد فيه أو أزيد أو أنقص، فتكون الشهادة على هذ

رحة لعدم معرفته بما يجرح به  يقضى بشهادة مشكوك فيها، وكما ال يقبل من العاّمي مطلق التجريح حتى ينص على سبب الج 

الشاهد بخالف العالم بأوجه التجريح، كذلك ال يقبل من العاّمي مطلق األداء فيها إذا كان أّميا حتى ينص الشهادة نصا ال احتمال 

ومن تصفح أحوال العوام في أداء الشهادة  ها بيانا ال إجمال فيه، وإن قرئ الرسم على العاّمي فقد ال يفهم معاني ألفاظه.فيه وبين

 .2«عرف أنه البد أن يشترط في أدائه ما قدمناه من أنه ال يكتفى في األداء من أحدهم بأن يقول: هذه شهادتي حسبما تقدم

ال ى »ن أنه: وذكر ابن فرحون في تبصرته عن سحنو ِ ت ع  قِّ هللاا ع  ِمْن ح  ال  ي د  ، و  قا تاى ي ْست ْنِطق  اْلح  ي ْنب ِغي لِْلق اِضي أ ْن ي ْشت دا ح 

ْعفٍ  ْيِر ض  ي لِين  فِي غ  ْيئًا، و  أ ل هُْم ع  »، ونقل هنا أيضا عن ابن راشد ما نصه: «ش  هُوِد س  ل ط  الشُّ هام  غ  ت و  ت ى اْرت اب  اْلق اِضي و  ْن م 

اهُ  ِل أ ْمض  ِم اأْل وا ل ى اْلك ال  وا ع  رُّ  .3«التاْفِصيِل، ف إِْن أ ص 

 

 

                                                           
 .21/  االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  1

هـ(، نشر 283لجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب للشيخ أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )ت/ المعيار المعرب وا 2

. المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى 81/871، و3/331م(: 8318هـ/8318وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية )

ئق للمؤلف نفسه، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ـ دبي، الطبعة األولى سنة الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثا

 .471؛8/472م(: 5112هـ/8351)

 .5/581/  تبصرة الحكام:  3
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 ومـن صـيغ الـقاعدة: 

: )إن اللفظ المحتمل الذي ال يعرفه إال العالم ثانيا : )يعد االستفسار من أسباب الترجيح بين البينات ألنه يقوم مقام التزكــية(.أوال

: )ال يُقضى بشهادة مشكوك فيها كما ال يُقضى للمدعي بغير ثالثا ر العالم ذي النباهة(.ال تصح الشهادة به إال مفسرة من غي

: سادسا : )العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص يمتنع إجماعا(.خامسا : )الشهادة الناقصة ال يقضى بها(.رابعا شهادة(.

: )ال تبنى األحكام على ثامنا البد فيها من مستند وبيان(. : )الشهادة كالدعوىسابعا )تقديم الشاهد المقيد على الشاهد المجمل(.

: )ال يعمل باللفيف إال إذا كان مستفسرا ولو لم يكن به إجمال أو إبهام، و ال طلبه تاسعا النادر، ومجرد االحتمال يسقط الشهادة(.

 .1: )ال يُقضى بالمحتمل(عاشراالخصم، فاألحرى إذا طلبه(. 

لم ينفع التبري من العيوب إذا أجمل المتبري في ذلك : »بقوله سيدي الحسن بن رحال المعداني ومن هذا القبيل ما ذكره

ما  آخر ، وفي موضع«، فال ينفع ذلك صاحبه اتفاقا، وهو من معنى عدم العمل باألمور المجملة في الجملة2والعيب مما يتفاوت

ادة. السيما لفيف زماننا قال المتيطي ما نصه: مسألة: قال األحكام ال تبنى على النادر، ومجرد االحتمال يسقط الشه»نصه: 

محمد بن عبد الحكم: إن شهدوا أن فالنا وارث فالن ال يعلمون له وارثا سواه لم يجز ذلك حتى يبينوا السبب الذي به يرثه من 

 .3«والء أو غيره، إذ من الناس من يورث ذوي األرحام

ه ا »ابن فرحون في تبصرته عن القرافي:  يقولومن جهة تعليل األخذ بهذه القاعدة  دِّ ر  ِة و  ه اد  ار  ق بُوِل الشا د  ْسأ ل ِة أ نا م  ِسرُّ اْلم  و 

ِمهِ  د  ع  ْدِق و  ل ب ِة ظ نِّ الصِّ ل ى غ  ؛ وألن اإلجمال قدح من القوادح التي ترد به الشهادات، فمع اإلجمال يأتي االحتمال، ومن 4«ع 

، وقد نص غير واحد من المالكية في هذا الستداللواحتمل سقط به ا ء مع االحتمال، وأن ما احتملالقواعد المتداولة أنه ال قضا

السياق أن المدعي البد أن يبين الدعوى فيقول القاضي عند قول الخصم: )لي عليه دراهم(: من أين لك عليه هذه الدراهم؟ لئال 

القاضي يسأل عن أمور يعسر ذلك كثيرا حتى أن  ، وبين الفقهاء كان القاضي كخابط عشواءيدعي عليه ما ال يجب قضاؤه وإال

 نقلها.

فالمالكية إذن يحكمون بتقديم بينة التفصيل على بينة اإلجمال لما في الشهادات المجملة من المفاسد بسبب اإلجمال 

حائز ذلك الشيء الذي يدعي  واالحتمال، فقد يشهد الشهود في شيء ليس مملوكا إلنسان أنه ملكه، فيخرج ذلك بشهادتهم من يد

ملكيته، وأما مصالح البيان والتفسير في الشهادة فكثيرة جدا؛ وألن أصل الشهادة عندهم البيان وبه يسمى الشاهد شاهدا ألنه يبين 

لفظ فيه وال يلزم القضاء واألحكام ب»الحكم والحق من الباطل، فيقضى بالشهادة المفصلة على الشهادة المجملة، قال في المعيار: 

 .5«إشكال أو إبهام، وهذا مما ال يختلف فيه أحد من ذوي األفهام

 :قيود الفقه المالكي وتنبيهاته على القاعدةومن 

 

 

                                                           
 .844/ االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  1

ف هُ أ وْ »/  يقول الشيخ خليل:  2 ص  و  هُ ب يان  أ ناهُ بِِه و  لِم  ا ع  إِذ  ل ْم يُْجِمْلهُ  و  اهُ ل هُ و   (.822)مختصر خليل: ص: «. أ ر 

 .813و 37/ االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  3

 .5/81/  تبصرة الحكام:  4

 .81/78/ المعيار المعرب:  5
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 .ترجح البينة المفصلة ما لم تذكر البينة المجملة سبب الملك :أوال 

سبب الملك مقدم على النظر في وهذا راجع إلى تقديم البينة التي ذكرت سبب الملك على الخالية منه؛ إذ أن النظر في 

ان ْت »التفصيل واإلجمال، يقول الشيخ العدوي في حاشيته:  ل ْو ك  ْت بِاْلِمْلِك اْلُمْطل ِق، و  ِهد  ْن ش  ل ى م  ُم ع  ب ِب تُق دا ة  السا اِكر  اِصلُهُ أ نا ذ  ح 

ان ْت أ ْقد   ْت أ ْو ك  خ  ا أُرِّ الظااِهُر أ ناه ا إذ  ل  ِمْنه ا، و  ْرق انِيُّ أ ْعد  ا ق ال هُ الزا م  لِك  ك  ذ  فحاصله أنه إذا شهدت إحداهما بالملك مع  .1«م  ت اِريًخا ك 

تفصيل حدوده وتاريخه وبيان المشهود له، واألخرى بالملك المضاف لسببه، قدمت الشاهدة بالسبب على الشاهدة بالملك المطلق 

 ن الشهادات.ولو مع التفصيل؛ ألن الشهادة بالسبب تقطع ما سواها م

 .قول الشهود )يحوزها المدة المعتبرة شرعا( إجمال في الشهادة :ثانيا

؛ ألن من م: )يحوزها المدة المعتبرة شرعا(من أمثلة اإلجمال في الشهادة التي نبه الفقهاء عليها أن يقول الشهود في شهادته

 .2شرط الشهادة بالملك ذكر مدة الحوز نصا

 .ات إال مفصلةال تقبل بعض الشهاد :ثالثا

شرطها االستفسار  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بعض الشهادات ال تقبل عند المالكية إال مفصلة، فال محل لإلجمال فيها؛ ألن

 ومما ذكروه في هذا السياق الشهادات المتعلقة باألمور اآلتية: ،واالستفصال

 :خامسا الشهادة بالتوليج، وهو إدخال بيع على بيع. :رابعا. دة بالتسفيهالشها :ثالثاالشهادة بالترشيد.  :ثانياالشهادة بالغبن.  :أوال

الشهادة بالردة، وعلة ذلك كما قال  :ثامنا .3الشهادة بالجرح والتعديل :سابعا الشهادة بإثبات أخ وارث. :سادساالشهادة بالملك. 

الحتمال أن يكفره بما لم أي ، 4«هب في التكفيرال ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل الختالف المذا»ابن شاس: 

ينبغي لإلمام أن يسألهم عن شهادتهم. »الشهادة بالزنى، ففي المدونة قال مالك رحمه هللا في الشهود في الزنا:  :تاسعا .5يكفر به

 :عاشرا ا ال يوجب الحد.يشهدوا بالزنا بم فقد، 6«قال ابن القاسم: كيف رأوه؟ وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما يدرأ الحد درأه

البد أن يُسألوا عن السرقة كما هي وكيف أخرجت، ويكشفوا إذا شهدوا بذلك هل »الشهادة بالسرقة، يقول أبو عمران الفاسي: 

الشهادة  :شرثالث عالشهادة بالتعنيس.  :ثاني عشر الشهادة باإلعسار والعدم. :حادي عشر .7«علموا أنه باعها أم لم يعلموا

وإذا شهدوا على معتق أنه مولى فالن فيُسألون هل أعتقه هو أو أعتقه أبوه، فإن أبوا أن يبينوا »يقول أبو عمران الفاسي: بالعتق، 

 .8«فشهادتهم باطلة

                                                           
 .7/553/ حاشية العدوي على الخرشي:  1

 .11/ االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  2

 .32إلى  41ستحقاق: ص: من / االرتفاق بمسائل من اال 3

هـ(، 181/ الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ألبي محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي)ت 4

 .4/537م(: 5114هـ/8354تحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )

هـ(: 8411هـ(، المطبعة الخيرية بمصر، الطبعة األولى )8818تصر خليل للشيخ أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي )ت/ شرح مخ 5

1/12. 

 .3/433/  المدونة الكبرى:  6

والتوزيع ـ القاهرة، هـ(، دار الشنقيطي للطباعة والنشر 332/ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لإلمام أحمد بن علي المنجور )ت 7

 .321ب.ط: ص: 

 .321/  شرح المنهج المنتخب: ص:  8
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ل ةً فِي ت ْرِشيٍد، أ ْو ت  »يقول ابن فرحون في تبصرته ما نصه:   ةُ ُمْجم  ه اد  : ال  تُْقب ُل الشا ْرن اِطيِّ ث اِئِق اْلغ  فِي و  ْسفِيٍه، أ ْو ِمْلٍك، أ ْو و 

اث ِة إالا ِمْن أ ْهِل اْلِعْلِم، ث ائِِق الِور  ْو ت ْولِيٍج، أْو ِذْكِر أخٍ فِي و 
ْبٍن، أ ْو ت ْجِريٍح، أ ْو ت ْعِديٍل، أ  ةُ إالا  غ  ه اد  ْيِرِهْم ف ال  تُْقب ُل الشا ا ِمْن غ  أ ما و 

ا فِي اْلُكْفِر اِلْختاِل   ذ  ك  ةً، و  ا، ِف النااِس فِي اأْل ْلف اِظ الاتِي ي ْكفُُر بِه اُمف سار  ذ  ناِس بِك  ٍن اْلبِْكِر اْلُمع  ن ة  ِبْنِت فاُل  ل ى فاُل  هُوُد ن ْشه ُد ع  ا ق ال  الشُّ إِذ  ، و 

دِّ التاْعِنيِس؛ أِل نا  ِلك  ِمْن أ ْهِل اْلِعْلِم بِح  هُوُد بِذ  لِك  هُ ل ْيس  ُكلُّ ف إِناهُ ي ْحت اُج أ ْن ت ُكون  الشُّ اِء ي ْعِرفُون  ذ  ه د  وذكر بعض هذه األمور ، 1«الشُّ

ل قْ  الشيخ العالمة سيدي أبو الحسن علي الزقاق فقال: ـالفـ  دا ك  ـْولًى ف ْلـيُؤ  م  ْق *** ِزنًـى و  ُمـْست ح  ـِرق ٍة و  ٍة س   فِـي ِردا

وهكذا فكلما كانت الوثيقة خالية من بعض  .2ا حتى تبدو كالفلقأي البد أن يكشف الشاهد عن شهادته في هذه المسائل ويبينه

 العتماد الحجة والشهادة المفصلة. الشروط األساسية أو التفاصيل الدقيقة، فإن القاضي يتحول عن هذه الوثيقة المعيبة

 خاتمة وتوصيات:

يح بين البينات، وهي مرجحات هذه هي المرجحات والضوابط التي يكثر استعمالها من طرف المحاكم في موضوع الترج

معتبرة في الفقه المالكي أخذ بها السادة المالكية في مجموعة من النوازل والقضايا كما اهتم بها المشرع المغربي من خالل 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية حيث تم التنصيص عليها في مادته الثالثة وهي بال شك بوصلة يسترشد بها  43.11القانون 

 ي في المجال العقاري إذا ما أحسن استخدامها وضبط حيثياتها.القاض

، هم في باب الترجيح بين البينات كثيرة اكتفينا منها بما يدل على المراد والمقصودعن نقولالوتظل أقوال علمائنا المالكية و

 وأهم التوصيات في هذا الشأن:

ينات مواد ونصوص قانونية تكون مفصلة لما جاء مجمال : أقترح أن تصاغ في سياق موضوع قواعد الترجيح بين البأوال

ضمن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية، وذلك بذكر الحيثيات األخرى لهذه القواعد وقيود الفقه المالكي 

 مقال ال أكثر.وتنبيهاته عليها كما تمت اإلشارة إليه في هذا البحث المتواضع الذي يظل غيضا من فيض وجهدا 

: إضافة إلى ما سبق يمكن االستعاضة عن كثير من االستطرادات الفقهية بنصوص قانونية تعتمد األسلوب الجيد واأللفاظ ثانيا

المختصرة دون إطناب وال إخالل، وسيكون ذلك سببا في تطوير جانب من جوانب الفقه والقضاء على حد سواء، كما أنه سبب 

المنشودة أي الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي وهي الغاية التي تم التنصيص في الوصول إلى الغاية 

؛ فتشعب الفروع وأحكامها الفقهية ضمن مصادر الفقه المالكي تقتضي الحقوق العينية مدونةمن عليها ضمن المادة األولى 

حولها لتوحيد المواقف واعتبار ما هو مرجح وما ليس تهذيب ما يتعلق بهذه القواعد واالطالع على ما ورد من الخالف 

 وتضارب األحكام والقرارات القضائية في هذا الشأن وهللا أعلم. ،بمرجح، فإبقاء األمر على ما هو عليه يفضي إلى األخذ والرد

د موقف الفقه في إطار هذه المدونة لسد النقص وتوحيمفصلة فأملنا أن يتدخل المشرع المغربي من خالل نصوص إضافية 

 والقضاء بخصوص قواعد الترجيح بين الحجج وكذا القواعد الفقهية األخرى التي أغفلت عنها المدونة.

 

 

 

 

                                                           
 .8/417/  تبصرة الحكام:  1

 .331/  شرح المنهج المنتخب: ص:  2
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 أهم نتائج البحث: 

 من أهم نتائجه أن:

الفقهاء المالكية كما سلف عملوا على استنباط مجموعة من القواعد والضوابط التي يكون بها الترجيح بين البينات فوضعوها ـ 

ياطا للقضاء وصونا ألموال الناس وحقوقهم من الضياع مفصلة بجميع قيودها وحيثياتها موضحين كيفية إعمالها، ومؤصلة احت

والحجج، وقد  مقعدة بحيث ال تخرج في الغالب عن منقول أو معقول، كما حاولوا وضع منهج متميز في الترجيح بين البينات

نظر لدى السادة المالكية، على أني لم أتجاوز في كل مسألة من المسائل القول أشرت في كل مسألة إلى ما يقتضيه األثر وال

 المشهور أو الراجح في الفقه المالكي.

مجموعة من الضوابط واألمور األغلبية التي يتوصل بها الفقيه أو القاضي إلى معرفة البينة ـ قواعد الترجيح بين البينات هي 

وهي قواعد دقيقة تشكل البوصلة التي يسترشد بها القاضي عند فصله في  زل العقار،الراجحة من البينة المرجوحة في نوا

الحقوق والمنازعات العقارية، وإن إدالء كل طرف بحجة تنسب الحق إليه وفي غياب العلم بها يخبط القاضي خبط عشواء 

ن الحجتين هي األولى بالتطبيق وأي منها ويتأرجح بين حجة هذا وبينة ذاك ال يعلم ما يقدم وال ما يؤخر ويستعصي عليه أي م

توجب اإلبعاد، وإن دراستنا هذه حاولت مالمسة تلكم القواعد دون اإلحاطة بها جملة وتفصيال لتكون نبراسا لكل باحث 

 ومتمرس.

ن ناظم ية بيـ موضوع الترجيح بين البينات كباقي المواضيع الفقهية األخرى حظي بقسط ال بأس به في المؤلفات الفقهية المالك

المؤلفات تفحص المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية اقتداء التشريع المغربي كثيرا بهذه ، ويالحظ من خالل ومختصر وشارح

ل وأبيات الالمية للعالمة الزقاق، فهي توافق إلى حد كبير ما ذهب إليه المصادر، وبخاصة اعتماده على عبارات الشيخ خليو

مما يتبين مع هذا كله أن مقتضيات المادة المذكورة أعاله مستنبطة من الفقه المالكي وأحكامه المؤصلة تأصيال فقهاء المالكية، 

 شرعيا، إال أنه يستثنى في هذا الباب بعض المؤاخذات والقيود والمالحظات على مضمون النص القانوني.

ها وحيثياتها يجعل القاضي والمتقاضي في حيرة من أمر ـ اكتفاء المشرع المغربي بتسطير هذه القواعد وعدم تعرضه لتفاصيل

، 43.11هذه القواعد عند تنزيلها واالحتكام إليها، ليبقى الرجوع إلى أحكام الفقه المالكي محتما طبقا للمادة األولى من القانون 

رت المشتمالت المتعلقة وتبقى هذه الدراسة محاولة مني للتفحص في بعض مسائل الموضوع وأحكامه، وفصوله وأبوابه، فذك

بكل قاعدة من قواعد الترجيح، وألفاظها وصيغها، وأصلت لها تأصيال، وقيدت ما يجب تقييده، ونبهت على ما فيه حسبما جاء 

في كتب الفقه المالكي وسطره سادتنا المالكية في الموضوع على أن ما أفدته في هذا البحث هو غيض من فيض لغزارة المذهب 

 ب.وعذوبة المشر

أركان وشروط البد من توفرها كوجود التعارض، واتحاد محل النزاع، وتساوي البينتين في القوة له سلوك الترجيح بين البينات ـ 

بعض القواعد يرجح بها ما لم يبلغ شهود الخصم حد التواتر، فإذا بلغوا من الكثرة ما بوتية، وعدم إمكان الجمع، وغيرها، وأن الث

 ؛ ألن غير ذلك من المرجحات يفيد الظن فقط، والحاصل أن البينة المتواترة ترجح على غيرها.يفيد العلم رجح بهم

لذلك هو تشعب الفروع  ـ موضوع قواعد الترجيح بين البينات في حاجة ماسة لنصوص قانونية كفيلة بتنظيمه، وسيكون الدافع

 والجزئيات.

 .لى آله وصحبه وسلمنبينا محمد وع وصلى هللا علىوالحمد هلل رب العالمين 
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 الئحة المصادر والمراجع: 

وفتح العليم  .ـ بيروت، ب.ط هـ(، دار الفكر8175اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام للشيخ محمد بن أحمد ميارة الفاسي )ت 

 .م(5111هـ/8353الخالق في شرح المية الزقاق له، دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى )

هـ(، دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى لسنة 8831االرتفاق بمسائل من االستحقاق البن رحال المعداني )ت 

 .م(5117هـ/8351)

للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي االستذكار في شرح مذاهب علماء األمصار  

والتمهيد له، نشر وزارة األوقاف والشؤون  .م(5111هـ/8358دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )، هـ(314)ت

والكافي في فقه أهل المدينة له، مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض، الطبعة الثانية سنة  .هـ(8417اإلسالمية ـ المغرب، عام النشر )

 .م(8311هـ/8311)

هـ(، تحقيق الباحث: توفيق العمراني، أطروحة 315مشهور من مذهب مالك للشيخ داود بن علي القلتاوي )تإيضاح السالك على ال 

لنيل درجة الدكتوراه نوقشت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ـ فاس سايس، السنة الجامعية: 

 م(.5182/2181)

 م(.8377هـ(، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثالثة )8521بن عبد السالم التسولي )ت البهجة في شرح التحفة ألبي الحسن علي 

 .هـ(8411جمادى األولى عام ) 51والحاشية على التاودي على الزقاق له، طبعة حجرية بتاريخ: 

هـ(، دار 251قرطبي )تالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ال 

 .(م8311هـ/8311الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة الثانية لسنة )

هـ(، دار الكتب العلمية ـ 137التاج واإلكليل لمختصر خليل ألبي عبد هللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق )ت 

 (.م8333هـ/8381بيروت، الطبعة األولى لسنة )

في أصول األقضية ومناهج الحكام لإلمام العالمة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم شمس الدين بن فرحون اليعمري تبصرة الحكام  

 م(.8332هـ/8381هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى )733المالكي )ت

 (.م8311هـ/8313هـ(، دار الفكر ـ بيروت، طبعة: )388تدريب الراوي لإلمام جالل الدين السيوطي )ت 

تعارض البينات في الفقه اإلسالمي للدكتور محمد عبد هللا محمد الشنقيطي، دراسة مقارنة بين المذاهب األربعة، الطبعة األولى ـ  

 .(م8333هـ/8351الرياض، طبعة )

بعة األولى سنة هـ(، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، الط181التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت 

 .(م8314هـ/8314)

جامع األمهات للفقيه جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبي عمرو الشهير بابن الحاجب الفقيه المالكي واألصولي  

 والمختصر األصولي له، دار ابن حزم ـ .(م8331هـ/8383هـ(، دار اليمامة ـ بيروت، الطبعة األولى )131النحوي والمقرئ )ت

 .م(5111هـ/8357بيروت، الطبعة األولى سنة )

الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ألبي محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي  

 .(م5114هـ/8354هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )181المالكي)ت
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هـ(، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء، 8541ق للشيخ أحمد بن محمد الرهوني التطواني )تحاذي الرفاق إلى فهم المية الزقا  

 .(م5113هـ/8353الطبعة األولى لسنة )

هـ(، مطبعة النجاح الجديدة ـ 8341الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي للدكتور محمد بن معجوز المزغراني )ت 

 .(م8333هـ/8383بعة الثانية سنة )الدار البيضاء، الط

 (.م5117هـ/8351سنة) الرباط، الطبعة الرابعةبهـ(، دار أبي رقراق 411الرسالة للشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني )ت 

 .م(8333والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات له، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى )

 (.م8331) طبعة هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت،573)تالترمذي نن الترمذي الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة س 

هـ(، ومعه حاشية أبي العباس الصاوي 8518شرح أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك ألبي البركات الشيخ أحمد الدردير )ت 

 م(.5188هـ/8344رح الكبير له، دار الفكر ـ بيروت، طبعة )والش .المالكي، دار المعارف ـ القاهرة، ب.ط

هـ(، وبهامشه 8133شرح الزرقاني على مختصر خليل للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري )ت 

 .حاشية الشيخ محمد البناني، دار الكتب العلمية ـ بيروت، د.ت

 .هـ(، دار الشنقيطي ـ القاهرة، ب.ط332ام أحمد بن علي المنجور )تشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لإلم 

هـ( لإلمام أبي عبد هللا محمد بن قاسم األنصاري المشهور بالرصاع 114شرح حدود اإلمام األكبر أبي عبد هللا بن عرفة)ت 

 .(م8334هـ/8421هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى)133التونسي)ت

هـ(، المطبعة الخيرية بمصر، الطبعة األولى 8818خليل للشيخ أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي )تشرح مختصر  

 هـ(.8813(. وبهامشه حاشية الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي على الخرشي )تهـ8411)

 .، ب.طالرباط، مركز إحياء التراث المغربي ـ هـ(8125)ت شهادة اللفيف ألبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري 

 .(هـ8355هـ(، دار طوق النجاة، الطبعة األولى )521صحيح اإلمام البخاري ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري )ت 

 (.هـ8473) (، دار المعرفة ـ بيروت، طبعةهـ125)ت فتح الباري للعالمة أحمد بن حجر أبي الفضل العسقالني 

  ب.ط.هـ(، دار المعرفة ـ بيروت، 8533ي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك للشيخ محمد عليش )تفتح العل 

هـ(، دار المعرفة ـ 113الفروق لإلمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 

 .م(8333ت، طبعة )، دار الغرب اإلسالمي ـ بيرولهالذخيرة و .بيروت، ب.ط

 (.م8311هـ(، دار صادر ـ بيروت، طبعة )788لسان العرب ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )ت 

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر للعالمة الشيخ محمد بن محمد سالم بن محمد سعيد المجلسي الشنقيطي العلوي الفاطمي  

 .م(5182هـ/8341رضوان ـ نواكشوط، الطبعة األولى سنة )هـ(، دار ال8415الحسني اإلدريسي)ت

والتوضيح في  .(م5112هـ/8351المالكي، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة، طبعة) مختصر الشيخ خليل بن إسحاق 

 .شرح جامع األمهات له، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

م( بتنفيذ 5188نوفمبر  55هـ )8345من ذي الحجة  52في  871.88.8 الظهير الشريف رقم الصادر بشأنها مدونة الحقوق العينية 

 .43. 11القانون رقم 

 .م(8333هـ/8382) ـ بيروت، الطبعة األولى الكتب العلميةهـ(، دار 874المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس )ت 
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هـ(، مكتبة العلوم 8434عبد القادر الجكني الشنقيطي المالكي )تمذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد األمين بن محمد المختار بن   

 .(م5118والحكم ـ المدينة المنورة، الطبعة الخامسة سنة )

 م(.8331هـ/8388) هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى312)تالنيسابوري لحاكم لالمستدرك على الصحيحين  

 هـ(، دار الفكرـ بيروت، طبعة355للقاضي عبد الوهاب البغدادي)تن أنس مالك بالمعونة على مذهب عالم المدينة  

 .(م8332هـ/8382)

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب للشيخ أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي  

، دار البحوث له المنهج الفائقو .(م8318هـ/8318هـ(، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية )283)ت

 .(م5112هـ/8351للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ـ دبي، الطبعة األولى سنة )

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني   

 .م(5117الطبعة الثانية سنة ) هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت،323)ت

هـ(، مطبعة األمنية ـ الرباط، 8412مواهب الخالق على شرح التاودي لالمية الزقاق للعالمة أبي الشتاء الغازي الصنهاجي )ت 

 .(م8322هـ/8472الطبعة الثانية سنة )

ة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ هـ(، طبع وزار8435النوازل الصغرى للشريف أبي عبد هللا سيدي محمد المهدي الوزاني )ت 

 .(م8331، طبعة )هلالنوازل الكبرى أو المعيار الجديد و .3/483م(: 8335هـ/8385المغرب، سنة الطبع )

 م(.5111وثيقة البيع بين النظر والعمل للدكتور عبد الرحمان بلعكيد، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء، الطبعة الثالثة لسنة ) 

هـ(، مع 8127الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة لصاحبها أبي الحسن علي بن عبد الواحد األنصاري السجلماسي السلوي )اليواقيت  

 .(م5182هـ/8341هـ(، دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )8583شرحها للعالمة محمد بن أبي القاسم السجلماسي )ت
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 عد على جودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس داخل المجتمع الفلسطيني. أثر التعليم عن ب  

خالل تأثير جائحة كورونا  دراسة ميدانية على عينة من سكان المجتمع الفلسطيني في محافظة سلفيت)

 (العالمية

The effect of distance education on the quality of the educational level of school students 

within the Palestinian community. 

(A field study on a sample of the Palestinian community in Salfit Governorate during the 

impact of the global Corona pandemic) 

 

 ور: عبد المجيد نايف أحمد عالونةالدكت الباحث

 فلسطين – القدس فرع المفتوحة، القدس جامعة االجتماع علم أستاذ

 a_dr.abed@yahoo.com Email:  

 الملخص

على جودة المستوى التعليمي لدى  )التعليم اإللكتروني( التعليم عن بعدلقد هدف هذ البحث الى التعرف على مدى تأثير طريقة         

دراسة ميدانية على عينة من سكان المجتمع الفلسطيني في محافظة إجراء  خالله ، وقد تمطلبة المدارس داخل المجتمع الفلسطيني

وتكونت  ،االستبانة، وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأداة م0202في العام  سلفيت خالل تأثير جائحة كورونا العالمية

ينة المذكورة شمال الضفة الغربية بمختلف أنواعها ( فرداً من سكان المجتمع الفلسطيني في المد185) المدروسة من العينة

تطبيق وواوضاعها االقتصادية، وقد تبين أن الرؤية بوجود  ةاالجتماعية وفئاتها العمرية ومستوياتها التعليمية وتخصصاتها العلمي

ر أن نسبة الرضا عن هحين ظ في ،بين فئة سكان هذا المجتمع الرضا المتوسط والقليلالتعليم بنوعه االلكتروني قد جاء ما بين 

قيمة االحصائية الكلية لكل منهما فقد ظهرت لكافة قيم وفيما يتعلق بال ،التأثير ةوعديم ةوجود جودة التعليم قد جاءت ما بين المتوسط

وهذا يدل على عدم الرضا الكبير عن ( للتحسين من جودة التعليم، %10.  1( مقابل نسبة )%88.  0بة ) التعليم االلكترونية بنس

عليم االلكتروني بشكل يرها على تحسين جودة التعليم. أما فيما يتعلق بالعالقة بين حالة استخدام التطرق التعليم االلكتروني ومدى تأث

 ،فقط ترونيطبيق الصحيح للتعليم االلكعليم فقد تبين أنه يوجد عالقة بينهما في حالة التعلى جودة الت وانعكاسهصحيح 
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المجتمع لطرق التعليم  هذا وعدم قناعتها بتطبيق المؤسسات التعليمية في داخل ى عدم رضا فئات المجتمع الفلسطينيوهذا يدل عل  

 عن بُعد بشكل صحيح وجدي،

والتخصص  يمكما تبين أنه ال يوجد عالقة بين كافة متغيرات الخلفية االجتماعية المستخدمة وهي الجنس والعمر والمستوى التعلي 

وهذا يدل على أن كافة فئات  ،العلمي والوضع االقتصادي وبين تحسين جودة التعليم المنعكسة عن استخدام طرق التعليم االلكتروني

على  انعكاسهفي  بشكل كبير وايجابي المجتمع الفلسطيني قد توحدت في رؤيتها بعدم فعالية وجدية وايجابية التعليم االلكتروني

 الباحث بعدد من التوصيات كان من ئج فقد اوصىوبناء على هذه النتاعربي الفلسطيني. لالمجتمع ا التعليم في داخل جودة تحسين

التحسين من و، فراداالة التوعية لدى العمل على زياد، وم االلكتروني وتطبيقها بشكل صحيحضرورة االستخدام لطرق التعلي اهمها:

ال بد من العمل على ، وة والمتوقفة على إجراء تجهيزات الزمة وضروريةحالتأسيس الصحي إجراءات باتخاذقيم التعليم االلكتروني 

           داخل المجتمع العربي الفلسطيني. توفير أجهزة الكترونية خاصة بهذه االستخدامات لجميع الطلبة 

 .جائحة كورونا، المجتمع الفلسطيني، المدارسطلبة ، جودة المستوى التعليمي ،التعليم عن بعد ،أثر الكلمات المفتاحية:

  

The effect of distance education on the quality of the educational level of school students 

within the Palestinian community. 

(A field study on a sample of the Palestinian community in Salfit Governorate during the 

impact of the global Corona pandemic) 

 

Abstract: 

         This research aimed to identify the extent of the effect of the distance education method (e-

learning) on the quality of the educational level of school students within the Palestinian 

community, during which a field study was conducted on a sample of the Palestinian community in 

Salfit Governorate during the impact of the global Corona pandemic in the year 2020 AD, and the 

researcher used the descriptive and analytical approach and the questionnaire tool, and the studied 

sample consisted of (581) members of the Palestinian community in the aforementioned city in the 

northern West Bank, with its various social types, age groups, educational levels, scientific 

specializations and economic conditions. It came between average and little satisfaction among the 

population of this community, while it appeared that the percentage of satisfaction with the quality 

of education came between medium and without effect, 
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  And with regard to the total statistical value of each of them, all the values of electronic education 

appeared at a rate of (2.68%). ) Compared to (1.10%) for improving the quality of education, and 

this indicates great dissatisfaction with the e-learning methods and the extent of their impact on 

improving the quality of education. As for the relationship between the case of using e-learning 

correctly and its reflection on the quality of education, it was found that there is a relationship 

between them in the case of the correct application of e-learning only, and this indicates the 

dissatisfaction of Palestinian society groups and their lack of conviction in the application of 

educational institutions within this community to methods of distance education Correctly and 

seriously, as it turned out that there is no relationship between all the social background variables 

used, which are gender, age, educational level, scientific specialization and economic situation and 

between improving the quality of education reflected in the use of e-learning methods, and this 

indicates that all Palestinian society groups have united in their vision of ineffective The seriousness 

and positivity of electronic education in a large and positive way is reflected in the improvement of 

the quality of education within the Palestinian Arab community. Based on these results, the 

researcher recommended a number of recommendations, the most important of which were: the 

need to use e-learning methods and apply them correctly, and work to increase awareness among 

individuals, and to improve the values of e-learning by taking correct establishment measures that 

are dependent on making necessary and necessary equipment, and it is imperative to work. To 

provide electronic devices for these uses for all students within the Palestinian Arab community. 

Keywords: Impact, Distance Education, Quality of Education, School Students, Palestinian 

Society, Corona Pandemic. 

المقدمة: - 1  

الدول الصناعية  العالم وخاصةً عتبر الجودة في التعليم من اهم أسس التوصل إلى التقدم الجاري حالياً في كثير من دول تُ          

بة أي تطور جاري في العالم داخل أي المتقدمة التي لوال الجودة في تعليمها لما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، ولذلك فإن مواك

لتعليم وبمعلميه، ولهذا فقد يعتبر موضوع التحسين من ا وبأبنائهمجتمع ال بد له من أن يتصف بجودة التعليم الخاصة بمؤسساته 

 خدامها ومن أهمها الطرق المستحدثةللعديد من الطرق التي قد يتم استقاً لتحقيق الجودة الشاملة فيه، ناهيك عن الوجود يطر

أنواع  من يم الوجاهي كأساس لتوصيل أي نوعاً عن وجود التعل االستغناءفي توصيل المعلومات وبشكل سريع دون  )اإللكترونية(

 إنسانياً أو تطبيقياً أو فنياً... الخ.اً التعليم مهما كان تعليم
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تُعد من أهم وأسهل واسرع الطرق في التوصل إلى المعلومات خاصة مع  تإن طرق التعليم االلكتروني المستخدمة اليوم بات         

لكترونية وبصفاتها اال إن طرق التوصل اليها من حيث األساليبولهذا ف ،ل الى هذه المعلومات في مختلف دول العالموتشابك الوص

عن أركان العملية التعليمة والمتمثلة  االستغناءولكن يتم ذلك إلى جانب عدم  ،عتبر من أولويات التحسين من جودة التعليمالمذكورة تُ 

سواء  ضافة الى المناهج المستخدمة والمناسبة لجميع طرق التعليمباإل ،بالمؤسسة أوالً وبالمعلم كأساس ثاني وبالطالب كأساس ثالث

ليم المسؤولة في اي مجتمع القيام بإعداد المناهج التعذا يُحتم على مختلف مؤسسات وه ،كانت الطرق الوجاهية أو الطرق االلكترونية

ة من أجل القدرة على القيام بدورها يفة الى تأهيل كوادرها التعليماضدة االشكال باإلالستخدامات المتعلها من اال بد ولذلك ف ،لمناسبةا

 أو الكترونية أو مندمجة وغيرها.  ء كانت وجاهيةسوااهات المتنوعة ذات االتج

إال أن يكون لديها نوعاً  لها طرق التعليم المستخدمة ال بد المتالزمة بين التحسين من جودة التعليم وبين طبيعة التوافقكما أن       

الممكن ان يتم استخدام طرق تعليم الكترونية ألول مرة دون تأسيس لمختلف فئات المجتمع فمن غير والتقبل وافق من الت اً كبير

، النوع من التعليم اايضاً الى جانب الوعي الطالبي بهذ بها ادر التعليميةكوتوعية الدون و لمناهج مناسبة أو دون توعية االهالي بها أ

 يواكب الحضارة العالمية اليوم فيبشكل من التعليم الزمة لتطبيق هذا النوع المستخدم والمتقدم توفر المعدات الضرورة ناهيك عن 

 تأثير فعاليكون له فسوف ني بشكل افضل خدام التعليم االلكتروإستاذا تم رجاتها التي وصلت اليها حالياً، حيث تبين أنه اعلى د

 (578ص  ،0252إبراهيم، ) وكبير على العملية التعليمية ككل.

دة في التعليم وطرق التحسين منها من خالل وجود اسلوب التعليم االلكتروني في صفحات هذا البحث إن تناول موضوع الجو      

واسع والكبير في المتواضعة جاءت لتلقي الضوء على مدى اإلمكانية من استخدام هذه الطرق وخاصةً ألول مرة في هذا الشكل ال

العالمية التي باتت تواكب  ءنتيجة لحاالت الطوارى ، وذلك جاءالعالم األخرى فلسطيني كبقية مجتمعاتداخل المجتمع العربي ال

ة انتشارة وسرعة االصابة به عن طريق واإلعالن عن سرع وقف إنتشار الوباء الجديد الذي أخذ باإلنتشار عالمياً وبشكل متسارع

لذلك فأخذت كافة فئات المجتمعات في العالم باالستعاضة عن التواصل  ،التواصل االجتماعي بين مختلف افراد المجتمعات

لكتروني عبر شبكات االنترنت العالمية حتى وأن افقد ذلك الكثير عي اإلفي شتى المجاالت الى التواصل االجتما االجتماعي الوجاهي

ألن عكس  الوجاهي للتواصل االجتماعيعدم الوجود أنه يبقى أفضل من  فة إالونب الحياتية ألجزاء كبيرة من قيمتها المعرمن الجوا

 اً افرادثل بالعزلة التامة عن البعض، لنوع من التواصل االلكتروني سوف يكون وخيماً بشكل كبير وهو ما يتما االستخدام لهذا

بشكلة  الحجر الصحي الق الناتج عنغالستخدام االلكتروني يسد ثغرة اإل، لذلك فإن هذا امؤسسات ومجتمعات بشتى جوانب الحياةو

ال بد من الذكر هنا أن لكل جانب حياتي ة غير معروف عددها. كما مر ألشهر أخرى أو حتى سنوات قليلا قد يستالحالي والذي ربم

سوف يظهر عدد من االيجابيات والسلبيات االمر  م داخلية وخارجية ومقارنة بينهما ومن خالل هذامن القيام بعمليات تقييله ال بد 

أن تختلف من مجتمع  إلى والتي ال بد من حيث طبيعتها في الوجود باإلضافة إلى عدد من أوجه الشبه واإلختالف تنوعة االشكاللما

 ،فة الى طبيعة ومقدار التحضر الذي يوجد فيه، باالضااعية في كل مجتمعر حسب عدد من العوامل من طبيعة الفئات االجتمآلخ

 صناعي داخلة ولذلك كان هذا سبباً رئيسياً إلجراء هذا البحث. ناهيك عن مدى التقدم العلمي وال
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شكلة وتساؤالت البحث: م - 2  

عتبر العملية التعليمية من اهم أسس البناء الرئيسي في داخل مجتمعات العالم، وذلك لما لهذه العملية من تأثير كبير على بناء تُ        

تأتي بثمارها األفضل على وف سفاألجيال البشرية في مستقبل هذه المجتمعات، فإذا كانت هذه العملية تسير وفق ألسس وأعمدة قوية 

تحقق وجودها يكون تأثيرها نحو  إذاكما ترتبط أسس العملية التعليمية بمجموعة من العناصر األساسية التي  مستقبل هذ المجتمعات،

ضطرد رتفاع مإة وبالذات الدول الصناعية تتصف بلم األول المتطورا، فلقد ثبت أن دول العالطريق السليم في بناء هذه المجتمعات

مهما كان ، فهذا كله يعكس أهمية الوجود السليم للعملية التعليمية والتخصصات والمستوياتشكال في مستويات التعليم بشتى األ

ولذلك فال بد من  ت خاصة اذا كان وجودها بشكل صحيح،من نتائج إيجابية على حياة االفراد والمجتمعا بذلك وما تحققهشكلها 

(  Sabbah, and others…, 2020, p2، )لنوع من التعليممن اجل نجاح هذا ا الجهود المبذولة تسهيلاشراك جميع المعنيين ل

ت يطلق عليه ذا فإن مشكلة البحث الحالي سوف تعمل على تسليط الضوء وبشكل قوي خالل فترة استخدام التعليم عن بعد أو ما باول

المجتمع الفلسطيني والذي شهد اجتياح فيروس كورونا لمختلف دول ومجتمعات العالم ومنها تحديداً في فترة  بالتعليم االلكتروني

البحث باإلجابة على  مشكلة هذا باإلضافة الى المئات من الوفيات، وتتمثل ،انتشار كبير لوجود هذا الفيروس واالصابات الكثيرة به

 : األسئلة التالية

 السؤال األول: 

مستوى التعليمي لطلبة المدارس داخل المجتمع عد( على جودة الما مدى تأثير استخدام التعليم االلكتروني )التعليم عن بُ       

 الفلسطيني؟ 

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله بشكل أكبر وهي: 

 عد؟ ألسلوب التعليم عن بُ  "تقبل الطلبة واألهالي"ما مدى  – 5

 عد أو للتحسين منها؟أكثر من غيرها من أجل اتقان عملية التعليم عن بُ  "الطرق الالزم استخدامها"ما هي  – 0

عد خاصة ألول مرة في هذا العام منذ نشأة على استخدام أساليب التعليم عن بُ  "قدرة الكادر التعليمي الفلسطيني"ما مدى  – 3

 التعليم المدرسي الفلسطيني؟

 التعليم االلكتروني، سلباً أم إيجاباً؟  في التأثير على استخدام "العوامل المساعدة"ما هي  – 4

 ؟ في التعليم على االستخدام االلكتروني "مالئمة المناهج التعليمية الفلسطينية"ما مدى  – 1

 السؤال الثاني: 

التعليم اإللكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت  استخدامما هو مقدار الدعم لقيم جودة التعليم القائمة على أساس         

 الحاضر؟ 
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 : لثالسؤال الثا 

 : ؟ كل منما هي طبيعة العالقة بين 

قيم المتغير المستقل المتمثلة بالتعليم عن بُعد )التعليم اإللكتروني( في حال االستخدام الصحيح لها وبين قيم المتغير التابع   –أ 

 ؟ي لدى طلبة المدارس الفلسطينيةالمستوى التعليمالمتمثلة بجودة 

 ؟ يمي لدى طلبة المدارس الفلسطينيةالعالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين جودة المستوى التعل –ب 

 أهداف البحث: - 3

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

لطلبة المدارس داخل  عد( على جودة المستوى التعليميااللكتروني )التعليم عن ب  تأثير استخدام التعليم مدى التعرف على  – 5

 المجتمع الفلسطيني. 

 ألسلوب التعليم عن بُعد في داخل المجتمع الفلسطيني. "تقبل الطلبة واألهالي"التعرف على مدى   – 0

عد أو للتحسين منها في داخل المجتمع أكثر من غيرها من أجل اتقان عملية التعليم عن بُ  "الطرق الالزم استخدامها"توضيح  – 3

 الفلسطيني.

عد خاصة ألول مرة في هذا العام منذ نشأة على استخدام أساليب التعليم عن بُ  "قدرة الكادر التعليمي الفلسطيني"تحديد  – 4

 التعليم المدرسي الفلسطيني.

 في التأثير على استخدام التعليم االلكتروني، سلباً أم إيجاباً في داخل المجتمع الفلسطيني. ة""العوامل المساعدمعرفة  – 1

 في داخل المجتمع الفلسطيني. التعليمي على االستخدام االلكتروني "مالئمة المناهج التعليمية الفلسطينية"مدى دراسة  – 8

القائمة على أساس إستخدام التعليم اإللكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت  مقدار الدعم لقيم جودة التعليممعرفة  – 7

 الحاضر.

بين متغيرات البيئة االجتماعية لسكان المجتمع الفلسطيني وبين طبيعة رؤيتهم إتجاه تحسين جودة  طبيعة العالقةالتعرف على  – 8

 داخل المجتمع الفلسطيني. في المستخدمة حالياً المستوى التعليمي بناًء على عملية التعليم اإللكتروني 

 أهمية البحث: - 4

 تقسم أهمية هذا البحث الى قسمين وهما: 

 أوالً: األهمية العلمية )النظرية( وتتمثل بكل من:

 تحديد طرق التعليم االلكترونية داخل المجتمع الفلسطيني ومدى تقبلها لدى سكانه بأوضاعه االجتماعية المختلفة.  – 5
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ن ابحاث متعلقة بموضوع التعليم االلكتروني وجودة التعليم م هسبقصل اليه في هذا البحث وما تحديد الفروق بين ما تم التو – 0 

 أيضاً.

 ع الفلسطيني. في داخل المجتمتحديد مدى التأثير للتعليم االلكتروني على جودة التعليم  – 3

التعليم االلكتروني وتأثيرة على التحسين من  الفلسطيني فيما يتعلق بموضوعتمع معرفة طبيعة الرؤية من قبل افراد المج – 4

 جودة التعليم. 

 مقارنة نتائج هذا البحث مع االبحاث السابقة. – 1

 :عملية )التطبيقية( وتتمثل بكل منثانياً: األهمية ال

 وفقاً لرؤية فئاته.  معرفة الحالة التي وصل اليها التعليم االلكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني  – 5

 . داخل المجتمع الفلسطيني تحديد متطلبات االستخدام للتعليم االلكتروني – 0

 ة والطلبة على تقبل هذا النوع من التعليم والقدرة على اتقانه. يتوضيح مدى قدرة الكوادر التعليم – 3

ثيرة على جودة أني بشكله الصحيح ومدى توااللكترتوضيح إن كان يوجد عالقة وطبيعة هذه العالقة بين مدى استخدام التعليم  – 4

 التعليم. 

 الكشف عن مدى المساهمة للمؤسسات التعليمية الفلسطينية في نجاح القدرة على استخدام هذا النوع من التعليم.  – 1

 حدود البحث:  - 5

 محافظة سلفيت الفلسطينية.الحدود المكانية: 

  م.0202العام الحالي الحدود الزمانية: 

 نهم.م إحصائية ةعينلأهالي سكان محافظة سلفيت  الحدود البشرية:

 الدراسات السابقة:  - 6

  :الدراسات المحلية 

 الدراسة األولى: 

بعنوان: واقع التعليم االلكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودورة في تحقيق التفاعل بين   (0258) دراسة تغريد حنتولي           

الى التعرف  توهدف ،في داخل المجتمع الفلسطيني وقد تم اجراء هذه الدراسة ،المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا

علمين، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام اداتي االستبانة على التعليم االلكتروني ودورة في تحقيق التفاعل بين المت

باإلضافة طالباً منهم، ، 408من  العينة تكونتو ،في نابلس الوطنية والمقابلة على عينة من طلبة الدراسات العليا في جامعة النجاح

 من أساتذة تلك الجامعة، 9الى اجراء عدد من المقابالت مع 
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في كون هذه الجامعة جاهزة لتفعيل  واألساتذةمساواة في النتائج وفقاً لرؤية كل من الطلبة  دانه يوجتلك الدراسة الى وقد توصلت   

على تلك النتيجة فقد  والمعلمين، وبناءً  المتعلمينالتفاعل بين حيث اظهروا ان هذا النوع من التعليم يزيد من التعليم االلكتروني فيها 

بضرورة اإلبقاء على تطوير التعليم االلكتروني نظراً لهذه الفائدة منه من اجل زيادة هذا التفاعل ومواكبة التعليم اوصت الباحثة 

 عالمياً. 

 الدراسة الثانية:

بعنوان: فاعلية التعليم االلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة  (0202) سحر أبو شخيدم وآخرون...،دراسة           

الفلسطيني وقد هدف الى التعرف  خضوري، وقد تم اجراء هذا البحث في داخل المجتمع –المدرسين في جامعة فلسطين التقنية نظر 

لتطبيقات الحجر الصحي التي تمثلت  نظراً وذلك  ،فيروس كورونا على فاعلية استخدام طريقة التعليم االلكتروني خاصة بعد انتشار

اد التعليم االلكتروني بعدها بشكل تلقائي من اجل التعويض من خالله عن التعليم دث ازيبح الشامل واالغالق الجزئي باإلغالق

، وقد من المدرسين في الجامعة المذكورة 12وتكونت العينة من  ،االستبانةالوصفي التحليلي واداة ، وقد تم استخدام المنهج الوجاهي

تقبل وتفاعل التعليم االلكتروني بين الطلبة انفسهم وضمن العملية التعليمية  من حيث استخدامه  توصلت تلك الدراسة الى أن مدى

الى عقد دورات تدريبية على ذلك فقد اوصت تلك الدراسة  قد جاء بدرجة متوسطة فقط، وبناءً  ومعيقاته  تهواستمراري تقبلهومدى 

إضافية في مجال التعليم االلكتروني للطلبة وللمدرسين ايضاً للتخلص من كافة المعيقات التي تواجههم وأنه ال بد من المزاوجة بين 

 التعليم االلكتروني والتعليم الوجاهي. 

 الدراسة الثالثة: 

بعنوان: صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها  (0250) طارق العواودةدراسة          

الصعوبات التي تواجه عملية التعليم بنوعه االلكتروني من خالل دراسة تلك الدراسة الى التعرف على  تاألساتذة والطلبة، وقد هدف

ستخدام المنهج الوصفي التحليلي واداة االستبانة لعينتين من األساتذة التأثير عليها لبعض من متغيرات الخلفية االجتماعية، وقد تم ا

طالب وطالبة من جامعات قطاع غزة في فلسطين وهي جامعة االزهر واإلسالمية  5208وعينة الطلبة جاءت بعدد  028بعدد 

جامعات الفلسطينية تعود الى انه يوجد صعوبات في توظيف التعليم االلكتروني في الواالقصى، وقد توصلت تلك الدراسة الى 

على الجامعات تجهيز البنية التحتية  الواجبوقد اوصت تلك الدراسة بانه من  ،الخبرة والبنية التحتية والدعم الفني والمناهج الدراسية

نشر الثقافة للمحاضرين وللطلبة وتوفير فنيين متخصصين لصيانة األجهزة وقيام األساتذة ب التدريبيةومعامل الحاسوب والدورات 

 الخاصة بالتعليم االلكتروني من اجل تحقيق التفاعل بينهم.

 الدراسة الرابعة:

بعنوان: دور التعليم االلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في قطاع  (0250) دراسة احمد أبو غبن         

دور التعليم االلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية من غزة من وجهة نظر األكاديميين، وقد هدفت تلك الدراسة الى التعرف على 

  ،األكاديميينستجابة لرغبات الكفاءة واالبتكار والجودة واالوخالل كل من االبداع 
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متفرغ من جامعات قطاع غزة وهي  أكاديمي 098وتكونت العينة من  ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واداة االستبانة 

انه يوجد عالقة قوية عة االزهر وجامعة القدس المفتوحة، وقد توصلت تلك الدراسة الى جامواألقصى  جامعةواإلسالمية الجامعة 

وبناء على ذلك فقد اوصت تلك الدراسة الى  ،ين تطبيق التعليم االلكتروني وبين وجود الميزة التنافسية المذكورة بأشكالها المتنوعةب

باإلضافة الى توضيح أهميته وذلك بعقد ورش عمل داخلية  ،العمل على ضرورة نشر ثقافة التعليم االلكتروني بين االكاديميين

  كون ذلك يعمل على تعزيز مكان الجامعة في المجتمع ككل.   ،واستخدامه اللكترونيالتعليم ا من معرفة فائدة للتعميق

 الدراسة الخامسة: 

بعنوان: المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر  (0259) احمد أبو الخيردراسة          

المديرين والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة، وقد هدفت تلك الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تواجه 

وتكونت العينة من  ،ام المنهج الوصفي التحليلي واداة االستبانةاإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني، وقد تم استخد

، وقد توصلت تلك الدراسة معلم 514ير و مد 38حيث بلغت العينة منهم بقيمة  ،المديرين والمعلمين في مدارس محافظة قطاع غزة

عليم االلكتروني والتي تمثلت بالمعوقات ال يوجد فروق بين المديرين والمعلمين فيما يتعلق بوجود المعوقات في تطبيق التالى أنه 

وتبين ان المدارس الحكومية تواجه معوقات اكبر من غيرها كالمدارس الخاصة ومدارس وكالة  ،المادية والبشرية واإلدارية والفنية

بضرورة وضع نظام تربوي منظم ومتماسك لتقوية عملية التعليم االلكتروني ومواجهة العقوبات  الدارسةواوصت تلك  ،الغوث

 . اإللكترونية التعليمية العادية لتصبح صالحة للتعليم ئباإلضافة الى االهتمام بالبي ،المواجهة لها

  :الدراسات الخارجية 

 الدراسة السادسة:

بعنوان: توظيف التعليم االلكتروني لتجويد التعليم الثانوي في العراق، وقد هدفت تلك  (0202) أحمد المهناويدراسة           

ك الدراسة المنهج التجريبي ، وقد استخدم في تلالدراسة الى التعرف على كيفية توظيف التعليم االلكتروني وتأثيره على جودة التعليم

مجموعة تدرس مادة الحاسوب لي تم تقسيمها تموعات المدروسة والجموعة من المجواداة االختبار من خالل وضع استبانة لكل م

 وتكونت العينة المأخوذة ،وتمت المقارنة بينهما من خالل تحديد مدى تأثير طريقة استخدام التعليم االلكترونية ،وأخرى ال تدرسها

 نة الطالب المأخوذة من تلك المدارس بقيمةعي وتكونت ،مدرسة عراقية ثانوية في محافظة الديوانية العراقية 51 المدارس بعدد من

ان كعينة مقارنة بشكل نصفي لكل من المجموعتين المذكورتين، وقد توصلت تلك الدراسة الى من طالب هذه المدارس  822

وبناًء  ،اليوم استخدام التعليم االلكتروني هو افضل طريقة لجعل التعليم بشكل عام اكثر جودة وفاعلية نظراً للتقدم الهائل في العالم

ضرورة االهتمام بالتعليم االلكتروني لكونه اكثر فائدة للطلبة ولألساتذة على ذلك فقد تم وضع عدد من التوصيات جاء من أهمها 

وضرورة العمل على تحديث مناهج متوافقة مع ذلك وإنشاء مواقع الكترونية خاصة بالمؤسسات التعليمية وتأهيل وتدريب  ،ايضاً 

       عليمية والطلبة. الكوادر الت
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 الدراسة السابعة:  

رحلة التعليم من النمطية الى االبتكار: فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في بعنوان:  (0202) نورية الُمعافا دراسة          

أسلوب التعليم من مدى تأثير التغير في التحصيل الدراسي، وقد تم اجراء هذ البحث في السعودية، وهدف الى التعرف على 

األسلوب الوجاهي الى األسلوب االلكتروني ومدى تأثير ذلك على التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس، وقد استخدم المنهج 

طالبة من طالبات المدارس في  39المكونة من لقياس المستوى القبلي والبعدي للعينة المأخوذة و وتم استخدام أداة االختبار ،التجريبي

وقد توصلت تلك الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية للعينة ، ية والتي تم تقسيمها الى قسمين ضابطة وتجريبيةالسعود

وهذا يعني  ،ولصالح العينة التجريبيةالستخدام التعليم االلكتروني على التحصيل الدراسي  تأثيروهذا يدل على أنه يوجد  ،المأخوذة

وقد اوصت تلك  ،بمعنى انه يعود بالفائدة على التحصيل التعليمي للطلبة الستخدام التعليم االلكترونيبية ان النتيجة قد جاءت إيجا

وتدريب  ،واعداد وتدريب المعلمين ،أهمية وفائدة على الطلبة من ضرورة العمل على استخدام التعليم االلكتروني لما له الدراسة الى

     اً لما يعود بالفائدة عليهم. الطالب على استخدام التعليم االلكتروني ايض

 على الدراسات السابقة: التعليق - 7

 بشكل صحيح، باستخدامهأثبتت معظم الدراسات السابقة أن التعليم االلكتروني يعود بالفائدة المهمة والواضحة على من يقوم         

ة على استخدام هذا النوع من دالدراسات شجعت وبش من تلكأية دراسة نفت هذا االمر على العكس من ذلك فإن كثير  دفلم يوج

العالمية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل فيروس كورونا المستجد على الساحة  انتشارالتعليم حتى الدراسات التي تم إجرائها قبل 

تعليم ات عن موضوع استخدام الالكبير وبشكل واضح بين هذه الدراس التشابهعلى شدة ويدل أيضاً النوع من التعليم، على أهمية هذا 

بين تلك الدراسات  االختالفاتأما ، تخدامه بشكل ُمتقن له وللقائمين عليهإسإذا تم خاصةً  واثرة على تحسين جودة التعليم االلكتروني

المتنوعة لتلك د بعض من النتائج ، وهذا عمل فعالً على وجوفقد تمثلت في طريقة العمل فقط من حيث المنهج واالداة والقياس

من تلك الدراسات السابقة الفائدة ، أما عن مدى مما يفيد ذلك في الكشف الواضح عن هذا الموضوع وبطرق متنوعة ،الدراسات

على البحث الحالي فقد كان لوجود تلك الدراسات ومراجعتها فائدة كبيرة على إجراء البحث الحالي من حيث درجة المساعدة في 

باحث عن هذا الموضوع ومعرفته بالفائدة لوالى توسع اآلفاق لدى ا عن هذا الموضوع التراكمية العلمية الموجودة مستوىمعرفة 

    من قاموا بها. لالكبيرة لطريقة التعليم االلكتروني وبشكل تجريبي بعد مراجعة تلك الدراسات ومعرفة نتائجها وتوصياتها 

 للبحث: والمفاهيمي النظري المنطلق - 8

الذي يتم اخذة عن طريق الكمبيوتر او األقراص  التعليم هو ذلك النوع منبإنه التعليم عن بُعد أو التعليم االلكتروني  يُّعرف          

بواسطة هذه  جديدة لدى المتعلمين علمية ومهارات المتعددة من اجل بناء معرفة طشبكة االنترنت او استخدام الوسائالمدمجة او 

 , Clark) ويتم ذلك في الغالب بشكل غير وجاهي لذلك فأطلق عليه التعليم عن بُعد، ،االساليب االلكترونية المستخدمة في التعليم

Ruth and Mayer, 2002)   
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في انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً  االزديادلقد تبين من خالل ما جاء من معلومات بحثية وعلمية معروفة ومنشورة أن         

قد عمل على زيادة االستخدام االلكتروني في كافة االعمال بما فيها طرق التعليم والتدريس التي كانت تتم  0259في نهاية العام 

بشكل جزئي مثلما هو و سابقاً  اإللكترونيفي كافة مجتمعات العالم حتى وأن كان هنالك استخدام قليل للتعليم  تقليديبشكل وجاهي 

 التعليم االلكتروني.  من خاللها بواسطةالمواد التي كان يتم التعاون تلك من  أجزاء معروف لبعض من المساقات أو حتى لبعض

خالل م عبر شبكة االنترنت العالمية من يوهو المتمثل من خالل مواقع التعل التعليم االلكتروني الستخدامالكبير  االنتشار كما أن       

 الى الزيادة على طلب وإيجاد وتوفر شبكة االنترنتجعل هناك حاجة ماسة وكبيرة لمختلف مجتمعات العالم  المعلمين والمتعلمين

ر الصحي التي تقي كافة سكان دول ومجتمعات العالم من لكونه يعمل ضمن إتباع سياسات الحجوذلك  وبشكل اقوى من السابق،

طلق عليه بالتعليم لهذا النوع من التعليم االلكتروني أو ما أخذ يُ للفائدة الكبيرة فترة الحالية، ولما كان اإلصابة بفيروس كورونا في ال

عن بُعد بمعنى اخذ واكتساب المعلومات والتحصيل العلمي بشكل متباعد وغير وجاهي بين المعلم والمتعلم سواء كان ذلك في 

من مختلف دول  حرصاً أجمع لم االجامعية وحتى المستويات العليا من التعليم في العحتى او  ةمؤسسات التعليم األساسية او الثانوي

وعدم توقفها ما دام يوجد هنالك طرق تفي بالغرض التي يتم به إيصال ومؤسسات ومجتمعات العالم على سير العملية التعليمية 

بإن هذا االمر وهو المتمثل بالتباعد االجتماعي يقي وتطبيق هذا النظام حتى وأن كان بشكل متباعد على افتراض غير قابل للشك 

 ،ى والتقارب البشري بين االفرادومن هذه الفئات االجتماعية من اإلصابة بهذا الفيروس والذي يتم انتقاله عن طريق العد اً كثير

لذلك فتم اللجوء إلى إستخدام التعليم عن  ،والغرف الصفية التعليمية العلميةخاصة اذا تواجدوا داخل مؤسسات مغلقة كالمؤسسات 

جديد في االجهزة والوسائل والتطبيقات تطورة وكل ماله االتصاالت المت التكنولوجية والمتمثلة بتقنية حيث ظهر أن المستحدثا بُعد،

 (.88، ص 0202حكمي، ) .ةوأساليب التدريس المناسبة يمكن االستفادة منها بتحقيق العملية التعليمية بكفاءة وفاعليااللكترونية 

 ،لقد أصبح التعليم االلكتروني اسلوباً مهماً ومطلوباً ال يمكن االستغناء عنه في مجتمعات العالم ال سيما في هذه الفترة بالذات         

وباء كورونا حافظ بشكل كبير على التباعد االجتماعي ويقي من التقارب الذي يعمل على الزيادة في انتشار كون ذلك األسلوب يُ 

الذي اخذ باالنتشار السريع في دول ومجتمعات العالم بشكل ال يمكن وقفه اال بإتباع بعض من السياسات المهمة والذي كان من 

أهمها سياسات االمن االجتماعي الخاصة بأساليب الوقاية المتعلقة بالحجر الصحي المنزلي للمصابين ولغير المصابين حتى ال 

  قد يصعب السيطرة عليها الحقاً.  ةاإلصابات وتؤدي في النهاية الى كوارث عالميعداد أتتراكم 

أنه ال مفر وال مخرج من وجود  إفتراضن األساس النظري والمفاهيمي الذي أنطلق منه الباحث في هذا البحث يقوم على إ         

وعلى اتباع سياسات  التعليميةتحافظ على سير العملية ي الت سيةوالرئيالطرق األساسية  كأحدواتباع غير طريقة التعليم االلكتروني 

هذا الفيروس  وانتشار، ناهيك عن أن األساس في وجود الحجر الصحي ومن ثم مواجهة تفشي فيروس كورونا بين افراد المجتمعات

ية والتي من أهمها مجالي االعمال ال ينتقل اال عن طريق اللقاءات والتقارب بين الناس الناتج عن خروجهم لمختلف المجاالت الحيات

، إلى جانب ذلك فيرى الباحث هنا وبما أن شبكات االنترنت متوفرة وبشكل كبير في مختلف دول ومجتمعات العالم فإن هذا والتعليم

استغاللها بأمور االستخدام الذي جاء بشكل أكبر لها وخاصة في مجال التعليم يزيد من أهميتها ومدى الفائدة منها بدل من أن كان يتم 

في أمور غير تعليمية وأصبحت اآلن تُستخدم في كثير  هاعديمة الفائدة ومن ابرزها مواقع التواصل االجتماعي التي كان يتم استخدام

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

          www.ajrsp.com                                                                                                                                 382  

ISSN: 2706-6495 

منها ألمور التعليم والعمل وغير ذلك من األمور الخاصة بالتعرف على بعض من السياسات الالزمة في اتباعها من أجل مواجهة  

 ،ن طبيعة المجتمعات العربية تُعد مجتمعات فتية وشابةة المؤسسات التعليمية ال سيما وأباء والحماية منه خاصة من قبل طلبهذا الو

بمعنى أن معظم افرادها يُشكلون من هم على مقاعد الدراسة سواء كانوا في المراحل األولية أو الثانوية أو الجامعية والعليا منها بما 

اد هذا المجتمع بناًء على العينة رفا البحث عنهم من وجهة نظر كافة اجراء هذداخل المجتمع الفلسطيني الذي تم إي فيها طلبة العلم ف

 منه.  المأخوذة

بالتحسين من جودة التعليم فال بد من تحديد األبنية  وفائدتها م االلكترونيةيأما فيما يتعلق بعودة االستخدام لمواقع التعل          

فمثلما ظهر في كثير من الدراسات السابقة فإن استخدام طرق  ،األساسية التي ال بد من وجودها من اجل التحسين من هذه األمور

وذلك وفقاً ألوضاعهم  ،تقبلهم لها خاصة إذا كان هنالك درجات عالية من قد جاء بالفائدة الكبيرة على المتعلمين ةم االلكترونييالتعل

المتنوعة، حيث ثبت أن تأثير تقبل استخدام التعليم االلكتروني بشكل واضح قد جاء نتيجة للمستوى التعليمي ألهالي الطلبة، باالضافة 

لكتروني/ الى وضعهم المادي وظهر بذلك وجود عالقة قوية بين المتغيرين المذكورين فيما يختص بهذا النوع من التعليم ) التعليم اال

ومؤسساتها  العربية المجتمعاتبما فيها  ؟كافة المجتمعاتهل هذا يشمل  ولكن (504، ص 0202)الشجراوي،  ،التعليم عن بُعد(

المفاجئ بهذا  الستخدام هذا األسلوب من التعليم والتي قد تكون مناهجها ومؤسساتها التعليمية غير مجهزة بشكل كامل ؟التعليمية

فيروس كورونا  نتشارإلمالزمة بطريقة جاء قد هذا النوع من التعليم بشكل مفاجئ وسريع كونه  انتشارناهيك عن  ؟لهالشكل الشامل 

فلم  ،فقياً في كافة مجتمعات العالمأسياً وأر االنتشارمستوى العالمي والذي اخذ بالظهور بشكل مفاجئ وسريع في الالمستجد على 

لتأثير هذا الفيروس  ومفاجئمجتمع من وجود وانتشار سريع  أيفي أو أسرة أي منطقة  مجتمع من وجودة بل لم تخلويخلو أي 

 العلمية ، ويرى الباحث أن أهم المنطلقاتبعض من الدول مثلما ثبت مؤخراً  واالصابة به من قبل افراد المجتمعات بما فيهم رؤساء

 من جودة التعليم هي:لتحسين لكتروني والالزمة لفي عملية استخدام التعليم اال النظرية

 في التوصل الى التحسين من جودة التعليم.  ونجاحهلنوع من التعليم إيجاد بنية تحتية مناسبة لتطبيق هذا ا – 5

اإلستغناء ن ممكيم ولو بشكل مؤقت حتى يصبح من الهالي على تقبل هذا النوع من التعلتدريب الكوادر التعليمية والطلبة واأل – 0

 في الوقت الحاضر.  شار فيروس كورونا المستجد عالمياتهاء أزمة إنتإنعن جزء كبير منه مع 

التوعية بضرورة ايجاد واستخدام هذا النوع من التعليم كونه ال يوجد بديل عنه اال بترك العملية التعليمية وجمودها بشكل  – 3

 األمر سوف يفاقم من عملية التلقي بل على العكس من ذلك فإن هذا ،وهذا من غير الممكن أن يعود بأية فائدة تُذكر ،كلي

 من العدم.  أفضلالتعليمي للطلبة حتى وإن كانت مدى الفائدة اقل من التعليم الوجاهي إال أن ذلك يبقى 

بة من أجل تطبيق طرق خاصة من حيث وضع مناهج مناسبة ووضع أسئلة اإلمتحانات التحليلية والتي تُعطي اإلمكانية للطل – 4

ستعانة الطلبة من القيام بأعمال اإل من كن بعضالتعبير بشكل ال يُمالقدرة على من ثم ر والتحليل والربط وإحداث نوعاً من التفكي

 بالغير من أجل اإلجابة على بعض اإلمتحانات أو حتى بعض من اسئلة أي منها. 

جراء عمليات خاصة بهذا إعدم اإلكتفاء ببعض الطرق اإللكترونية المحددة في التعليم بل على العكس من ذلك ال بد من  – 1

 ،ريس وطبيعة النشرات التعليمية المرسلةاج والليونة في طبيعة طريقة التداالسلوب من حيث المرونة واإلدم
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بحيث يتالئم كل  ،ة من مواد إنسانية وتطبيقية أو تدريبيةالتدريسيباالضافة الى التنوع في أسئلة اإلمتحانات حسب المواد   

أو حتى بشكل  اسلوب مع المادة التي يتم التعامل معها حتى وأن جاء بشكل مختلف عن بقية المؤسسات التعليمية األخرى

ن الطرق التي ضل ماف ير كل مدرس لطرق خاصة قد تكونمكانية لتطوعطي اإلألن ذلك يُ  ،ين أنفسهمرسمختلف بين بعض المد

حكومية أو خاصة أو  سى إدارات المدارس نفسها من مدارلجهات الرسمية متمثلة بوزارة التعليم أو حتيتم فرضها من قبل ا

 يين.تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطين

 منهج البحث: -9

في البحث لمثل هذه لقد تم االستخدام في هذا البحث للمنهج الوصفي التحليلي وذلك لكون هذا المنهج هو المنهج األنسب          

على كافة الجوانب المتعلقة بدراسة الظاهرة التي يتم تناولها نظراً لما لهذا المنهج  التعرفالفرصة للباحث في  يعطييث ح ،الظواهر

عن الظاهرة المدروسة سواء كان ذلك كماً أو  ةة يتم من خاللها إعطاء كافة التفسيرات المتناولكبيرة وواضح ةمن درجة مرون

 نوعاً. 

  البحث: مجتمع - 11

حيث جاء  ،سلفيت الواقعة في منطقة شمال الضفة الغربية وهي مدينة الفلسطينيةالمدن  إحدىمثل مجتمع هذا البحث بسكان ت        

)الجهاز  ،وذلك حسب إحصاءات الجهات الرسمية الخاصة بتحديد مثل هذه األمور ،(55820) عدد سكانها األصليين بقيمة

لمدينة بنسبة مناسبة من ان هذه ابحيث تم تحديد عينة من سك ، التعداد العام للسكان، رام هللا(م0202 ،المركزي لإلحصاء الفلسطيني

وضوع البحث الحالي وهو مدى تأثير واستخدام التعليم االلكتروني على جودة التعليم لطلبة المدارس في اجل دراسة آرائهم عن م

 داخل المجتمع الفلسطيني. 

 عينة البحث:  - 11

عليها ثلما تم ذكرة سابقاً عمل على تحديد نسبة العينة التي تم إجراء الدراسة مقام الباحث بتحديد مجتمع هذا البحث  أنبعد        

بحيث تُعتبر هذه النسبة  ،شمال الضفة الغربية من المجتمع الفلسطيني الفلسطينية ( من سكان مدينة سلفيت%1) والتي بلغت بقيمة

بناًء على تحديد النسبة  المأخوذة، حيث بلغت قيمة العينة هي نسبة كبيرة ومعقولة لدراسة مثل هذه االعداد من المدن المذكورة

( فرداً من سكان تلك المدينة ومن كافة الفئات االجتماعية من حيث العمر والجنس وطبيعة العمل والمستوى 185) بقيمة المذكورة

يتم دراسته، وقد تم تعبئة كافة االعداد المذكورة من حيث  وغيرها من متغيرات الخلفية االجتماعية للسكان في أي مجتمعالتعليمي 

 .بشكل كامل ة من عينة هذا البحثدرجة استجاباتها بطريقة عشوائية بسيط
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 أداة البحث: - 12

ن أداة االستبانة هي األفضل من األدوات إولذلك ف ،لبحث هو متناول بشكل كميلقد تم استخدام أداة االستبانة وذلك كون هذا ا       

والفقرات  األسئلةبشكل إحصائي وكمي خاصة في الجزء الميداني منه، وقد احتوت هذه االستبانة على عدد من  المأخوذةالبحثية 

االلكتروني والفقرات الخاصة بجودة التعليم وتحديد كل منهما فة الى الفقرات الخاصة بالتعليم باإلضا ،البحثهذا المهمة عن عينة 

 ي الحقاً. من خالل قياس هذه األمور بشكل احصائي كم

 الصدق والثبات ألداة البحث: - 13

من  بار جميع فقراتها من حيث درجات كلختالخاصة بهذا البحث بالعمل على ا لقد قام الباحث بعد أن أتم إعداد االستبانة         

والذي تمثل بعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المجاالت االجتماعية ضمن موضوع هذا  الخاص بها الصدق

وقد تم االخذ بها وتعديلها حتى أصبحت متوافقة  ،منهم آراء ببعض التعديالت على فقرات هذه االستبانة لعدد وقد كان ،البحث

وبشكل كبير وواضح مع موضوع هذا البحث المدروس. أما فيما يتعلق بثبات فقرات هذه االستبانة فقد تم القيام بالعمليات الخاصة 

ل مرة رات قد جاءت في كوقد تبين أن نسبة ثبات هذه الفق ،اإلحصائية عليها "ألفا – نباخ -كرو"بالثبات من حيث تطبيق معادلة 

الثبات  ةوقد تمثلت نسب ،لجميع فقرات استبانة هذا البحث المناسبوهذا يدل على الثبات  ،أيضاً  متقاربة وبشكل كبير ومرتفع

 : حث على الشكل التاليبللمجاالت الرئيسية في هذه االستبانة الخاصة بال

 (1الجدول رقم )

 مقدار قيمة الثبات: البيانات:

 89.  6 التعليم عن ب عد )التعليم اإللكتروني(:قيم 

 87.  8 قيم جودة المستوى التعليمي: 

  88.  7 المجموع

 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  - 14

وفقاً لعينة  مقدر عددهمال من قبل جميع المبحوثين لقد تمثلت األساليب الخاصة بجمع بيانات هذه االستبانة بالقيام بتعبئتها اوالً        

وبشكل كامل وبعد ذلك عمل الباحث على القيام بترتيب هذه االستبانات وترقيمها وترميز ( 185 ـــــــــــــ 5هذا البحث من رقم )

ت هذه تم بعدها ادخال جميع بيانا ، وقدواالستعداد لعمليات التحليل االحصائي الالزمة لبيانات هذه االستبانة جميع األسئلة فيها،

وقد استخدم الباحث عدد من (،  SPSSاالستبانات الجاهزة والصالحة للتحليل جميعها الى برنامج التحليل االحصائي المتقدم )

 هذه التقنيات: أهم التقنيات اإلحصائية الالزمة والمناسبة بشكل كبير لهذه البيانات وكان من 
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 رات والنسب المئوية. التكرا استخراجتقنية   – 5 

 T - TEST  :ق بين المتوسطات الحسابيةوتقنية الفر – 0

 ONE WAY ANOVA :تقنية تحليل التباين األحادي  – 3

والداللة اإلحصائية لفحص طبيعة العالقة بين قيم التعليم االلكتروني  Regression :قيمة معامل اإلرتباط جتقنية استخرا – 4

 وقيم الجودة في التعليم. 

 خصائص عينة البحث:  - 15

 (2الجدول رقم )

 بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة، نسب مئوية:

البيانات الخاصة بسمات العينة  قيمة اإلجابة:

 المدروسة:

 الجنس: – 1 التكرار النسب المئوية %

 %  ذكر 291 50.1

 %  أنثى 290 49.9

 %  المجموع 581 100

 العمر:  - 2 التكرار النسب المئوية %

 %  سنة(  31صغير: )أقل من  290 49.9

 % 28.6 166 
 سنة( 41 – 31متوسط: )من 

 % 21.5 125 
سنة ( أو أكثر من  51 – 41كبير: )

 ذلك... .

 %  المجموع 581 100

 المستوى التعليمي: - 3 التكرار النسب المئوية %

 % 69.5 404 
الدرجة الجامعية األولى 

 )البكالوريوس(:  

 % 20.3 118 
الدرجة الجامعية الثانية 

 )الماجستير(: 
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 % 10.2 59 
الدرجة الجامعية الثالثة 

 )الدكتوراه(:

 %  المجموع 581 100

 التخصص العلمي: – 4 التكرار النسب المئوية %

 %  إنساني  360 62

 %  تطبيقي 151 26

 %  فني/ تصنيعي/ خدماتي 70 12

 %  المجموع 581 100

المئوية %النسب   : االقتصاديالوضع  – 5 التكرار 

 %  قليل: 334 57.5

 %  متوسط: 165 28.4

 %  كبير : 82 14.1

 %  المجموع: 581 100

 المأخوذة من المبحوثين". االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

( أن نسبة الذكور واإلناث المأخوذة كعينة لهذا البحث قد تكاد تكون متساوية 0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )       

( لإلناث وهذا يكاد يكون متشابهاً بشكل كبير لنسب الذكور % 49.  9( مقابل نسبة ) % 12.  5بشكل كبير فقد بلغت نسبة الذكور ) 

نة هذا البحث فقد جاءت اعلى النسب للفئة العمرية الصغيرة أما فيما يتعلق بالعمر لعي واالناث في داخل المجتمع الفلسطيني ككل. 

تلتها وبشكل اقل نسبة الفئة العمرية  ة المأخوذة،لنصف افراد العين تقريباً ( وهي مساوية % 49.   9ة ) مالى قي نسبتهاوالتي وصلت 

جي وبشكل مضطرد مع العمر لتصل التدري باالنخفاض األخرى ن توالت النسبي( في ح% 08.  8المتوسطة والتي جاءت بقيمة )

ساوياً تقريباً للفئات العمرية في داخل المجتمع الفلسطيني والذي توهذا يكاد يكون م ،( للفئة العمرية الكبيرة% 05.  1الى قيمة ) 

أفراد عينة هذا البحث هي المستوى التعليمي فقد ظهر أن غالبية أما فيما يتعلق بمتغير . سكانهيعتبر مجتمع فتياً وشاباً لمعظم فئات 

من  تقترب( وهي بذلك % 89.  1حيث وصلت نسبتها الى قيمة ) ،من ذوي الفئة التي تحمل الدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس(

شكل ( تلتها وب% 02.  3لتصل الى قيمة )  )الماجستير( الفئات من حملة الدرجة الجامعية الثانية انخفضتثلثي افراد العينة في حين 

وهذا يكاد يكون متساوياً لتوزيع  ،(% 52.  0والتي وصلت الى قيمة ) )الدكتوراه( اقل الفئات من حملة الدرجة الجامعية الثالثة

التخصص العلمي فقد تبين أن أكثر من نصف افراد أما فيما يتعلق بمتغير النسب التعليمية الحقيقية في داخل المجتمع الفلسطيني. 

( لذوي التعليم التطبيقي ونسبة % 08( مقابل نسبة ) % 80هم من ذوي التخصص العلمي اإلنساني والذي وصل الى نسبة ) العينة 

  ،( لذوي التخصصات الفنية والتصنيعية والخدماتية% 50)
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خصصات اإلنسانية ذوي الت بازدياديُعرف عنه  ذيي في داخل المجتمع الفلسطيني والوهذا يكاد يقترب من التخصص العلمي الحقيق 

الوضع االقتصادي فقد جاءت اعلى النسب لذوي الوضع االقتصادي القليل والذي وصل الى مقابل غيرها. أما فيما يتعلق بمتغير 

ثم  ،( لذوي الحالة االقتصادية المتوسطة% 08.  4( مقابل نسبة )% 17.  1أكثر من نصف افراد العينة بقليل حيث جاء بقيمة )

وهذا يدل على كبر حجم الحالة  ،االقتصادية الكبيرة ةلحال( لذوي ا%54.  5نسب باالنخفاض لتصل الى قيمة )توالت باقي ال

االقتصادية المتدنية في داخل المجتمع الفلسطيني مثلما هو معروف مؤخراً نتيجة لظروف البطالة وحالة االغالق الناتج عن انتشار 

)قد يكون ذلك تبعاً  لم يستطيعون العمل بشكل الكتروني نالذيوبة العاملين بشكل مباشر نس وانخفاضفيروس كورونا المستجد عالمياً 

كثير من ارباب العمل والعاملين  أفقدوالذي اخذت طبيعة العمل مؤخراً باالقتصار عليه مما  (المعينة للقيام بطبيعة بعض األعمال

 ايضاً للكثير من وظائفهم واالستغناء عنها. 

 اإلجابة على تساؤالت البحث:   - 16

عد( على جودة المستوى تأثير استخدام التعليم االلكتروني )التعليم عن بُ  المتمثل بمعرفة مدى وهو :األول اإلجابة على السؤال

 يلي:  التعليمي لطلبة المدارس داخل المجتمع الفلسطيني من خالل كل مما

 ألسلوب التعليم عن بعد. "تقبل الطلبة واألهالي"معرفة مدى  – 5

 عد أو للتحسين منها. أكثر من غيرها من أجل اتقان عملية التعليم عن بُ  "الطرق الالزم استخدامها"توضيح  – 0

عد خاصة ألول مرة في هذا العام منذ نشأة على استخدام أساليب التعليم عن بُ  "قدرة الكادر التعليمي الفلسطيني"تحديد مدى  – 3

 التعليم المدرسي الفلسطيني. 

 في التأثير على استخدام التعليم االلكتروني، سلباً أم إيجاباً.  "العوامل المساعدة"التعرف على  – 4

 .في التعليم على االستخدام االلكتروني "مالئمة المناهج التعليمية الفلسطينية"توضيح مدى  – 1

 (3قم )الجدول ر

 :لطلبة المدارس الفلسطينية : )التعليم عن ب عد / التعليم اإللكتروني(قيم المتغير المستقل

 التعليم عن ب عد )التعليم اإللكتروني(:قيم  (1قيمة اإلجابة: )

 المستقلالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير 

داخل ، التعليم عن ب عد / التعليم اإللكترونيالمتمثلة ب

 المجتمع الفلسطيني:

قيمة معنى  المتوسط  االنحراف  مفردات التعليم عن ب عد )التعليم اإللكتروني(: المئوية النسبة 

                                                           
تخت خيار  كبيرةو كبيرة جداً وتم دمج خياري  قليلةتحت خيار قليلة جداً وقليلة فتم دمج خياري  ليكرتلقد تم دمج الخيارات القريبة من بعضها حسب مقياس   (2)

 بينهما.  المتوسطاآلخر وهو الخيار وبقي الخيار  كبيرة
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للخيار  الحسابي المعياري اإلجابة 

 %الثالث

 77.8 2.72 569. متوسطة 
أوالً: وجود برامج خاصة لهذا النوع من التعليم وتنظيم 

 :الطلبة واألهاليالمواد وتقبلها من قبل 

 71.1 2.65 590. متوسطة 
ة مناسبتين كأهم الطرق المناسبة يئثانياً: توفير بنية وب

 :للتعليم عن ب عد

 :ثالثاً: القدرة على المتابعة المستمرة من قبل المعلمين 67.6 2.62 598. قليلة

 63.9 2.58 604. قليلة
رابعاً: وضع جداول زمنية مناسبة لجميع الخطوات 

 :التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعليم عن ب عد

 60.8 2.55 607. قليلة
خامساً: توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى المهارات 

 :واألدوات الالزمة لذلك

 :المجموع 68.2 2.62 568. قليلة

 المأخوذة من المبحوثين". االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

( فيما يتعلق بالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير المستقل 3لقد تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )        

وبنسبة وصلت الى  كل متوسطها بشجملقد جاءت في مأنها  المتمثلة بالتعليم عن بُعد / التعليم اإللكتروني، داخل المجتمع الفلسطيني

وجود برامج خاصة لهذا النوع من  وقد توزعت هذه النسب لبعض من المفردات التي جاءت بشكل متوسط وهي: (%88.  0قيمة )

( تلتها وبشكل متقارب من هذه القيمة توفير %77.  8التعليم وتنظيم المواد وتقبلها من قبل الطلبة واألهالي والتي وصلت الى قيمة )

أما باقي النسب الخاصة بمفردات التعليم  ،(%75.  5ة مناسبتين كأهم الطرق المناسبة للتعليم عن بُعد والتي جاءت بقيمة )بنية وبيئ

القدرة على المتابعة المستمرة من قبل المعلمين والتي وصلت الى قيمة  االلكتروني فقد جاءت بشكل قليل وهي القيم المتمثلة بكل من:

زمنية مناسبة لجميع الخطوات التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعليم عن بُعد والتي وصلت  (، ووضع جداول87%.  8)

(، %82.  8والتي جاءت بقيمة ) وتوفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى المهارات واألدوات الالزمة لذلك (%83.  9الى قيمة )

وقد  ،خل المجتمع الفلسطينيكتروني قد جاءت بشكل منخفض في داسمي بالتعليم االلعد او ما وهذا يدل على ان مفردات التعليم عن بُ 

يرجع ذلك الى استخدام هذا النوع من التعليم بشكل مفاجئ خاصة بعد اإلعالن عن حالة الحجر الصحي في معظم مجتمعات العالم 

ر داخلها من مؤسسات عمل ومؤسسات تعليمية بشكل بما فيها هذا المجتمع والذي اخذت كافة المجتمعات بذلك بالتعامل فيما يدو

هذه األشهر التي مضت بدون تعليم أو  اعوذلك حرصاً منها على عدم ضي ،غيرهالكتروني تعويضاً عن الشكل الوجاهي في التعليم و

 عمل وما تالهما. 

التعليم اإللكتروني في  استخدامئمة على أساس المتمثل بتحديد مقدار الدعم لقيم جودة التعليم القا وهو :اإلجابة على السؤال الثاني

  داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر.
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 (4الجدول رقم ) 

 : الناتجة عن التعليم عن ب عد جودة المستوى التعليميقيم 

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع المتمثلة 

 المجتمع الفلسطيني: في داخلبجودة المستوى التعليمي 

قيمة معنى 

 اإلجابة 

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار الثالث 

% 

 مفردات جودة المستوى التعليمي الناتجة عن التعليم عن ب عد:

 59.4 2.53 608. قليلة جداً 
 ،نواحي مختلفة نفسيةأوالً: االرتقاء بالمستوى الطالبي من 

  :اجتماعية ،تعليمية

 قليلة جداً 
.609 2.50 56.5 

ثانياً: زيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء للعملية التعليمية 

 :المدرسية

 قليلة جداً 
.608 2.46 51.8 

ثالثاً: تقوية وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل حديث 

 :ومناسب

 48.4 2.42 604. غير مؤثرة 
رابعاً: رفع مستوى كفاءة ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق 

 :اإللكترونية الحديثة

 :خامساً: تنمية قدرات الطالب المختلفة 46.6 2.41 602. غير مؤثرة

 المجموع 52.5 2.47 586. قليلة جداً 

 المأخوذة من المبحوثين". االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع المتمثلة والخاص ب( 4تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

( لكامل مفرداتها، %10.  1قد جاءت قليلة جداً حيث وصلت الى نسبة )أنها  المجتمع الفلسطيني بجودة المستوى التعليمي في داخل

االرتقاء بالمستوى : بدرجة قليلة والتي تمثلت بكل من ق بتوزيع هذه المفردات فقد جاءت لبعض من المفردات المؤثرةأما فيما يتعل

( تلتها زيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء %19.  4اجتماعية حيث وصلت الى قيمة )وتعليمية والطالبي من نواحي مختلفة نفسية 

( ثم جاء تقوية وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل حديث ومناسب والتي %18.  1اءت بقيمة )للعملية التعليمية المدرسية والتي ج

الخاصة برفع المستوى التعليمي فقد جاءت غير مؤثرة والتي تمثلت  المفردات(، أما فيما يتعلق بباقي %15.  8وصلت الى نسبة )

( و تنمية %48.  4)رفع مستوى كفاءة ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق اإللكترونية الحديثة والتي جاءت بقيمة  :بكل من

 فقط.  (%48.  8والتي وصلت الى قيمة ) قدرات الطالب المختلفة
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 كل من:  المتمثل بفحص طبيعة العالقة بين وهو :اإلجابة على السؤال الثالث 

المتمثلة بالتعليم عن ب عد )التعليم اإللكتروني( في حال االستخدام الصحيح لها وبين قيم المتغير التابع  قيم المتغير المستقل  –أ 

   المتمثلة بجودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس الفلسطينية:

 (5الجدول رقم )

وبين قيم المتغير في حال االستخدام الصحيح لها  عد )التعليم اإللكتروني(العالقة بين قيم المتغير المستقل المتمثلة بالتعليم عن ب  

 التابع المتمثلة بجودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس الفلسطينية:  

معنى الداللة 

 اإلحصائية

 ةمقدار قيم

 الداللة

 اإلحصائية

 

 يالتعليمالمستوى تابع / جودة "قيم المتغير ال

" 

 

)التعليم  / التعليم عن ب عد "قيم المتغير المستقل

 "اإللكتروني(

بالمستوى الطالبي من نواحي  ))االرتقاء) 1.15أقل من  دالة إحصائياً 

اجتماعية، وزيادة  ،تعليمية ،مختلفة نفسية

الوعي لدى الطلبة باالنتماء للعملية التعليمية 

المدرسية، وتقوية وتطوير أساليب التعليم 

للطالب بشكل حديث ومناسب، ورفع مستوى 

كفاءة ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق 

اإللكترونية الحديثة، وتنمية قدرات الطالب 

 ((.المختلفة(

النوع من التعليم  أوالً: وجود برامج خاصة لهذا

 :وتنظيم المواد وتقبلها من قبل الطلبة واألهالي

اً دالة إحصائي 1.15أقل من   ثانياً: توفير بنية وبيئة مناسبتين كأهم الطرق  

 :المناسبة للتعليم عن ب عد

اً دالة إحصائي 1.15أقل من   ثالثاً: القدرة على المتابعة المستمرة من قبل  

 :المعلمين

اً إحصائيدالة  1.15أقل من   رابعاً: وضع جداول زمنية مناسبة لجميع الخطوات  

التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعليم عن 

 :ب عد

اً دالة إحصائي 1.15أقل من   خامساً: توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى  

 :المهارات واألدوات الالزمة لذلك

( انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين قيم التعليم االلكتروني وما 1البيانات الواردة في الجدول رقم )تبين من خالل          

أي بمعنى آخر أنه إذا تم استخدام القيم الخاصة بالتعليم االلكتروني بشكل صحيح فإن ذلك سوف ينعكس  ،بين قيم الجودة في التعليم

عن تحقيق التعليم  المؤثراتحيث تمثلت هذه  ،بشكل افضل على تحقيق الجودة في التعليم وفقاً لرؤية نظر افراد المجتمع الفلسطيني

توفير بنية وبيئة ، ووتنظيم المواد وتقبلها من قبل الطلبة واألهالي ،وع من التعليموجود برامج خاصة لهذا الن :االلكتروني بكل من

وضع جداول زمنية مناسبة ، والقدرة على المتابعة المستمرة من قبل المعلمين، ومناسبتين كأهم الطرق المناسبة للتعليم عن بُعد

توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى المهارات واألدوات عن بُعد، ول المساعدة لنجاح التعليم لجميع الخطوات التعليمية كأهم العوام

اجتماعية، وتعليمية و. أما القيم الخاصة بجودة التعليم فقد تمثلت باالرتقاء بالمستوى الطالبي من نواحي مختلفة نفسية الالزمة لذلك

 ة وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل حديث ومناسب، وزيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء للعملية التعليمية المدرسية، وتقوي
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وهذا يعني أن المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق اإللكترونية الحديثة، وتنمية قدرات الطالب  

في هذه الفترة وهي فترة  داً يتم تطبيقها بشكل صحيح تحدياستخدامات مفردات التعليم االلكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني لم 

وتتمثل هذه  ،التي اخذ استخدام التعليم عن بعد فيها بشكل كبير جداً الناتج عن انتشار فيروس كورونا والحجر الصحي واالغالق 

وعدم تنظيم المواد  ،عدم وجود برامج خاصة لهذا النوع من التعليمبهذا البحث المأخوذة  ةحسب وجهات نظر افراد عيناألمور 

وتقبلها من قبل الطلبة واألهالي، وقلة توفير بنية وبيئة مناسبتين كأهم الطرق المناسبة للتعليم عن بُعد، وعدم القدرة على المتابعة 

م عن المستمرة من قبل المعلمين، وعدم وضع جداول زمنية مناسبة لجميع الخطوات التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعلي

في درجات تأثيرهما على التحسين من جودة المهارات واألدوات الالزمة لذلك قلة بُعد، وقلة توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى 

 التعليم.

 العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين جودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس الفلسطينية: –ب 

 (6الجدول رقم )

 بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين جودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس الفلسطينية:العالقة 

معنى الداللة 

 اإلحصائية

مقدار قيمة 

 الداللة

 اإلحصائية

المستوى "قيم المتغير التابع / جودة 

 " يالتعليم

 "قيم البيئة االجتماعية"

غير دالة 

 إحصائياً 

بالمستوى الطالبي من نواحي  ))االرتقاء) 1.15أكبر من 

اجتماعية،  ،تعليمية ،مختلفة نفسية

وزيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء 

للعملية التعليمية المدرسية، وتقوية 

وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل 

حديث ومناسب، ورفع مستوى كفاءة 

 ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق

الحديثة، وتنمية قدرات الطالب  اإللكترونية

 ((المختلفة(

 الجنس: – 1

غير دالة 

 إحصائياً 

1.15أكبر من   :العمر – 2 

غير دالة 

 إحصائياً 

1.15أكبر من   المستوى التعليمي: - 3 

غير دالة 

 إحصائياً 

1.15أكبر من   التخصص العلمي: – 4 

غير دالة 

 إحصائياً 

1.15أكبر من   االقتصادي:الوضع  – 5 

( أنه ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين متغيرات الخلفية 8تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )           

هذا البحث وبين رؤيتها في الوجود لرفع قيم الجودة في التعليم بناًء على  ةاالجتماعية لسكان المجتمع الفلسطيني بناًء على عين

( 2.21بقيمة اكبر من ) اإلحصائية الدالالتقيم جميع حيث جاءت ، لما هو موجود ويتم تطبيقه حالياً مث اإللكترونياستخدام التعليم 

القتصادي وبين تحقيق الجودة في التعليم والمتمثلة لمي والوضع ابين متغيرات الجنس والعمر والمستوى التعليمي والتخصص الع
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اجتماعية، وزيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء للعملية التعليمية وتعليمية واالرتقاء بالمستوى الطالبي من نواحي مختلفة نفسية ب 

الطالب من حيث هذه الطرق  المدرسية، وتقوية وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل حديث ومناسب، ورفع مستوى كفاءة ومهارة

وهذا يدل على عدم رضا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني عن رؤيتها في  ،اإللكترونية الحديثة، وتنمية قدرات الطالب المختلفة

واستخداماته في سلبية لوجود التعليم اإللكتروني قد جاءت أي أن نظرتها  دام التعليم االلكتروني،ستخعاً إلتحقيق الجودة في التعليم تب

حقيقية في التعليم لكافة يفضلون التعليم الوجاهي بشكل اكبر كونه يعمل على وجود وتحقيق الجودة ال إنهموبذلك ف الفترة الحالية،

 الطلبة في داخل المجتمع الفلسطيني. 

 النتائج العامة للبحث: - 17

اً في هذه الفترة دالتعليم االلكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني لم يتم تطبيقها بشكل صحيح تحدي ن استخدامات قيم ووسائلإ – 5

 .عد فيها بشكل كبير جداً م عن بُ وهي فترة الحجر الصحي واالغالق الناتج عن انتشار فيروس كورونا والتي اخذ استخدام التعلي

ستخداماته ما بين الدرجة المتوسطة والقليلة وفقاً لرؤية افراد المجتمع مفردات التعليم االلكتروني قد جاءت في ان معظم إ – 0

 العربي الفلسطيني.

 وغير مؤثرة في داخل المجتمع الفلسطيني. ن مفردات الجودة في التعليم والناتجة عن التعليم االلكتروني هي قليلةإ – 3

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية في حالة استخدام قيم التعليم اإللكتروني بشكل صحيح وبين التحسين من المستوى التعليمي   – 4

 او تحقيق الجودة في التعليم داخل المجتمع الفلسطيني. 

يم التحسين من ي وما بين قكان المجتمع الفلسطينال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين قيم البيئة االجتماعية الخاصة بس – 1

 المستوى التعليمي داخل المجتمع الفلسطيني. 

 النتائج التفصيلية للبحث ومناقشتها:   -18

اً في هذه الفترة دن استخدامات قيم ووسائل التعليم االلكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني لم يتم تطبيقها بشكل صحيح تحديإ – 5

والتي اخذ استخدام التعليم عن بعد فيها بشكل كبير جداً،  ،الناتج عن انتشار فيروس كوروناوهي فترة الحجر الصحي واالغالق 

وذلك ناتج حسب رؤية افراد عينة هذا البحث نتيجة لعدم وجود برامج مناسبة للتعليم عن بُعد، وعدم تنظيم المواد وتقبلها من 

الطرق المناسبة للتعليم عن بُعد، وعدم القدرة على المتابعة المستمرة  قبل الطلبة واألهالي، وقلة توفير بنية وبيئة مناسبتين كأهم

من قبل المعلمين، وعدم وضع جداول زمنية مناسبة لجميع الخطوات التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعليم عن بُعد، 

هما على التحسين من جودة ك في درجات تأثيروقلة توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى قلة المهارات واألدوات الالزمة لذل

تغريد حنتولي التي أوصت بضرورة اإلبقاء على تطوير التعليم االلكتروني حتى يعودة بالفائدة  التعليم، وهذا متوافق مع دراسة

طرق التعليم  وحسب رؤية الباحث فإن، المرجوة منه من اجل زيادة التفاعل بين الطلبة والمعلمين ومواكبة التعليم عالمياً 

االلكترونية المستخدمة حالياً في داخل المجتمع الفلسطيني بحاجة إلعادة نظر فيها من أجل العمل على تطويرها من نواحي 

     متعددة كماً وكيفاً.
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افراد المجتمع  ن معظم مفردات التعليم االلكتروني قد جاءت في استخداماته ما بين الدرجة المتوسطة والقليلة وفقاً لرؤيةإ – 0 

شكل كبير على الفئات المتعلمة من الطلبة التعليم االلكتروني غير مؤثرة ب دام خوهذا يعني أن طرق است العربي الفلسطيني،

ية المستخدمة في التعليم في السابق أي هاالى طبيعة الطرق التقليدية الوج وقد يرجع ذلك ،بحسب رؤية سكان هذا المجتمع

وهذا يعني أن طبيعة االستخدامات في التعليم بشكله االلكتروني بحاجة الى مقدمات  وباء كورونا في العالم، تحديداً قبل انتشار

أن مدى تقبل وتفاعل التعليم االلكتروني بين  سحر أبو شخيدم وآخرون...، والتي جاء فيها  وهذا متوافق مع دراسةمتنوعة، 

وحسب  قد جاء بدرجة متوسطة، ومعيقاته تهاستخدامه ومدى تقبله واستمراريث من حي ة انفسهم وضمن العملية التعليميةالطلب

ولذلك فمن الممكن ان السرعة في  ،طرق استخدام التعليم االلكتروني تختلف في استخداماتها من مجتمع آلخر رؤية الباحث فإن

ليم بشكل كبير في داخل المجتمع النوع من التعاتقان هذا  عدماستخدام وتطبيق هذا النوع من التعليم قد تكون العامل المؤثر على 

     هذا العام. في الفلسطيني خالل فترة انتشار فيروس كورونا 

مؤثرة في داخل ن مفردات الجودة في التعليم داخل المجتمع الفلسطيني والناتجة عن التعليم االلكتروني هي قليلة وغير إ – 3

ؤية الروقد يرجع سبب ذلك إلى أن أهالي سكان المجتمع الفلسطيني ليس لديهم قابلية بشكل كبير من أجل  المجتمع الفلسطيني،

وهذا يدل على وجود  ،أن طرق واستخدامات التعليم االلكتروني لها اهمية على التحسين من جودة التعليم في هذا المجتمعب

طارق العواودة والتي توصلت الى أنه يوجد صعوبات في  مع دراسة وهذا متوافق، صعوبات في استخدام هذا النوع من التعليم

وحسب  توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية تعود الى الخبرة والبنية التحتية والدعم الفني والمناهج الدراسية،

من التعليم والتخلص من الصعوبات تحتاج لدعم من نواحي متعددة  االستخدام الصحيح االقدرة على تطبيق هذ رؤية الباحث فإن

ة قبل أن يتم الخوض في قابلية األهالي لتأثير هذا النوع من التعليم بشكل ايجابي على جودة لق بالمناهج ووجود البنية التحتيتتع

     التعليم ألبنائهم.

ليم اإللكتروني بشكل صحيح وبين التحسين من المستوى التعليمي يوجد عالقة ذات داللة إحصائية في حالة استخدام قيم التع – 4

وهذا يعني أن سكان المجتمع الفلسطيني ال يرون طرق تطبيقية مؤثرة  التعليم داخل المجتمع الفلسطيني،او تحقيق الجودة في 

وهذا  تعليم لدى أبنائهم،بشكل واضح من حيث التعليم االلكتروني والذي سوف يأتي بثمار كبيرة على التحسين من جودة ال

احمد أبو غبن والتي توصلت إلى انه يوجد عالقة قوية بين تطبيق التعليم االلكتروني وبين وجود الميزة   متوافق مع دراسة

في التعليم االلكتروني  ح فقطه في حالة االستخدام للتطبيق الصحيوحسب رؤية الباحث فإنالتنافسية المذكورة بأشكالها المتنوعة، 

     بشكل كبير للتعليم الوجاهي أو حتى بنسبة مساوية له بشكل كبير. وف يصبح مشابهاً س

التحسين جودة يم سطيني وما بين قال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين قيم البيئة االجتماعية الخاصة بسكان المجتمع الفل – 1

ها من ذكور عفئات المجتمع الفلسطيني على اختالف أوضاذا يعني أن هو ،لتعليمي داخل المجتمع الفلسطينيمن المستوى ا

ال يرون أن  ةوإناث واعمار مختلفة ومستويات تعليمية متالحقة وتخصصات علمية متنوعة وأوضاع اقتصادية غير متساوي

جودة هذا التعليم سوف يأتي بالفائدة المطلوبة منه كالتعليم الوجاهي من اجل التحسين من  المجتمعالتعليم االلكتروني في هذا 

أي أن نظرة فئات المجتمع الفلسطيني للتعليم االلكتروني وتحديداً في الفترة الحالية هي  داخل المجتمع العربي الفلسطيني،

 سلبية،
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توصلت الى أنه ال يوجد فروق بين المديرين والمعلمين فيما يتعلق بوجود أحمد أبو الخير والتي  وهذا متوافق مع دراسة  

ان فيها أيضاً وتبين  ،في تطبيق التعليم االلكتروني والتي تمثلت بالمعوقات المادية والبشرية واإلدارية والفنيةالمعوقات 

رؤية ال وحسب رؤية الباحث فإن المدارس الحكومية تواجه معوقات اكبر من غيرها كالمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث،

ترة قصيرة ت متشابهة نظراً الستخدامة منذ فاستخدامات التعليم االلكتروني قد جاءموحدة في النظرة الى الحة وشبه ضاالو

على رؤية الناس  ثيرة وظل حاجز االغالق مخيماً أة في وجودة أو تيعلى الرؤية الحقيق هفلم يؤثر هذا الوقت في استخدام ،فقط

ولهذا فلم  ،( عن التعليم الوجاهي ولفترة محدودة فقطبُعد / التعليم عنيفي االستعاضة بهذا النوع من التعليم )التعليم االلكترون

ى الحياة الطبيعة بعيداً عن يم نظراً لحاجتها للرجوع المرار الدائم بهذا النوع من التعلتؤمن هذه الفئات بضرورة أو لزوم االست

     مع الفلسطيني. الق والحجر الصحي خوفاً من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في داخل المجتإجراءات االغ

لتوصيات: ا - 19  

من قبل مؤسسات التعليم  ضرورة االستخدام لطرق التعليم االلكتروني وتطبيقها بشكل صحيح في داخل المجتمع الفلسطيني – 5

   الفلسطينية ومن ثم كل مدرسة على حدا. ماالساسية والمتمثلة أوالً بوزارة التعلي

والتحسين من طرق  افراد المجتمع العربي الفلسطيني بضرورة استخدام هذا النوع من التعليمالعمل على زيادة التوعية لدى  – 0

 .استخدامه

العمل على إقناع جماهير المجتمع العربي الفلسطيني بإن التعليم االلكتروني في حال استخدامة بشكل صحيح سوف يعود  – 3

 من الجودة في التعليم داخل هذا المجتمع. والفائدة على الطلبة بالتحسين 

إن التحسين من قيم التعليم االلكتروني تأتي من إتخاذ إجراءت التأسيس الصحية والمتوقفة على إجراء تجهيزات الزمة  – 4

أيضاً على طرق يب الكادر التعليمي والطلبة ة وتدريوضرورية من تشغيل المعدات الالزمة لذلك داخل المؤسسات التعليم

 تحسين جودة التعليم. أتي بالفائدة المرجوة منها على اللكتروني حتى تاستخدام التعليم ا

لألوضاع المادية الحالية  تخدامات لجميع الطلبة وذلك نظراً توفير أجهزة الكترونية خاصة بهذه االس ال بد من العمل على – 1

   وية متقدمة مثل غيرها. كمبيوتر أو أجهزة خللكون ألجهزة لطلبة ال يمتوالتي قد تجعل من بعض االسر أو ا

  المراجعقائمة المصادر و   – 21

 ، التعداد العام للسكان، رام هللا/ فلسطين.0202 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني – 5

مجلة الفنون واالدب وعلوم  توظيف التعليم االلكتروني لتجويد التعليم الثانوي في العراق، ،(0202) ،أحمد، المهناوي – 0

  ، دبي/ اإلمارات العربية المتحدة.   17اإلنسانيات واالجتماع، العدد 

المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر المديرين  ،(0259) ،احمد، أبو الخير – 3

 –( ، جامعة فلسطين التقنية 3) 7مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث، والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة، 

 خضوري، طولكرم/ فلسطين. 
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دور التعليم االلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من  ،(0250) ،احمد، أبو غبن – 4 

 الجامعة اإلسالمية، غزة/ فلسطين. وجهة نظر األكاديميين، 

(، أثر التعليم االلكتروني على تحصيل طلبة دبلوم التأهيل التربوي في مقرر طرائق تدريس علم 0252) ،جمعةإبراهيم،  – 1

 (، دمشق/ سوريا. 0+  5، العدد )08األحياء، مجلة جامعة دمشق، المجلد 

فاعلية التعليم االلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر المدرسين  ،(0202) ،سحر أبو شخيدم وآخرون...، – 8

 .  / األردنوالعشرون، عمان عربية للنشر العلمي، العدد الواحدالمجلة الخضوري،  –في جامعة فلسطين التقنية 

" من  59(، تكافؤ الفرص التعليمية من خالل التعليم عن بُعد في ظل جائحة الكورونا "كوفيد 0202) ،صباحراوي، الشج – 7

 .  / األردنوجهة نظر الطلبة، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد الثالث والعشرون، عمان

صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة،  ،(0250) ،طارق، العواودة  – 8

 . / فلسطينجامعة األزهر، غزة

 رحلة التعليم من النمطية الى االبتكار: فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في التحصيل الدراسي، ،(0202) ،نورية، الُمعافا – 9

   .  / األردنوالعشرون، عمان العلمي، العدد الواحدعربية للنشر المجلة ال

واقع التعليم االلكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودورة في تحقيق التفاعل بين المتعلمين من  ،(0258) ،تغريد، حنتولي – 52

 ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس/ فلسطين.وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا

(، المستحدثات التكنولوجية )مفهومها وتصنيفها وكيفية توظيفها في العملية التعليمية(، المجلة 0202)، حليمةحكمي،  – 55

  األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي، اإلصدار الثامن عشر، السالمية/ الكويت. 

12 – Clark , Ruth and Mayer, Richard (2002). E-Learning and the Science of Instruction. USA: 

Pfeiffer.  
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 دراسة تحليلية فقهية()اليهود  إجالء بعد المدينة في المواطنة

Citizenship in Medinah after the evacuation of Jews 

(Fiqh analytical study) 
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   ملخص البحث

المواطنة تعني الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات. وفي معناها السياسي، تُشير 

المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، وااللتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور 

، فبين المواطنة في المدينة بعد إجال  اليهودعن نتما  إليه. يهد  هذا البح  إلى إعاا  القار  توورا  اامال  وطنه، وما يشعره باال

المبح  ويختم ب ،المبح  الثاني، مشروعية حب الوطن في اإلسالموذكر في  ،وأقسامهاماهية المواطنة وأنواعها  في المبح  األول

ا التي يتعرض لها المسلم في بعض المواقف التي تتعلق بهذ ائلوبعض المسالثال ، المواطنة في المدينة بعد إجال  اليهود 

آرا  العلما  في هذه القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع  دراسة الباح  حاولالموضوع. وفي هذه الدراسة 

           .يهشتها بما يفتح هللا به علومناق المقارنة بينها

 اليهود. المدينة. إجال ، المواطنة، :مفتاحيةالكلمات ال
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Citizenship in Medinah after the evacuation of Jews 

(Fiqh analytical study) 

 

 

ABSRACT 

Citizenship is the status of a person acknowledged under the custom or law as being a legal member 

of a independent national or belonging to a country. The notion of nationality has been defined as 

the capacity of persons to protect their rights in front of the administrative power. A person may 

have numerous nationalities This research paper aims to give the reader a comprehensive view of 

citizenship in Medina after the evacuation of the Jews. It explains in the first section what 

citizenship in literally and technically and its types and mentioned in the second section, the legality 

of the love of homeland in Islam. Its concluded with the third section: citizenship in Medina after 

the evacuation of Jews and some of the issues facing Muslim in some areas related to this topic. In 

this study the researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and 

presented their opinions, compare and discuss them from  what Allah opens to him. The modern 

world has witnessed many incidences, which are very important,to Muslim to know the sharia ruling 

regarding them particularly this important topic. At the end conclusion drawn from variant views of 

the scholars,and the main findings and recommendations have been given.. 

Keywords: citizenship, evacuation, Jews, Medina. 

  المقدمة:

ومن يضلل فال يهده هللا فال مضل له،  أعمالنا، منونعوذ باهلل من ارور أنفسنا ومن سيئات  ونستعينه ونستهديه، هلل، نحمدهإن الحمد 

 ورسوله،   هوأاهد أن محمدا  عبد اريك له، وأاهد أن ال إله إال هللا وحده الهادي له، 

 ،نعر  الحكم الشرعي من خاللها كيفتثور في كل زمان قضايا وتُستَحّدث نوازل في حياة الناس، وتحتاج إلى الشريعة اإلسالمية 

وفي زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلما  في حلها واإلجابة عليها، وهم وإن اختلفت منازعهم 

لة  أنهم يودرون في جملتهم عن الشريعة نووهها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه المس ومناهجهم في االجتهاد، إال

آرا  العلما  في هذه القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع  الباح  دراسة أو تلك. وفي هذه الدراسة حاول

 ت تي أهمية هذا البح  المتواضع، ولذلك . هومناقشتها بما يفتح هللا به علي المقارنة بينها
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المواطنة في المدينة بعد إجال  لتحديد  –وذلك  –والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم  كمحاولٍة لبيان هذه األحكام في الشريعة، 

 وهو الهادي إلى سوا  السبيل.وهللا الموفق،  اليهود

 اختيار البحث: أوالً: أسباب

ني المفرط، غير اإلسالمية ممن ي خذه الحماس الدي البالد للبح  في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة، في بعض الباح  لقد اد  

.    .المواطنة في المدينة بعد إجال  اليهودوالغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مس لة    

 البحث: يهدف هذا البحث إلى: ثانيًا: أهداف

 .نةالمواطالتعر  على ماهية -1

 .المواطنةالتعر  على أهمية -2

 بيان امولية الشريعة االسالمية.-3

 بيان هالحية الشريعة في كل وقت وحين. -4

 في ضو  الشريعة اإلسالمية. المواطنةإبراز حقيقة 5-

 .المواطنةبيان أرا  العلما  القدامى و المعاهرين في أحكام  -6

 .الدنيوية الماالب بها اإلنسان في حياته عيةمعرفة بعض األحكام الشر-7

 ثالثاً: مشكلة البحث وأسئلته:

ا وحديث ا حول  وكيف أثر واقع األمة  المواطنة في المدينة بعد إجال  اليهودلقد جا  هذا البح  من أجل الكشف عن موقف الفقها  قديم 

 اإلسالمية على اآلرا  الفقهية؟؟

 إلسالمية؟اغير  التي تكون غالب ا بين الناس في الدولهل هذا البح  يعالج مشكلة التعامل 

ا وحديث ا؟المواطنة هل لمفهوم   وموضوعه حضور لدي فقها  اإلسالم قديم 

 رابعاً: أهمية البحث:

 مشروعية حب الوطن في اإلسالم. وأقسامه،أنواع الوطن  المواطنة،تبدو أهمية البح  من خالل تعرضه لماهية  

 كتابة البحث ومعالجة موضوعه:خامساً: منهج 

 في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي: الباح  انتهج

 وذكور أسوباا الخوال  فوي أقووالهم، هذه الدراسة: وذلك بدراسة أقووال الفقهوا  السوابقين، والوهفي فيالمنهج التحليلي  د الباح اعتم

 وذكر العالقة بين أقوال الفقها  القدامى وأقوال الفقها  المعاهرين.

ا. الباح  التزم ا وضبا ا وتحرير  ا وتخريج   ضوابط البح  المنهجي عزو 

 خراج عناوين البح  أن تكون بارزة وااملة في است الباح  حاول-1

وذكور أدلوة كول قوول وموا ورد  محل النزاع في المسائل المختلف فيها، وذكر األقوال في المس لة، مع نسوبة كول قوول لقائلوه، تحرير-2

 ، وترجيح ما يظهر رجحانه بنا   على المرجحات الظاهرة.ات واعتراضات، وذكر األجوبة عنهاعليها من مناقش

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 399  

ISSN: 2706-6495 

 ، وثالثة مباح ، وخاتمة:ومقدمةالبح : تت لف الدراسة من تمهيد  خاة :سادساً  

 فيه. اتبعتاهافيها: تمهيد، أهمية الموضوع، وأسباا اختياره، والخاة التي  الباح  أما المقدمة، فعرض

 التمهيد.

 وتحته ثالثة ماالبماهية المواطنة وأنواعه وأقسامه.  المبح  األول:

 تعريف المواطنة في اللغة.: المالب األول

 المالب الثاني: تعريف المواطنة في االهاالح 

 نواع الوطن وأقسامه.         أ المالب الثال :

 المبح  الثاني: مشروعية حب الوطن في اإلسالم.

 المبح  الثال : المواطنة في المدينة بعد اجال  اليهود وتحته مالبين 

  هحابه بالمدينة. وتحته فروعوأ ()المالب األول: إستقرار الرسول 

 .الفرع األول: بنا  المسجد النبوية الشريفة

 .الفرع الثاني: المؤخاة بين المهاجرين واألنوار

 .الفرع الثال :اآلذان في المدينة المنورة

 .المالب الرابع:العالقة باألقلية المشركة في المدينة

 المقترحة.أهم النتائج المستفادة، والتوهيات  الخاتمة وفيها: 

 تمهيد:  

 له إاكاالت كبيرة وخاهة من حي  نش ة االنسان وتاوره في جميع اؤونه. (1)مما ال ريب فيه أن مفهوم المواطنة   

ومفهوم المواطنة كما هو معرو  بكل بساطة تتعلق بشعور االنسان أنه عضو من أعضا  الدولة وفرد من أفرادها له من الحقوق  

وعليه من الواجبات ما على غيره وهذا تجعله يشعر باالنتما  إلى تلك الجماعة أو إلى األرض أو الدولة وينال فيها حقوقه الوطنية 

القبلية، والمكانية، ومع  انتما اتهممن إعاا  الجميع حقوقهم التام للمواطنة بغض النظر عن ()حياة النبي الثابتة كما ثبت ذلك في 

ذلك كلهم نالوا حقوقهم الوطنية، في المدينة المنورة، بدون تفريق أو تمييز بينهم إال فقط في تنوع األعمال الوالحة كمهاجرين 

اَر َواإِليَماَن ِمن قَْبلِِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوالَ  )عالى حي  يقول: وأنوار كما وضح وبين ذلك هللا سبحانه وت ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن تَبَوَّ

آ أُوتُوْا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمن يُوَق  مَّ  ( ِه فَأُْواَلئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ ُشحَّ نَْفسِ يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً مِّ

 وحتى اليهود مع اختالفهم الديني نالوا حقوقهم كاملة في جميع النواحي الحياتية من السياسية واالجتماعية واالقتوادية. [9]الحشر: 

                                                           

بدستور واحد، ونظم  (أن املواطنة مبفهومها اجلديد ال ترتبط بالضرورة جبنس أو ِعرق أو دين؛ وإمنا بالوطن، أي بأرض واحدة تعيش عليها جمموعة بشرية تلتزم1 )
ألعلى حلقوق الوطن وواجباته دون تصادم مع عة امللتزمة على دين واحد، وبالتايل تزول اإلشكالية الكربى ما دام ذلك الدين هو املرجع ااجملو وقوانني، ولكن قد تكون 

 .واجبات الدين
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َوال   )  قال هللا تعالى:(2)")وفي حرية اإلعتقاد. جا  في العهد : ).. وال يجبر أحد ممن كان على ملة النورانية كرها على اإلسالم   

إِلَْينا َوأُْنِِز ََ إِلَْيُكْم َوإِلهُنا َوإِلُهُكْم واِحٌد َونَْحُن ِِز ََ تُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنْ 

أي ال تجادلوا كفار أهل الكتاا إذا اختلفتم معهم في الدين إال بالتي هي أحسن، ال بضرا وال قتال،  [64]العنكبوت:  ( لَهُ ُمْسلُِمونَ 

إال  (3) ()وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد، ثم نسخ بالسيف، ومعنى إال الذين ظلموا: أي ظلموكم، وهرحوا بإذاية نبيكم محمد 

  (4)الخشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة بالنوحإال بالخولة التي هي أحسن كمعارضة  بالتي هي أحسن،

َوْفُد نََواَرى نَْجَراَن بِاْلَمِدينَِة، وفيه... فََحانَْت َهاَلتُهُْم، ()وقد أخرج البيهقي في دالئل النبوة اْبِن إِْسَحاَق، قَاَل: َوفََد َعلَى َرُسوِل هللاِ 

فاالسالم أعااهم  (5)َدُعوهُْم فَاْستَْقبَلُوا اْلَمْشِرَق فََولُّوا َهاَلتَهُْم.  ()فَقَاُموا يَُولُّوَن فِي َمْسِجِدِه فَ ََراَد الن اُس َمنََعهُْم فَقَاَل َرُسوُل هللاِ 

أايا  مختلفة وحتى الخروج لإلستسقا ، وأن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة ااؤوا إال في أوقات الولوات، وأن الحرية في 

يخرجوا هلبانهم في أعيادهم، وأن ينشئوا كنائس جديدة في مدن المسلمين وحواضرهم فمثالُ في مور فقط بنيت عدة كنائس في 

، وباالختوار الشديد أن جميع 64هـ وكنيسة )القسااط(عام 99سكندرية، عام القرأن األول الهجري مثل كنيسة)مار مرقاص(في اإل

 ( 6)بال خال ( كنائس القاهرة المذكورة محدثة في اإلسالم

 المبحث األو َ:

 ماهية المواطنة وأنواعه وأقسامه.

 .في اللغةتعريف المواطنة  :المطلب األو َ

 والموطن والوطن بمعنى واحد. كلمة موطن علي وزن مفعل، المواطنة في اللغة على وزن مفاعلة: وهي لفظة أخذت من

                                                           

 .،من طبعة دار النفائس، الطبعة السادسة  بريوت لبنان811( يراجع  " نص العهد: على اختالف رواياته: حملمد محيد اهلل  ص:2 ) 
 8181 -الطبعة: األوىل  ،احملقق: الدكتور عبد اهلل اخلالدي ،الكليب الغرناطيالقاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جزي أليب  ،التسهيل لعلوم التنزيل ( 3)
 .821 /2لبنان،  ،بريوت –الناشر: شركة دار األرقم بن أيب األرقم  ،هـ
 8181 -الطبعة: األوىل  ،احملقق: حممد عبد الرمحن املرعشلي ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاويل ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( 4)
 .891 /1،بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  ،هـ

 
 
 

الطبعة: األوىل ، 5/212قي، ( دالئل النبوة دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيه5) 
، البداية 14، فتوح البلدان للبالذري ص:251/ 8، طبقات ابن سعد 815: 2سرية ابن هشام  -بريوت وانظر يف وفود جنران:  -هـ، دار الكتب العلمية  8145 -

 .18/ 1، شرح املواهب 828/ 81، هناية األرب /52: 5والنهاية 
، حتقيق : طه عبد الرءوف سعد، سعد 814/ص:8وسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، اخلراج أليب يوسف، اخلراج: أليب ي :( ينظر6 ) 

، وكتاب اإلسالم وأهل الذمة للدكتور على حسني اخلرموطي، يشرف على إصدارها حممد توفيق عويضة، 8/252حسن حممد، املكتبة األزهرية للرتاث وبلغة السالك، 
 .829م، ص:8919، 8219
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ووطن بالمكان واوطن أقام، أوطنه -وقد جا  في لسان العرا البن منظور الوطن: المنزل الذي تقيم به وهو موطن اإلنسان ومحله،  

ُ فِي  ) قال هللا تعالى: اتخذه وطن ا، والموطن ويسمى به المشهد من المشاهد الحرا وجمعه مواطن و في القرآن الكريم لَقَْد نََصَرُكُم هللاَّ

 7(واوطنت األرض ووطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطن ا، وتوطين النفس على الشي  كالتمهيد [22]التوبة:  ( َمَواِطَن َكِثيَرة  

ا أو أكثر ) والوطن األهلي هو: مولد الرجل والبلد الذي هو فيه، ووطن اإلقامة الموضع الذي ينوي أن يستقر فيه خمسة عشر يوم 

فالمواطنة: نسبة إلى الوطن، والمفاعلة غالب ا في اللغة تفيد تفاعال  بين جانبين أو طرفين مثل مشاركة ( 8)من غير أن يتخذه مسكن ا، 

ا المفاعلة بين المواطن أو غيره من بين اريك واريكه  و بين عامل وهاحب مال في المعامالت المالية، ونفس المعنى هنا أيض 

 (9)أبنا  الوطن أو بين المواطن ووطنه فيما له من واجبات وعليه من حقوق تجاه وطنه.

 به،اإلنسان تجاه المكان الذي يهتم والمواطنة هنا عالقة بين المواطن ووطنه الذي يسكن فيه، حي  إننا نعر  ذلك من مشاعر 

ا أن هناك فرق ا أو فروق ا بين اخص وآخر تجاه الموطن الواحد، سوا  من ناحية روحية أو عاطفية أو إنسانية أو قومية  ونالحظ أيض 

ا: واطنه على األمر أي وافقه عليه وواطن القوم عاش معهم في وطن واحد و من الشواهد ) 10(أو تاريخية  وما إلى ذلك. ويقال أيض 

 :هذا الودد الشعرية التي أنشدها محمد إقبال في

  ) 11(وجميع الكون لنا وطن ا" *** أضحى لنا اإلسالم دين ا

 ترعد" )12(متى تعترك فيه الفرائص *** "على موطن يخشى الفتى عنده الردي. وقو َ طرفة

المنزل أو مكان اإلقامة الذي تقيم  أن المعنى اللغوي للوطن هولم ينكر على أهحابه حبهم وحنينهم إلى وطنهم والحال ()والنبي 

والمواطنة هنا يالحظ من معناها أنها تنوب على عضوية كاملة في دولة، والمواطنون لديهم بعض الحقوق، مثل حق  .به أنت

الواجبات مثل: دفع المشاركة في الحياة السياسية، وحق تولي المناهب العامة، وغير ذلك من الحقوق وكذلك عليهم بعض 

 الضرائب، والدفاع عن بلدهم وما إلى ذلك.

 

 

                                                           

ط دار صادر بريوت لبنان بدوم تاريخ الطبع.وينظر أيًضا  82\88لسان العرب أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  :( ينظر7 )
م وتاج 2445-ه8121الثامنة  ، مكتبة حتقيق الرتاث مؤسسة الرسالة، الطبعة8221القاموس احمليط ص للعالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوآبادي ص 

م الكويت، املعجم الوسيط 2448-ه8122، حتقيق عبد الكرمي العزباوي الطبعة األوىل 218\21العروس من جواهر القاموس للسيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي 
 ، ط دار الفكر بدون تاريخ الطبع..8412\2
 ، منشورات حممد علي بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان.212نفي ص التعريفات، أليب احلسن علي احلسيين اجلرجاين، احل-(8 )
م،ومصباح املنري يف غريب شرح الشرح  2441 -هـ  8129، الطبعة: األوىل، 2/2112(ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة،للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر، 9 ) 

 .21/212لعروس، .وتاج ا2/111الكبري، 
 عامل الكتب. 
 8412الطبعة دار الفكر بريوت لبنان بدون تاريخ الطبع ص :-جممع اللغة العربية ( ينظر املعجم الوسيط10)
 (املرجع السابق11 )
 1/591( الفرائص:مجع فريصة، وهي اللحمة اليت ترعد من الدابة عند مرجع الكتف تتصل بالفؤاد. لسان العرب 12)
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 المواطنة في االصطالح الفقهاء. المطلب الثاني: 

إذا دققنا النظر في تعريف المواطنة من الناحية االهاالحية يالحظ أن هذا الموالح غير معرو  أو منووص عليه بهذا اللفظ 

عند الفقها  المتقدمين، إنما فقط وضع تعريفه في عوورنا هذه المت خرة، ومن خالل القواعد العامة للشريعة اإلسالمية، ومن خالل 

فيمكن أن أقول: أن المواطنة هي المساواة في الحقوق  (13)الشريعة داخل المجتمع اإلسالمي... أ.ه الممارسات العملية ألحكام 

 والواجبات بين من يسكنون أو يعيشون في وطن واحد بغض النظر عن اختالفهم الديني أو العقدي.

  أن الفقهاء عرفو الوطن بأنواع مختلفة كما يلي: المطلب الثالث: أنواع الوطن وأقسامه.

موطن الذي ولد فيه اإلنسان أو ت هله أو توطنه، وجا  في حااية ابن عابدين:"الوطن  عرف الحنفية الوطن األصلي بأنه: فقد 

ا، فإن األهلي، ويسمى باألهلي، ووطن الفارة، والقرار، ومعنى ت هله أي تزوجه ولو كان له أهل ببلدتين  ف يهما دخلها هار مقيم 

تبقى، ومعنى توطنه أي  ال يبقى وطن ا، إذ المعتبر األهل دون الدار، وقيل: قي له فيها دور وعقار، قيل:تت زوجته في إحداهما وبما

 (14)عزمه على القرار فيه وعدم االرتحال عنه وإن لم يت هل فيه.

فمن كان له  الوطن هو "محل سكنى الشخص بنية الت بيد، وموضع الزوجة المدخول بها وإن لم يكثر سكناه عندها، المالكية: وقا َ:

 (15)بقرية ولد فقط أو مال فإنها ال تكون وطن ا أهلي ا له"

وأما (16)"المكان الذي يقيم فيه الشخص ال يرحل عنه هيف ا وال اتا  إال لحاجة كتجارة وزيارة الوطن هو الشافعية والحنابلة: وقا َ:

ا خرج إليه اإلنسان بنية إقامة مدة قاطعة لحكم السفر، :"وطن اإلقامة هو موطن اإلقامة: فقد عرفه الحنفية حيث قا َ قا َ ابن عابدين

إذا نظر المالحظ هنا يلحظ أن الفقها يتفقون مع األحنا  على هذا المعنى. وكذلك (17)ويسمى بالوطن المستعار أو بالوطن الحادث"

 وطن السكنى:

 (18)أقل من المدة القاطعة للسفر"وطن السكنى هو المكان الذي يقود اإلنسان المقام به  قا َ ابن عابدين رحمه هللا:

والذي نستخلص من هذه التعاريف وخاهة في زماننا هذا يالحظ أن الوطن ال تختلف عن تقسيم الفقها  إختالف ا كثيرة وذلك أن 

ي الذي ينتمي إليه اإلنسان عند إهاالح الفقها  يقابله في عورنا هذا بما يسمى بوطن الخاص، ولكن هناك قيد ف األهليالوطن 

ذلك ليس على إطالقه ألن من يتزوج من بلد ال يعتبر من مواطني تلك البلد وأما من وطن اإلقامة يعتبر في عورنا ممن يسافر إلى 

                                                           

ر( جهورية مصر واطنة بني النص التشريعي والنص الدستوري دراسة مقارنة لدكتور رمضان السيد القطان مدرس الفقه العام كلية   الشريعة والقانون )دمنهو (ينظر: امل13 ) 
 .1العربية ص :

م، دار 8992 -هـ 8182، الطبعة: الثانية، 2/828(رد احملتار على الدر املختار البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 14) 
 بريوت.-الفكر

، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر بريوت لبنان. 8/212(ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للمحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 15 ) 
 .2/228ومواهب اجلليل، 

، الطبعة: 8/181نهى يف شرح غاية املنتهى للمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباىن مولدا مث الدمشقي احلنبلي، (مطالب أويل النهى، مطالب أويل ال16)
 .2/121م املكتب اإلسالمي. وحتفة احملتاج، 8991 -هـ 8185الثانية، 

 .8/252واملبسوط،  2/822(حاشية ابن عابدين، 17) 
 .8/25 ، واملبسوط،8/522(املرجع السابق، 18)  
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بلد من بلدان ألجل الدراسة، أو العالج، أو التجارة أو السياحة، أو ما اابه ذلك. وكل ما سبق من التعريفات الفقها  للوطن عند  

الوطن في االهاالح الشرعي له معنيان: معنى خاص، ومعنى عام. المعنى الخاص: هو المكان الذي نش  فيه ن الفقها  يشير على أ

ا للنبي  وللوحابة الذين ()اإلنسان وتربى، وترعرع فيه و أهبح مستقره في المعيشة وكل اي ، كمكة المكرمة تعتبر وطن ا خاه 

كان أو الوطن أوجبت وجعلت الشريعة الغرا  االنتما  له وحبه، وهذا اي  فاري تركوها وهاجروا إلى المدينة المنورة. وهذا الم

 )19(لكل اخص تراه غالب ا يحب ويميل للمكان الذي ولد ونش  فيه. أ.ه 

 المبحث الثاني: 

 مشروعية حب الوطن في اإلسالم.

وبينه وفوله وكل من تتبع القرآن الكريم يجد أنه مليئ بالنووص  وضحهفمن المعرو  لدى الجميع أن االسالم لم يترك اي  إال 

أن هللا تبارك وتعالى من أجل ادة  القرآنية الكثيرة التي تدل على ت هيل الشرعي لفكرة المواطنة في االسالم فعلى سبيل المثال،

مواطنة وحبه لوطنه جعل المولى تبارك وتعالى اإلخراج من الوطن معادال  لقتل النفس كما قال عز ا نه ميول اإلنسان وتمسكه بال

قال محمد رايد  [44]النسا :  ( ْنهُمْ َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَاِرُكْم َما فََعلُوهُ إاِلَّ قَلِيٌل مِ )في التنزيل: 

فإذا ت مل  (20)رضا في تفسيره المسمى بالتفسير المنار أي "قلنا لهم: اخرجوا من دياركم أي: أوطانكم وهاجروا إلى بالد أخرى"

ال تنفك عنه ب ي حال من األحوال فدل ذلك كله  التيالمت مل يلحظ أن التمسك بالوطن أو االنتما  الوطني غريزة أو نزعة إنسانية ، 

الوطن أو الوطنية مما ال يفارق االنسان مهما كان األمر. وجعل القرآن الكريم الدفاع عن الوطن اإلسالمي جهادا  في سبيل  أن حب

ِ أَِو اْدفَعُوا ): -سبحانه-، فقال -تعالى-هللا  فمفهوم هذه  [744عمران: ]آل  ( َولِيَْعلََم الَِّذيَن نَافَقُوا َوقِيَل لَهُْم تََعالَْوا قَاتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ

اآلية الكريمة تدل داللة واضحة على أن الغيرة  والمقاومة على الوطن تابعة ونااعة عن حبه، بحي  تجعل و تدفع اإلنسان إلى 

الموت أو الهالك في سبيل الدفاع عن وطنه، حتى ال يسمح  على الفسدة والفسقة من غير المسلمين من احتالل وطنه ، وما اابه ذلك 

من األمور التي ال تحمد عقباها فهذا العمل الجاد له منزلة في االسالم  حي  إنه يقرن مع  الجهاد في سبيل إعال  كلمة هللا تعالى 

 (21)تبارك وتعالى

ِ ()وأيضا وقد ضرا النبي  أروع األمثلة في حب الوطن واالنتما  إليه فقد روى ابن أبي عاهم بسند هحيح من طريق َعْبِد هللا 

ةَ َوهَُو يَقُوُل:  ()، أَن هُ َسِمَع الن بِي  ْبِن َعِديٍّ  ِ تََعالَى إِلَ »َوهَُو َواقٌِف َعلَى اْلَحُروَرِة بَِمك  ِ إِن ِك أَلََحبُّ أَْرِض هللا  ِ، َوأََحبُّ َوهللا  ى هللا 

، َولَْواَل أَنِّي أُْخِرْجُت ِمْنِك َما َخَرْجتُ  ِ تََعالَى إِلَي  أَن  الن بِي  »وما رواه البخاري في هحيحه من حدي  أنس بن مالك  (22)«أَْرِض هللا 

                                                           

منهور( جهورية مصر العربية ( املواطنة بني النص التشريعي والنص الدستوري دراسة مقارنة للدكتور رمضان السيد القطان مدرس الفقه العام كلية الشريعة والقانون )د19) 
 .1ص :

، من 5/895اء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين، ( تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( حملمد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هب20 )
 .899منشورات: اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 

، حتقيق: حممد باسل عيون السود، الطبعة: 2/151،حماسن التأويل حملمد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي، 8/851(ينظر: تفسري السعدى، 21)
 .بريوت –هـ،: دار الكتب العلميه  8181 -ىل األو 
 .سبق خترجيه -(22)  
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 ()  ََكهَا ِمْن ُحبِّهَاَكاَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسفٍَر، فَنََظَر إِلَى ُجُدَراِت الَمِدينَِة، أَْوَضَع ر قال ابن حجر في الفتح ( 23)«اِحلَتَهُ َوإِْن َكاَن َعلَى َداب ٍة َحر 

فهذان الحديثان فيهما  (24)والعيني في عمدة القار  : "فيه دالله على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين اليه "

فيما  ()توريح بمشروعية حب الوطن وأن محبة الوطن محبه ارعية ، يقترا بها العبد المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. .وقوله 

قال  (25)«بُّهُ هََذا َجبٌَل يُِحبُّنَا َونُحِ »لما أقدم من خيبر حتى إذا أارفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال:  رواه  البخاري من حدي  أنس 

"قيل هو على الحقيقة وال مانع من وقوع مثل ذلك ب ن يخلق هللا المحبة في بعض  ابن حجر رحمه هللا تعالى في الفتح الباري:

الجمادات وقيل هو على المجاز والمراد أهل أحد على حد قوله تعالى واس ل القرية وقال الشاعر وما حب الديار اغفن قلبي ولكن 

نما في قلبه حب ()فهذا يدل داللة قاطعة على مشروعية حب الوطن حي  في حدي  السابق أن النبي  (26)"دياراحب من سكن ال

 لها. ()المدينة وحب جبل أحد فيها  فدل ذلك على حبه 

عبر عن حبه لوطنه الذي نش  فيه عند الهجرة إلى المدينة المنورة حينما قال فيما رواه ()وورد أيضا في الحدي  الوحيح إنه 

قال ابن كثير رحمه هللا : عن الضحاك  )27 («لَْوالَ اْلِهْجَرةُ لَُكْنُت اْمَرأ  ِمَن األَْنَوارِ »()عن النبي البخاري من حدي  أبي هريرة 

َك إِلَى َمَعاد  فَة ااتاق إلى مكة ف نزل هللا عليه: ﴿من مكة فبلغ الُجحْ ()قال : "لما خرج النبي   (28)﴾  إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرآَن لََرادُّ

وأيضا أكد  (29)إلى مكة ، ثم قال : وهذا من كالم الضحاك يقتضي أن هذه اآلية مدنية ، وإن كان مجموع السورة مكيا وهللا أعلم -

من الغار ليال ، فمضى من وجهه إِلى المدينة فسار في غير ()ذلك ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير قال مقاتل: خرج رسول هللا 

ا أَِمن رجع إِلى الاريق فنزل الُجْحفَةَ بين مكة والمدينة، فعر  الاريق إِلى مكة، فااتاق إِليها، وذكر  الاريق مخافة الا لب فلم 

َك إِلى  )فان هللا تعالى يقول:  :ولده، ف تاه جبريل فقال: أتشتاق إِلى بلدك ومولدك؟ قال: نعم قالم إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرآَن لَرادُّ

حب الوطن راباة األسرة  حي  أن االنتما  إلى األسرة مما ال جدال فيه أنه  (30.)فنزلت هذه اآلية بالجحفة [58]القوص:  ( َمعاد  ...

ِ فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آباَءُهْم فَإِْخوانُُكْم )أمر مشروع ، بل يحرم تجاهله كما قال المولى تبارك وتعالى:  اْدُعوهُْم ِِلبائِِهْم هَُو أَْقَسطُ ِعْنَد هللاَّ

يِن َوَموالِيُكمْ  ، ()وقوله  [8]األحزاا:  (فِي الدِّ َمِن اد َعى لَِغْيِر أَبِيِه َوهَُو »فيما رواه البخاري في األدا المفرد من حدي  أَبِي َذرٍّ

ِ إِنَّ َوأُولُوا اأْلَْرحاِم بَْعُضهُْم أَْولى ِببَْعض  فِي  )جل ا نه: ية هلة الرحم بين  األسرة بقوله ويؤكد على أهم( 31)« يَْعلَُم فَقَْد َكفَرَ  ِكتاِب هللاَّ

                                                           

 .2/22(، 8111( أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب فضائل املدينة،باب املدينة تنفي اخلبث،حديث رقم)23 )  
 .84/825،وعمد القارئ شرح صحيح البخاري، 2/128( فتح الباري، 24 )  
 .5/842(، 1412ب املغازي،باب: أحد حيبنا وحنبه،حديث رقم)(أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتا25)  
 .1/11( فتح الباري البن حجر، 26)  
 ،  ط/ دار طوق النجاة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان./كتاب مناقب األنصار باب هجرة النيب 5/51(أخرجه البخاري: 27 ) 
 .15( سورة القصص،اآلية:28)
،حتقيق: حممد حسني مشس الدين، الطبعة: األوىل 1/221العظيم،)ابن كثري( أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، ( تفسري القرآن 29) 
 .بريوت –هـ من منشورات: دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون  8189 -
هـ، من  8122 -، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، الطبعة: األوىل 2/291الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،  (زاد املسري يف علم التفسري، جلمال الدين أبو الفرج عبد30)

 بريوت -منشورات: دار الكتاب العريب 
 .8/855(، 122(  أخرجه البخاري يف األدب املفرد،باب سباب املسلم فسوق،حديث رقم)31 ) 
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َ بُِكلِّ َشْيء  َعلِيٌم.  وغير ذلك في اآليات الدالة على أهمية الوال  لألسرة ومحبتها واالنتما  إليها. وحب الوطن  [48]األنفال:  ( هللاَّ

يِن َحنِيفاً فِْطَرَت )خلق اإلنسان بها قال جل ا نه:  التييعتبر طبيعة وغريزة  ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها الَ تَْبِديَل ِلَخْلِق فَأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ هللاَّ

يُن اْلقَيُِّم ولكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ  ِ َذلَِك الدِّ فظاهر هذه اآلية يالحظ أنه يشير إلى أن اإلسالم دين الفارة السليمة  [93]الروم:  (هللاَّ

إذا  النفوس عليها فاإلنسان ال يخرج من بلده ووطنه إال وطبع هللاخلق  التيومحبة الوطن طبيعة وغريزة  وحب الوطن من ذلك.

 اضار على ذلك وإليك بيان ذلك:

ْينَاهُ َولُوطًا إِلَى اأْلَْرِض الَّتِي  )خروج إبراهيم عليه السالم من وطنه كما حكى لنا القرآن الكريم حي   قال جل ا نه:  بَاَرْكنَا فِيَها َونَجَّ

ومنها خروج موسى  (32)قال ابن كثير في تفسيره: "قال قتادة: كان ب رض العراق، ف نجاه هللا إلى الشام،."[47]األنبيا :  (  لِْلَعالَِمينَ 

ا لنفسه قال جل ا نه:  يَا ُموَسى إِنَّ اْلَمََلَ يَأْتَِمُروَن بَِك َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصا اْلَمِدينَِة يَْسَعى قَا ََ  )عليه السالم  من أرض مور فرار 

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ  ) [03: قوص]ال (   لِيَْقتُلُوَك فَاْخُرْج إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحينَ  : قوص]ال(فََخَرَج ِمْنَها َخائِفًا يَتََرقَُّب قَا ََ َربِّ نَجِّ

ومن أمثلة ذلك أيضا  (33)لحوق الاالبين، ويتلفت يمينا ويسارا وينظر أيتبعه أحد" "أي فخرج من مدينة فرعون خائفا يترقب [07

ا َدَخلُوا  )خروج يعقوا عليه السالم وأوالده من فلساين إلى مور لالنضمام إلى يوسف عليه السالم قال هللا تبارك وتعالى:  فَلَمَّ

ُ آِمنِينَ َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَا ََ اْدُخلُوا مِ  ففي هذه اآلية الكريمة بيان على تجهيز يعقوا  [99]يوسف:  (ْصَر إِْن َشاَء هللاَّ

وأيضا لما كان الخروج من (34)عليه السالم  وأوالده وأهله كلهم ليرتحلوا من بالدهم قاهدين الوهول إلى يوسف في مور وسكناها

ا على النفس  ثبت فضائل المهاجرين من الوحابة عل ي سبيل هللا  فجعل هللا ف ى غيرهم حي  إنهم ضحوا ب وطانهمالوطن قاسيا اديد 

الَِّذيَن لِْلفُقَراِء اْلُمهاِجِريَن  )للمهاجرين على األنوار أفضلية وميزة  من أجل تركهم وخروجهم من مسقط رأسهم قال جل ا نه: 

َ َوَرُسولَهُ أُول ِ َوِرْضواناً َويَْنُصُروَن هللاَّ اِدقُونَ أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َوأَْموالِِهْم يَْبتَغُوَن فَْضالً ِمَن هللاَّ قال  [5: الحشر] ( ِئَك هُُم الصَّ

فال يهاجر إال وهو هادق اإليمان فال  هاحب أضوا  البيان "وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنورة

 (35)يحتاج إلى امتحان"

فكل ما   [06]التوبة:  ( ِليةقُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَوا ٌَ اْقتََرْفتُُموَها... ا )وقال جل ا نه: 

ذكر في هذه اآلية الكريمة أن األبا  واألبنا  واإلخوان واألزواج والعشيرة واألموال والمساكن هو الوطن منهي أن تفضل وتكون 

أحب إلى اإلنسان كما قال الشيخ محمد الااهر عااور : "وقد أفاد هذا المعنى التعبير بـ )أحب ( ألن التفويل في المحبة يتقوى 

من المحبوبين ففي هذا التعبير تحذير من التهاون بواجبات الدين ، مع الكناية عن جعل ذلك التهاون مسببا على تقديم إرضا  األقوى 

 (36)محبة تلك العالئق على محبة هللا سبحانه وتعالى ففيه إيقاظ إلى ما يقول إليه ذلك من مهواة في الدين وهذا من ابلغ التعبير"

                                                           

 .5/284تفسري ابن كثري،( 32) 
 .24/29( تفسري املراغي، 33 ) 
 .8/145( ينظر: تفسري السعدي،  34)
 .1/91ضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، ( أ35 )
، 84/852، حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،«حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»التحرير والتنوير ( 36 )

 تونس -الناشر : الدار التونسية للنشر  هـ، 8911سنة النشر: 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 406  

ISSN: 2706-6495 

ِ َواْليَوْ َوإِْذ قَ )يقول هللا تعالى  -0   (ِم اِلِخِر... اِلية ا ََ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنهُم بِاّلله

 [94]إبراهيم:  ( َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبَُد األَْصنَامَ َوإِْذ قَا ََ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَلََد آِمنًا  )وقوله سبحانه وتعالى:  [704]البقرة: 

فيالحظ في هذين اآليتين الكريمتين أن إبراهم عليه الوالة والسالم دعا باألمن والرزق وذلك حب للمستقر عبادته وموطن أهله 

بهذا على انتسابه إلى مكة، ()قد أبقى النبي ومما ال جدال وال مرا  فيه أن  الدعا  عالمة من عالمات الحب وتعبير عنه وأيضا ف

بالرغم من أنه هاجر منها وتركها ثم ضرا الوحابة أيضا أعظم األمثلة في االنتما  إلى الوطن وحبه فقد روى البخاري في 

ِ  هحيحه من حدي  أم المؤمنين السيدة عائشة رضي هللا عنها ا قَِدَم َرُسوُل هللا  الَمِدينَةَ، ُوِعَك أَبُو بَْكٍر، َوباِلٌَل، فََكاَن أَبُو ()قَالَْت: لَم 

  بَْكٍر إَِذا أََخَذْتهُ الُحم ى يَقُوُل:

 َوالَمْوُت أَْدنَى ِمْن ِاَراِك نَْعلِهِ   ***ُكلُّ اْمِرٍ  ُمَوب ٌح فِي أَْهلِِه      

ى يَْرفَُع َعقِيَرتَ   هُ يَقُو َُ:، َوَكاَن باِل ٌََ إَِذا أُْقلَِع َعْنهُ الُحمَّ

 بَِواٍد َوَحْولِي إِْذِخٌر َوَجلِيُل،  ***أاَلَ لَْيَت ِاْعِري هَْل أَبِيتَن  لَْيلَة  

ا ِميَاهَ َمَجن ٍة   َوهَْل يَْبُدَوْن لِي َااَمةٌ َوَطفِيُل، ***َوهَْل أَِرَدْن يَْوم 

ِ قَاَل: الل هُم  الَعْن َاْيبَةَ ْبَن َرِبيَعةَ، َوُعْتبَةَ ْبَن َربِيَعةَ، َوأَُمي ةَ ْبَن َخلٍَف َكَما أَْخَرُجونَا ِمْن   ()أَْرِضنَا إِلَى أَْرِض الَوبَاِ ، ثُم  قَاَل َرُسوُل هللا 

ةَ أَوْ » اهَا إِلَى الُجْحفَةِ  الل هُم  َحبِّْب إِلَْينَا الَمِدينَةَ َكُحبِّنَا َمك  ْحهَا لَنَا، َواْنقُْل ُحم  نَا، َوَهحِّ ، قَالَْت: «أََاد ، الل هُم  بَاِرْك لَنَا فِي َهاِعنَا َوفِي ُمدِّ

ِ، قَالَْت: فََكاَن بُْاَحاُن يَْجِري نَْجال  تَْعِني َما   آِجن ا . ال وغير ذلك كثيرة جدا في النووص (37)حدي  َوقَِدْمنَا الَمِدينَةَ َوِهَي أَْوبَ ُ أَْرِض هللا 

في النووص السابقة كان  ()القرآنية والسنة النبوية الماهرة التي تشير إلى ت ثر اإلنسان بالبيئة التي عاش فيها ، حي  يالحظ أنه 

يحب مكة، ويحن إليها ولما تركها وأهبح يعيش في  المدينة وألفها  وأهلها أهبح يدعو هللا أن يرزقه حبا لها ، يفوق حبه لمكة 

 وهار بعد ذلك يورح بحبها ويحن إليها ويفرح إذا أقبل عليها ، وكل ذلك يدل على مشروعية حب الوطن.

قبل كل اي  ()جد وثيقة المدينة الذي هو المبدأ منذ بداية االسالم في عهد النبوة حي  حرص الرسول وألهمية ذلك في االسالم و

على القيام بتنظيم المجتمع الجديد الذي يشتمل على قبائل وديانات متنوعة مثل األوس والخزرج، اليهودية والنوارى ويضا  إلى 

في مجتمع واحد، وأهدر ()وديارهم حب ا في الدين. فجمعهم رسول أهل المدينة أيضا المهاجرين الذين تركوا أموالهم 

لهم)الوحيفة( التى تعتبر أول وأحسن وأتقن دستور مكتوا في العالم إذ إنه أوضح وبين فيها جميع الحقوق للمواطنين بور  

 النظر عن معتقداتهم وما إلى ذلك. 

عندما ذهب إليهم يالب مساعدتهم في دية قتيلين فوعدوه بالمساعدة، فجلس ينتظر ()لقد حاول يهود بني النضير اغتيال النبي 

بإسقاط حجٍر على رأسه، ف وحى هللا تعالى ()عليه الوالة والسالم، إاّل أّن اليهود كانوا يتفقون فيما بينهم في تلك األثنا  على قتله 

والوحابة  ()له بخاة اليهود، فعاد إلى دياره وأرسل إليهم بالخروج من المدينة، ولكنهم رفضوا وتحّونوا في ديارهم فحاهرهم 

 .عدة لياٍل، وطلبوا الجال  من المدينة فسمح لهم النبي بالخروج ارط أن ي خذوا ما تحمله اإلبل من دون سالحٍ 

                                                           

 .8194، حديث رقم 2/111أن تعرى املدينة، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، باب كراهية النيب  -(37)
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يهود بني القينقاع على دينهم وأنفسهم إاّل أنه أبوا إاّل المشاكل، فقد قِدمت ()طرد بني القينقاع على الرغم من ت مين رسول هللا  

امرأة عربية إلى أحد الواغة اليهود فحاول التجار مراودتها إاّل أنها رفضت، فربط البائع ثوبها بالكرسي من دون علمها، وعندما 

ا وانكشفت عورتها فورخت وطلبت النجدة، فهب لنجدتها مسلٌم عربي قتل البائع، فاجتمع اليهود على المسلم قامت سقط الثو

وقتلوه، فاستنجدت عائلة الرجل بالعرا المسلمين، فحاهر النبي والوحابة ديار بني القينقاع عدة لياٍل إلى أْن تدّخل عبد هللا بن أبي 

كهم النبي، إاّل أّن الرعب دا في قلب الكثيرين منهم، فهربوا من المدينة إلى بالد الشام تركهم فتر()بن سلول وطلب من النبي 

ليهود بني القينقاع من المدينة هو مجاهرتهم بالعدوان على  () وخيبر. وهناك روايةٌ أخرى تشير إلى أّن سبب إجال  النبي

ولكنهم اغتروا ب نفسهم فحاهرهم النبي عيه أفضل الوالة وأتم في غزوة بدر، فدعاهم إلى اإليمان، ()المسلمين بعد انتواره 

 .التسليم فخرجوا من المدينة خائفين

 المبحث الثالث: 

 المواطنة في المدينة بعد اجالء اليهود وتحته مطالب

  وأصحابه بالمدينة. وتحته فروع ()المطلب األو َ: إستقرار الرسو َ 

 بالمدينة.الفرع األو َ: البناء المسجد األعظم 

بالمدينة بنا  المسجد، وذلك لتظهر فيه اعائر اإلسالم التي طالما حوربت، ولتقام فيوه الوولوات التوي ()كان أول ما قام به الرسول 

حي  إن إقامة المسواجد مون أهوم الركواز فوي بنوا  ( 38)تربط المر  برا العالمين، وتنقي القلب من أدران األرض وأدناس الحياة الدنيا.

المجتمع اإلسالمي ذلك أن المجتمع المسلم إنما يكتسب هفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام اإلسوالم وعقيدتوه وأدابوه وإنموا ينبوع ذلوك 

مَل َعلَمى التَّْقمَوى ِممْن أَوَّ َِ يَمْوم  أََحمقُّ أَن تَقُم )قوال تعوالى:  (39)من روح المسوجد ووحيوه. وَم فِيمِه فِيمِه ِرَجما ٌَ الَ تَقُمْم فِيمِه أَبَمًدا لََّمْسمِجٌد أُسِّ

ُ يُِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن  ا: [735]التوبة:  .(يُِحبُّوَن أَن يَتَطَهَُّروْا َوهللاه ُ أَن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ يَُسمبُِّح  )، وقال تعالى أيض  فِي بُيُوت  أَِذَن هللاَّ

ِ ...لَهُ فِيَها بِاْلغُُدوِّ َواِْلَصا َ* ِرَجا ٌَ الَّ  روى البخواري فوي هوحيحه أن رسوول هللا  [94]النوور:  .( تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َواَل بَْيٌع َعمن ِذْكمِر هللاَّ

() ُسوِل بِاْلَمِدينَِة، َوهَُو يَُولِّي فِيوِه يَْوَمئِوٍذ ِرَجواٌل ()دخل المدينة ، َرِكب ا َراِحلَتَهُ، فََساَر يَْمِشي َمَعهُ الن اُس َحت ى بََرَكْت ِعْنَد َمْسِجِد الر 

ا لِلت ْمووِر، لُِسووهَْيٍل َوَسووْهٍل ُغالََمووْيِن يَتِيَمووْيِن فِووي َحْجووِر أَْسووَعَد ْبووِن ُزَرارَ  ِ ِمووَن الُمْسوولِِميَن، َوَكوواَن ِمْربَوود  ِحوويَن بََرَكووْت بِووِه ()ةَ، فَقَوواَل َرُسوووُل هللا 

ُ الَمْنِزلُ هََذا إِ »َراِحلَتُهُ:  ِ «. ْن َااَ  هللا  ا، فَقَاالَ: الَ، بَْل نَهَبُهُ لََك يَا َرُسوَل ()ثُم  َدَعا َرُسوُل هللا  الُغالََمْيِن فََساَوَمهَُما بِاْلِمْربَِد، لِيَت ِخَذهُ َمْسِجد 

ِ أَْن يَْقبَلَهُ ِمْنهَُما ِهبَة  َحت ى اْبتَاَعو ِ، فَ َبَى َرُسوُل هللا  وفوي روايوة أنوس بون مالوك، فََكواَن فِيوِه َموا أَقُووُل: َكواَن فِيوِه نَْخوٌل َوقُبُووُر (40)هُ ِمْنهَُموا"هللا 

يَْت، قَاَل: فََوفُّوا الن ْخَل قِْبلَة ، ()اْلُمْشِرِكيَن َوِخَرٌا، فَ ََمَر َرُسوُل هللاِ  َوَجَعلُوا بِالن ْخِل فَقُِاَع، َوبِقُبُوِر اْلُمْشِرِكيَن فَنُبَِشْت، َوبِاْلِخَرِا فَُسوِّ

 َمَعهُْم، َوهُْم يَقُولُوَن: ()ِعَضاَدتَْيِه ِحَجاَرة ، قَاَل: فََكانُوا يَْرتَِجُزوَن، َوَرُسوُل هللاِ 

                                                           

 دمشق.-ه دار القلم8121، الطبعة األوىل، 811(ينظر: فقه السرية حملمد الغزايل السقا، ص:38 )
، الطبعة 821منهجية علمية لسرية املصطفى عليه السالم وما نتطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام حملمد سعيد رمضان البوطي ص:  ( ينظر:فقه السرية دراسات39)
 م دار الفكر بريوت لبنان.8991/-ه8181، 
 .5/14(أخرجه البخاري، يف كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب األنصار، 40)
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 (41)«فَاْنُوِر اأْلَْنَواَر َواْلُمهَاِجَرهْ     ***هُ اَل َخْيَر إاِل  َخْيُر اآْلِخَرْه،   اللهُم  إِن  » 

اَلئِِل ()ثم ارع الرسول  في العمل مع أهحابه وقاموا بحفر األساس الذي كان عمقه ثوالث أذرع، َوقَوْد قَواَل اْلَحوافِظُ اْلبَْيهَقِويُّ فِوي الود 

ِ اْلَحافِظُ إِْماَل   ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا ُعبَْيُد ْبُن َاِريٍك ثَنَ  ثَنَا أَبُو َعْبِد هللا  ِ ْبوُن اْلُمبَواَرِك أَْخبََرنَوا َحْشوَرُج ا نَُعْيُم بْ َحد  اٍد ثَنَا َعْبوُد هللا  ُن َحم 

 ِ قَاَل: َجاَ  أَبُوو بَْكوٍر بَِحَجوٍر فََوَضوَعهُ، ثُوم  َجواَ  ُعَموُر بَِحَجوٍر فََوَضوَعهُ، ثُوم   ()ْبُن نُبَاتَةَ عن سعيد ابن ُجْمهَاَن َعْن َسفِينَةَ َمْولَى َرُسوِل هللا 

ِ َجاَ  ُعثْ  هنواك بواا فوي  وأموا أبوواا المسوجد فكانوت ثالثوة: (42)«هَوُؤاَلِ  ُواَلةُ اأْلَْموِر بَْعوِدي» ()َماُن بَِحَجٍر فََوَضوَعهُ. فَقَواَل َرُسووُل هللا 

بإزا  باا بيوت عائشوة رضوي هللا عنهوا، وبواا ()مؤخرته من الجهة الجنوبية، وباا في الجهة الشرقية، كان يدخل منه رسول هللا 

 (43)من الجهة الغربية، يقال له باا الرحمة أو باا عاتكة آخر

 المؤاخاة. الفرع الثاني:

هوذه الوولة علوى أسواس االخوا  ()فقود أقوام الرسوول -ساهم نظام المؤاخاة في ربط األمة بعضها بالبعض األخور وهوو هوالة األموة 

لإلسوالم، وتسوقط بوه فووارق النسوب والوون والووطن، فوال يتو خر الكامل بينهم، اإلخا  الذي تذوا فيه عوبيات الجاهلية فال حميوة إال 

والمؤانسوة تمتوزج فوي هوذه األخووة وتموأل المجتموع الجديود بو روع  ةوالمواسواأحد أو يتقدم إال بمرو ته وتقواه وكانت عواطف اإليثار 

والسبب الذي أدى إلى تقوية وتعزيز هذه األخوة االيمانية بين المهواجرين واألنووار، هوو أن أهول المدينوة التقووا علوى ديون (44)األمثال

ا، فهم أبعد ما يكونون مون الشوعارات التوي  هللا وحده، نش هم دينهم الذي اعتنقوه على أن يقولوا ويفعلوا، وعلمهم االيمان والعمل جميع 

ِ َوَرُسولِِه لِميَْحُكَم )سنة، وكانوا على النحو الذي حكاه هللا عنهم في قوله ال تتجاوز أطرا  األل إِنََّما َكاَن قَْو ََ اْلُمْؤِمنِيَن إَِذا ُدُعوا إِلَى هللاَّ

سولمون كفول البقوا  واإلسوتمرار لهوذه وبذلك الوذي درج عليوه الم [87]النور:  .( بَْينَهُْم أَن يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُْولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ 

ومتوود أثرهووا حتووى وفاتووه ()األخوووة، التووي اوود هللا بهووا أزر دينووه ورسوووله، حتووى أتووت ثمارهووا فووي كوول أطوووار الوودعوة طوووال حياتووه 

() يَماَن ِمن قَمْبلِِهْم يُِحبُّموَن َممْن َهماَجَر  )وقوله  (45).رضي هللا عنهوبقيت هذه المؤاخاة عند مبايعة الوديق اَر َواإْلِ ُؤوا الدَّ َوالَِّذيَن تَبَوَّ

ما أُوتُموا َويُمْؤثُِروَن َعلَمى أَنفُِسمِهْم َولَمْو َكماَن بِِهمْم َخَصاَصم مَّ ُم ةٌ َوَممن يُموَق ُشمحَّ نَْفِسمِه فَأُْولَئِمَك هُمإِلَْيِهْم َواَل يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً مِّ

الوودار واإليمووان قبوول الهجوورة إلوويهم يعنووي بقبووولهم ومواسوواتهم بوو موالهم  تبوئووواومعنووى هووذه اآليووة أي أنهووم  [9: حشوور]ال .(اْلُمْفلُِحمموَن 

 (46)ومساكنهم للفقرا  المهاجرون المحتاجون

 

                                                           

 .8/212، 521، حديث رقم سجد النيب (أخرجه مسلم يف صحيحه، باب ابتناه م41)
، مؤسسة املعارف للطباعة 8991، الطبعة األوىل:851، التاريخ السياسي والعسكري لدولة املدينة، للدكتور على معطي، ص:2/281(ينظر:البداية والنهاية، 42)

 .والنشر
 .851ينظر:التاريخ السياسي، والعسكري لدولة املدينة، ص: (43)
 .895السرية للغزاىل ص: (ينظر: فقه 44 )
 .281(السرية النبوية، للصاليب ص:  45)
، حتقيق: السيد ابن عبد 5/541(ينظر: تفسري املاوردي = النكت والعيون، أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي، 46)

 .انبريوت / لبن -املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
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 الفرع الثالث: بعض أسماء المهاجرين واألنصار ممن تأخوا في هللا  

قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين، وعمر بن الخااا وعتبان بن مالك أخوين، وأبو عبيدة وسوعد بون 

معاذ أخوين، وعبد الرحمن ابن عو  وسعد بن الربيع أخوين، والزبير بن العوام وسلمة بن سالمة بن وقش أخوين، ويقوال: بول كوان 

وين، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر النجاري أخوين، وطلحة بن عبيد هللا وكعب بن مالوك الزبير وعبد هللا بن مسعود أخ

أخوين، وسعيد بن زيد وأبي بن كعب أخوين، وموعب بن عمير وأبو أيوا أخووين، وأبوو حذيفوة ابون عتبوة وعبواد بون بشور أخووين، 

ر وثابوت بون قويس بون اوماس أخووين، وأبوو ذر بريور بون جنوادة، وعمار وحذيفة بن اليموان العبسوي حليوف عبود األاوهل أخووين، عموا

والمنذر بن عمرو المعنق ليموت  أخوين، وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين، وسلمان وأبو الدردا  أخوين، وبوالل وأبوو 

 (47)رويحة عبد هللا بن عبد الرحمن الخثعمي ثم أحد الفزع"

 ية ما يلي:ومما يستفاد من هذه األخوة االيمان

 (48)أن األخوة االيمانية هو أعلى وأار  أنواع االرتباط وأرقاه، من حي  كونه اامال  لوحدة العقيدة والفكر والروح .7

وأن الوال  هلل ولرسوله وللمؤمنين من أهم األثار والنتائج واألهدا  المرجوة المترتبة على الهجرة، كما أثبت هللا جل ا نه في  .0

بَّهُ فَقَا ََ َربِّ إِنَّ ابُنِي ِمْن أَْهلِي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِميَن* قَا )ي  يقول: القرآن الكريم ح  ََ يَا نُوُح إِنَّهُ َونَاَدى نُوٌح رَّ

وجه الداللة  [64-68]هود:  (ي أَِعظَُك أَن تَُكوَن ِمَن اْلَجاِهلِيَن لَْيَل ِمْن أَْهلَِك إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصالِح  فاَلَ تَْسأَْلِن َما لَْيَل لََك بِِه ِعْلٌم إِنِّ 

من هذه اآلية الكريمة أن هللا سبحانه وتعالى بين وهرح أن ابن نوح عليه السالم ليس من أهله حتى مع كونه معلوم أنه ابنه وكان 

قال الرازي رحمه هللا:" هَِذِه اآْليَةُ تَُدلُّ َعلَى أَن   وبقائه في ملة الكفر.من أهله بالقرابة، ولكن ال يعد وال يعتبر ذلك لعدم إيمانه ب بيه 

وَرِة/ َكانَْت قََرابَةُ الن َسِب َحاِهلَ  يِن اَل بِقََرابَِة الن َسِب فَإِن  فِي هَِذِه الوُّ ا اْنتَفَتْ اْلِعْبَرةَ بِقََرابَِة الدِّ يِن اَل  ة  ِمْن أَْقَوى اْلُوُجوِه َولَِكْن لَم  قََرابَةُ الدِّ

َجَرَم نَفَاهُ هللا  تََعالَى بِ َْبلَِغ اأْلَْلفَاِظ َوهَُو قَْولُهُ: إِن هُ لَْيَس ِمْن أَْهلَِك"
(49) 

إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ  )أن الوال  محوور فقط بين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كما قال هللا تبارك وتعالى:  .9

َ لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ  وجه الداللة من هذه اآلية الكريمة أن هللا تبارك وتعالى سمى  [73]الحجرات:  ( فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا هللاَّ

 منهما أهل المشاركة في اإليمان أخّوة ففي ذلك تشبيه بليغ، أو استعارة ابه المشاركة فيه بالمشاركة في أهل التوالد، ألن كاّل 

 (50)للبقا ، إذ التوالد منش  الحياة، واإليمان منش  البقا  األبدّي في الجنان فدل ذلك على أن الوال  محوور بين المؤمنين فقط

 

                                                           

،بتصرف واالختصار، حتقيق: مصطفى عبد 25-2/221السرية النبوية )من البداية والنهاية البن كثري(، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،  (47)
 .لبنان –م، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  8911 -هـ  8295الواحد، عام النشر: 

يـَْرِة النََّبويَِّة،  ينظر: السِّريةُ )48 ( ثنْيَ يفْ نـَْقِد رَوايَاِت السِّ َحدِّ
ُ
هـ  8185، الطبعة: السادسة، 8/252للدكتور أكرم ضياء العمري، النََّبويَُّة الصَّحْيَحُة حُمَاَولٌَة لَِتطِبْيِق قـََواِعِد امل

 .م، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة 8991 -
، الطبعة: 81/251سري الكبري، أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، (مفاتيح الغيب = التف49 )

 .بريوت –هـ، دار إحياء الرتاث العريب  8124 -الثالثة 
 .1/529(ينظر:تفسري القامسي، 50 )
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 األذان في المدينة المنورة. الفرع الرابع : 

 مع أهحابه إليجاد عمل ينبه النائم ويدرك الساهي ويعلم الناس بدخول الوقت ألدا  الوالة فقال بعضهم:()تشاور رسول هللا 

ا  ترفع راية إذا حان وقت الوالة ليراها الناس، فاعترضوا على هذا الرأي ألنها ال تفيد النائم، وال للغافل وقال أخرون: نشعل نار 

ا وأاار أخرون ببوق، وهو)ما كانت اليهود تستعمله لولواتهم(فكرهه الرسول اا، فلم يقبل هذا الرأي على مرتفع من الهض أيض 

() ألنه يحب مخالفة أهل الكتاا في أعمالهم وأاار بعض الوحابة باستعمال الناقوس وهو)ما يستعمله النوارى( فكرهه الرسول

()ا وأاار فريق بالندا  فيقوم بعض الناس إذا حانت الوالة وينادي بها بن زيد  عبد هللاوكان أحد المنادين  فقبل هذا الرأي. أيض 

بلى، فقال له  قال: أال أعلمك كلمات تقولها عند الندا  بالوالة؟ عرض له اخص وقال: إذ األنواري فبينما هو بين النائم واليقظان.

كبر ربك مرتين، ثم قل ال إله  قل: هللا أكبر مرتين، وتشهد مرتين ، ثم قل حي على الوالة مرتين، ثم قل حي على الفالح مرتين، ثم

هوت ا منك"، و بينما بالل يؤذن للوالة  (51)"لقن بالال  فإنه أندى وأخبره خبر رؤياه فقال()إال هللا. فلما استيقظ توجه إلى الرسول 

بهذا األذان جا  عمر بن الخااا يجر ردا ه، فقال: وهللا لقد رأيت مثله يا رسول هللا وكان بالل بن رباح أحد مؤذنيه بالمدينة، 

ن(( وأقره الرسول واآلخر عبد هللا بن عم مكتوم، وكان بالل يقول في أذان الوبح بعد حي الفالح: ))الوالة خير من النوم مرتي

().)وفي رواية آخرى: "قال ابن اسحاق كان (52)على ذلك وكان يؤذن في البدا ة من مكان مرتفع ثم استحدثت المنارة)المئذنة

حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس إليه للوالة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهّم رسول هللا أن يجعل بوقا مثل بوق ()رسول هللا 

لذي يدعون به لوالتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس ليضرا به للمسلمين للوالة، فبينما هم على ذلك رأى عبد هللا بن زيد اليهود ا

فقال: يا رسول هللا، إنه طا  بي الليلة طائف: مّر بي رجل عليه ثوبان أخضران  ()بن ثعلبة بن عبد ربه الندا ، ف تى رسول هللا 

يا عبد هللا، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تونع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الوالة. فقال: أال أدلك على  يحمل ناقوسا في يده، فقلت:

إله إال هللا. أاهد أن محمدا  إله إال هللا. أاهد أال هللا أكبر هللا أكبر. هللا أكبر هللا أكبر. أاهد أال»خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول: 

مدا رسول هللا. حّي على الوالة. حّي على الوالة. حّي على الفالح. حّي على الفالح. هللا أكبر. هللا أكبر. ال رسول هللا. أاهد أن مح

إنها لرؤيا حق إن اا  هللا، قم مع بالل ف لقها عليه فليؤذن بها، فإنه أندى هوتا »قال: ()فلما أخبر بها رسول هللا « . إله إال هللا

يجر ردا ه وهو يقول: يا نبي هللا، والذي ()عمر بن الخااا وهو في بيته، فخرج إلى رسول هللا  فلما أّذن بالل سمعه« . منك

 (53)«فلله الحمد» ()بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول هللا 

 المطلب الثاني: العالقة باألقلية المشركة.

في ظاللها رعاياهوا المسولمون مون المهواجرين واألنووار وكوذلك رعاياهوا الدولة اإلسالمية منذ نش تها في المدينة المنورة كان يعيش 

غير المسلمين من اليهود والنوارى الذين عرفوا باسم أهل الذمة وقد منحهم الدستور اإلسالمي بمقتضى عقد الذمة حقوق ا يوبح لهم 

ريبة مالية) تسمى جزيوة( للدولوة اإلسوالمية مقابول بموجبها ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وبنا   على ذلك يالب منهم بدفع ض

                                                           

 .85/281( أندى أي أرفغ وأكثر صوتًا: لسان العرب 51 )
 .248(ينظرالسرية النبوية للدكتور علي حممد الصاليب ص: 52 )

دمشق، وفقه السرية للغزاىل،  –هـ، دار القلم  8121 -، الطبعة: الثامنة 2/11السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، حملمد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة، )53 (
 .م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع2441 -هـ8121، الطبعة: األوىل 8/228أمحد غلوش،  ، السرية النبوية والدعوة يف العهد املدين، ألمحد8/899
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حماية المسلمين لهم في الداخل والخوارج وانتفواعهم بجميوع المرافوق العاموة، ويجوب علويهم الخضووع ألحكوام اإلسوالم فوي المعوامالت  

زواج وطالق، كما ال تقيود المالية والعقوبات بمقتضى حكم اإلسالم في الدولة والمساواة وترك لهم الحرية في األحوال الشخوية من 

حريتهم في أمور العقيدة، والعبوادة كإقاموة الشوعائر الدينيوة وأكول الخزيور واورا الخمور ولكون ال يجواهرون بوذلك والدولوة اإلسوالمية 

َ  )و في ذلك قال هللا تعالى: (54)ملتزمة بالوافا  لهم تِِهْم إِنَّ هللاه وْا إِلَْيِهْم َعْهَدهُْم إِلَى ُمدَّ قوال عمور  [6]سورة التوبة:  ( يُِحبُّ اْلُمتَّقِينَ  فَأَتِمُّ

 ا، وأن يووفي لهوم في أخر حياته بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو من أهل الذمة)إني أوهي الخليفة من بعدي ب هل الذمة خير 

 (55)بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأال يكلفهم فوق طاقتهم.

 وشعائرهم.المطلب الثالث: حرية عقائدهم 

اإلسالم ضمن لهم حرية اعتقادهم وإقامة اعائرهم والحفاظ على دور عبادتهم فال تهدم لهم كنيسة وال يكسر لهم هليب بل ومون حوق 

( ولموا قودم وفود نجوران علوى 56اليهودية أو النورنية أن تذهب إلوى المعبود أو الكنيسوة ، وال حوق لزوجهوا فوي منعهوا.)-زوجة المسلم

ودخلوا المسجد النبوي، وحوان وقوت هوالتهم فقواموا يوولون فوي المسوجد فو راد المسولمون مونعهم، فقوال رسوول هللا ()الرسول هللا 

() دعوهم فاستقبلوا المشورق فوولوا هوالتهم، ثوم عقودوا موع رسوول هللا().ا يودفعون بموجبوه الجزيوة وأجواز اإلسوالم موا (57)عهود 

وأجاز اإلسالم مؤاكلتهم واعتبر طعامهم حالال  طيب ا، كما أبواح موواهرتهم أو (58)ا.أجازه دينهم لهم من الخمر والخنزير والتجارة بهم

ما )التزويج بالمحونات من نسائهم قال هللا تبارك وتعالى:  ِ َعلَمْيُكْم َوأُِحملَّ لَُكمم مَّ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساء إاِلَّ َما َملََكمْت أَْيَممانُُكْم ِكتَماَب هللاه

ْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن  عوان وال اك أن المواهرة والنسب راباوان أساسويان تجم [06]النسا :  ( ...َوَراء َذلُِكْم أَن تَْبتَغُوْا بِأَْمَوالُِكم مُّ

والوزواج فوي اإلسوالم  [86]الفرقوان:  .﴾ َوهَُو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماء بََشًرا فََجَعلَهُ نََسبًا َوِصْهًرا َوَكاَن َربَُّك قَمِديًرا )البشر قال هللا تعالى: 

مْن أَنفُِسمُكْم أَْزَواًجما َوِممْن آيَاتِمِه  ): رباط مقودس يقووم علوى السوكون والموودة والرحموة واأللفوة، قوال هللا تبوارك و تعوالى أَْن َخلَمَق لَُكمم مِّ

مُرونَ  ةً َوَرْحَممةً إِنَّ فِمي َذلِمَك َِليَمات  لِّقَمْوم  يَتَفَكَّ مَودَّ فإباحوة هوذا الوزواج يجعول أهول الكتواا  [07]الوروم:  ( لِّتَْسُكنُوا إِلَْيَهما َوَجَعمَل بَْيمنَُكم مَّ

اركا  فوي أسورة المسولم لكوونهم أهوهاره وأجوداده وأوالده وأخووالهم وخواالتهم وهوؤال  لهوم حقووق هولة الورحم وذوي القربوى التوي 

 (59)يفرضها اإلسالم الحنيف.

 أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. الخاتمة وفيها:

وال حول وال قوة إال باهلل، وأاهد أن محمدا عبدهللا ورسوله، وهفيه من خلقه، هلوات هللا  الوالحات،الحمد هلل الذي تتم بنعمته 

إلتمام  بمحض فضله وكرمه، فقد وفقني هللا تعالى، أما بعد: ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسالمه عليه وعلى آله وأهحابه،

 وهلت إليه أثنا  إعداده من نتائج علمية، ويكون ذلك كاآلتي:هذا البح  المتواضع، فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما ت

                                                           

 .252(ينظر اجملتمع اإلسالمي والعالقات الدولية، د حممد الصادق عفيفي، ص: 54 ) 
 حمققة ومفهرسة.، حتقيق:طه عبدالرءوف سعد، سعد حسن حممد الطبعة جديدة مضبوطة 829( كتاب اخلراج أليب يوسف، ص:55 ) 
 م دار الكتاب العريب بريوت لبنان.8911-ه8291، الطبعة الثالثة، 141/ 2(ينظر:فقه السنة، لسيد سابق: 56)
 .12-12(كتاب اخلراج أليب يوسف، ص : 57)
 .829(فقه السنة، لسيد سابق:ص:58 )
 .2/119( ينظر فتاوى معاصرة، د/يوسف القرضاوي 59 )
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 ومن خال َ هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية: :ج: النتائأوالً  

  الذي ينتمي إليه اإلنسان عند إهاالح الفقها  يقابله في  األهليأن الوطن ال تختلف عن تقسيم الفقها  إختالف ا كثيرة وذلك أن الوطن

هذا بما يسمى بوطن الخاص، ولكن هناك قيد في ذلك ليس على إطالقه ألن من يتزوج من بلد ال يعتبر من مواطني تلك عورنا 

البلد وأما من وطن اإلقامة يعتبر في عورنا ممن يسافر إلى بلد من بلدان ألجل الدراسة، أو العالج، أو التجارة أو السياحة، أو ما 

 اابه ذلك.

 سمى المشاركة في اإليمان أخّوة ففي ذلك تشبيه بليغ، أو استعارة ابه المشاركة فيه بالمشاركة في أهل  أن هللا تبارك وتعالى

 التوالد، ألن كاّل منهما أهل للبقا ، إذ التوالد منش  الحياة، واإليمان منش  البقا  األبدّي في الجنان.

 ثانيًا: أهم التوصيات المقترحة. 

دراسات تاريخية تعالج قضية المواطنة من منظور الشريعة اإلسالمية وذلك لنشر ثقافة حقوق ب اهتمامالعناية على إجرا  -1

 المواطنين وإيضاح أسبقية اإلسالم في إثبات تلك الحقوق.

ألن فهم الكتاا -ولغة أهل الجنة في الجنة( )لغة كتاا هللا وسنة رسوله باالهتمام البالغ بفهم اللغة العربية، يوهي الباح و-2

 وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.   وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة، والسنة واجب،

، وتشجيع الباحثين وطالا العلم إلجرا  الدراسات العلمية كافية اافية في مثل هذه لسيرةتنشيط البح  العلمي في مجال فقه ا-3

 القضايا.

    

 

 قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:

 الكريم أوالً: القرآن   

 ،محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقياي، عام النشر :  ت ليف: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 لبنان -مـ، الناار : دار الفكر للاباعة و النشر و التوزيع بيروت  7998 -هـ  7678

 السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه  بلغة

) َماِم َماِلك  ت ليف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالواوي المالكي ، الابعة: بدون  المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَهِب اإْلِ

 ر: دار المعار طبعة وبدون تاريخ ، الناا

 بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ، ت ليف: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الز 

 تحقيق: مجموعة من المحققين، الناار: دار الهداية.

 مؤسسة المعار  للاباعة والنشر7995ت ليف: الدكتور على معاي، الابعة األولى: لدولة المدينة، التاريخ السياسي والعسكري ، 
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 محمد الااهر بن محمد بن محمد  ت ليف: ،«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»والتنوير  التحرير

 تونس -هـ، الناار : الدار التونسية للنشر  7956الااهر بن عااور التونسي، سنة النشر: 

 منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة 049الحسن علي الحسيني الجرجاني، الحنفي ص أبو ت ليف: ،التعريفات ،

 دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

 )محمد رايد بن علي رضا بن محمد امس الدين بن محمد بها  الدين بن منال علي  ت ليف: تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار

 .799ن منشورات: الهيئة المورية العامة للكتاا، سنة النشر: خليفة القلموني الحسيني،م

 )أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن كثير القراي البوري ثم الدمشقي،تحقيق: محمد حسين  ت ليف: تفسير القرآن العظيم،)ابن كثير

 .بيروت –يضون هـ من منشورات: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي ب 7679 -امس الدين، الابعة: األولى 

 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البوري البغدادي، الشهير بالماوردي،  ت ليف: ،تفسير الماوردي = النكت والعيون

 .بيروت / لبنان -تحقيق: السيد ابن عبد المقوود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 

 أحمد بن موافى المراغي، الناار: اركة مكتبة ومابعة موافى البابى الحلبي وأوالده بمور، الابعة:  ت ليف: ،تفسير المراغي

 م ، 7964 -هـ  7948األولى، 

محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا ت ليف:  وسننه وأيامه = هحيح البخاري،()المختور من أمور رسول هللا المسند الصحيح  الجامع

محمد زهير بن ناهر الناهر، الناار: دار طوق النجاة )موورة عن السلاانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد البخاري الجعفي، تحقيق: 

 7600 فؤاد عبد الباقي( الابعة: األولى،

  ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الابعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، دار  ت ليف: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

 لبنان. ومواهب الجليلالفكر بيروت 

 ،أبو يوسف يعقوا بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنواري،تحقيق : طه عبد الر و  سعد، سعد حسن  ت ليف: الخراج

 محمد، المكتبة األزهرية للتراث 

 ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني،  ت ليف: دالئل النبوة دالئل النبوة ومعرفة أحوا َ صاحب الشريعة

 بيروت  -هـ، دار الكتب العلمية  7638 -أبو بكر البيهقي، الابعة: األولى 

 ،ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،  الابعة: الثانية،  ت ليف: رد المحتار على الدر المختار

 بيروت.-م، دار الفكر7990 -هـ 7670

 ،تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الرحمن بن علي بن محمد الجوزيجمال الدين أبو الفرج عبد  ت ليف: زاد المسير في علم التفسير ،

 لبنان. بيروت –هـ، من منشورات: دار الكتاا العربي  7600 -الابعة: األولى 
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 أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن كثير القراي الدمشقي،بتور   ت ليف: (،النبوية )من البداية والنهاية البن كثير السيرة

 –م، دار المعرفة للاباعة والنشر والتوزيع بيروت  7944 -هـ  7998واالختوار، تحقيق: موافى عبد الواحد، عام النشر: 

 .لبنان

  حْيَحةُ ُمَحاَولَةٌ ِلتَطِبْيِق قََواِعِد يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ ْيَرِة النَّبَويَِّة،السِّ ثْيَن فِْي نَْقِد رَوايَاِت السِّ الدكتور أكرم ضيا  العمري،   ت ليف: الُمَحدِّ

 .م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة 7996 -هـ  7678الابعة: السادسة، 

 هـ، دار القلم  7604 -الثامنة  محمد بن محمد بن سويلم أبو ُاهبة، الابعة:ت ليف:  ،السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة– 

 دمشق. 

  ،عبد الملك بن هشام بن أيوا الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين،ابن هشام، ت ليف: السيرة النبوية :، 

 ،م، مؤسسة الرسالة للاباعة 0336 -هـ7606ت ليف: ألحمد أحمد غلوش، الابعة: األولى السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني

 .والنشر والتوزيع

 ،بيروت  –ت ليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، الناار: دار المعرفة  فتح الباري شرح صحيح البخاري

 لبنان.

 ،م دار الكتاا العربي بيروت لبنان.7944-ه7994الابعة الثالثة،  ،سيد سابق ت ليف:  فقه السنة 

 ،سيرة الموافى عليه السالم وما نتاوي عليه من عظات ومباد  وأحكام لمحمد سعيد  ت ليف:  فقه السيرة دراسات منهجية علمية

 م دار الفكر بيروت لبنان.7996/-ه7676، الابعة ، 704رمضان البوطي ص: 

 ،دمشق.-ه دار القلم7604محمد الغزالي السقا، الابعة األولى،  ت ليف:  فقه السيرة 

  ،دمشق، تخريج األحادي : محمد ناهر الدين األلباني، الابعة: األولى،  –الناار: دار القلم ، السقا محمد الغزالي ت ليف:فقه السيرة

 هـ 7604

 ،مكتبة تحقيق التراث مؤسسة 7095العالمة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوا الفيروآبادي ص  ، ت ليف: القاموس المحيط ،

 م 0338-ه7604الرسالة، الابعة الثامنة 

 م7949، 7959لدكتور على حسين الخرموطي، يشر  على إهدارها محمد توفيق عويضة، ا ، ت ليف: م وأهل الذمة،كتاب اإلسال 

 ،يوسف،  تحقيق:طه عبدالر و  سعد، سعد حسن محمد الابعة جديدة مضبوطة محققة ومفهرسة. ، ت ليف: أبوكتاب الخراج 
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 ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي الموري ط دار هادر بيروت لبنان بدوم تاريخ  ت ليف:  لسان العرب

 الابع.

 م7999 -هـ 7676ت ليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل امس األئمة السرخسي، الابعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  ،المبسوط 

 د محمد الوادق عفيفي ت ليف:  ،اإلسالمي والعالقات الدولية المجتمع 

 ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الابعة:  ت ليف:  محاسن التأويل

 .بيروت –هـ،: دار الكتب العلميه  7675 -األولى 

 الصحيح المختصر بنقل العد َ عن العد َ إلى رسو َ هللا  المسند()  ، ت ليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

 بيروت -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناار: دار إحيا  التراث العربي 

 ت ليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، 

  ،الموافى بن سعد بن عبده السيوطي اهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي  ت ليف:  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

 م المكتب اإلسالمي7996 -هـ 7678الحنبلي، الابعة: الثانية، 

 م، 0335 -هـ  7609الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر،  الابعة: األولى، ت ليف:  ،معجم اللغة العربية المعاصرة 

 الابعة دار الفكر بيروت لبنان بدون تاريخ الابع. -مجمع اللغة العربية ف: ، ت ليلوسيط،المعجم ا 

 أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  ت ليف:  ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير

 .بيروت –هـ، دار إحيا  التراث العربي  7603 -خايب الري، الابعة: الثالثة 

  ه العام كلية الدكتور رمضان السيد القاان مدرس الفق ت ليف:  بين النص التشريعي والنص الدستوري، دراسة مقارنة،المواطنة

 بيروت. –الناار: المكتبة العلمية الشريعة والقانون )دمنهور( جهورية مور العربية. 

 ،من طبعة دار النفائس، الابعة السادسة  بيروت لبنان.755ت ليف: محمد حميد هللا  ص: نص العهد: على اختالف رواياته، 
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 لدى األطفــال من وجهـة نظر التشريع الجزائري الرقمـي()راني بالجنوح السي

Cyber Delinquency (Digital) of Children from the Point of View of Algerian Legislation 

 د / عائشــة عبد الحميد 

 الجزائر -اذلي بن جديد الطــارف جامعــة الش ،أستاذة محاضرة-

 malekcaroma23@gmail.com ail:mE 

 

 ملخـــــص:

عليهم  االعتداءخاصا لفئة األطفال نتيجة للتطور الخطير ألشكال  انتباهاوجــه المشرع الجزائري في اآلونة األخيرة ي

قانونا خاصا بحماية الطفل،  5102باإلضافة إلى بعض التعديالت الجوهرية التي اضافها إلى قانون العقوبات، أصدر في سنة 

، لكن المشرع نص على التجريم فيما يتعلق بالجرائم أو القانونية االجتماعيةية يتضمن أحكاما حماية خاصة سواء من الناح

 .على األطفال وغيرها االعتداءالماسة بكرامة الطفل كحماية من اإلهمال المادي أو المعنوي، ترك األطفال، 

رائم اإللكترونية المرتبطة اساسا ، خاصة فيما يتعلق بالجلجريمة أو ما يوصف بجنوح األحداثالطفل ل ارتكابولكن ماذا عن 

 األطفال أو مختلف الجرائم األخرى المرتبطة باألشخاص واألموال كالقتل والسرقة. انتحاروالتي تصل إلى درجة  بالتكنولوجيا

 الكلمــات المفتاحيــة:

 قانون العقوبات. ،التكنولوجيا ،التشريع الجزائري ،األطفـال ،الجنوح السيبراني

 

 

Cyber Delinquency (Digital) of Children from the Point of View of Algerian Legislation 

 

Abstract: 

           The Algerian lawmaker has recently paid special attention to children as a result of 

the dangerous development of forms of abuse against them in addition to some fundamental 

amendments that he added to the penal code. On the criminalization of crimes against the dignity 

of the child as protection from material or moral neglect, abandonment of children, child abuse, 

etc. But what about the child's commission of the crime or what is described as juvenile 

delinquency, especially with regard to cyber crimes related mainly to technology and which 

reach the point of child suicide or various other crimes related to people and money such as 

murder and theft. 

Key words: Cyber delinquency, children, Algerian legislation, technology, the penal code. 
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 مقدمــة:

يعتبر الحاسوب أو الهاتف واألنترنيت من إنجازات تكنولوجيا المعلومات، التي أعادت تشكيل حياة الطفل في البيت  

 . 1فقد أصبح أطفال المجتمع اإللكتروني عرضة إليجابيات وسلبيات ذلك المجتمع  والمدرسة،

لومات وتقدمه في السن، وتبعا لذلك إكتسابه شخصيته أكثر ما يميز الطفل في هذه المرحلة هو حصوله على بعض المع

 .2رسوخا

أو مسؤوليته كصغير وهل نطبق فتحديد سن الحدث هو الفيصل في تحديد مسؤوليته الجزائية سواء من حيث المسؤولية الكاملة 

 .3حديد سن الحدث هي بلحظة وقوع الجريمةفالعبرة في ت بحقه التدابير والعقوبات وحسب النظام القانوني الخاص به.

أو الحروب األهلية أو  روجهل نتيجة الفق تعاني كثير من االسر في الدول النامية من التفكك حيث تعيش في حرمان وبؤس

 .4من الجرائم مما يسهل عليهم الخطف والتهريب وتجارة المخدرات وغيرها للتسول،، وينتشر األطفال في الشوارع الهجرة

حيث تعد تصرفات الطفل العدوانية منت المواضيع المهمة وموضوع مهم البحث الجنائي واإلجتماعي حيث يتأثر الطفل في 

 .5سلوكه العدواني بالظروف اإلجتماعية والعائلية

ن واإلتفاقيات المتعلقة ورد مصطلح " الطفل " ومصطلح الطفولة في العديد من اإلعالنات واإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسا

، والعهد الدولي الخاص 0222، ثم إعالن حقوق الطفل لعام 0251بالقانون الدولي اإلنساني، وبإعالن جنيف لحقوق الطفل لعام 

، إال أنها لم تحدد المقصود 0211بالحقوق االقتصادية والثقافية واإلجتماعية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

ين المصطلحين وال الحد األقصى لسن الطفل أو نهاية مرحلة الطفولة، إلى أن جاءت إتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها بهاذ

، فقد عرفت المادة األولى الطفل بأنه:" كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 0292نوفمبر  51الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلجماع في 

 .6لك بموجب القانون المطبق عليه " عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذ

 وعلى ذلك نطرح اإلشكالية التالية: كيف عالج المشرع الجزائري حالة الجنوح السيبراني لدى األطفـال ؟.

 لذلك منهجا تحليليا ووصفيا للدراسة. انتهجنا

 

                                                           

شكالية التعامل معها، تحدي الحوت األزرق وظاهرة إنتحار غياث حياة، مرباح فاطمة الزهراء، الجرائم اإللكترونية الحديثة  -1 وا 
جتماعية، جامعة وهر   .962، ص 9102ان، جوان األطفال في الجزائر، مجلة دراسات إنسانية وا 

 .026، ص 0222دردوس مكي، الموجز في علم اإلجرام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2
 .02، ص 9112نبيل صقر ، صابر حبلي، األحداث في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  -3
 .702، ص 9100دونية، عبد العزيز العشاوي، حقوق اإلنسان في القانون الدولي، دار الخل -4

5 - Hen Al-Ma’seb,maha Alsejari, Ibtisam Al-Quand, The effect of Ge,der on Aggressive behaviors among khuwaiti 

cjildren, journal of social sciences, 2013, P9. 

سالة دكتوراه، جامعة باجي مختار، عنابة، عائشة عبد الحميد، إنتهاك قوات التحالف للقانون الدولي اإلنساني في العراق، ر  -6
 .22، ص 9102
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 اإلجراءات الخاصة بالجنوح السبراني لألطفـال: -أوال 

لجنائية العالمية عاجزة على موجهة مثل هذا النوع من الجرائم ونتيجة إن التطور المذهل جعل التشريعات ا 

غير الملموس يتعذر تطبيق النصوص التقليدية لقانون العقوبات، وأية محاولة لتحميلها بما ال يطابق، قد لخصوصيتها وطابعها 

وماتي بقواعد جديدة ونصوص تتالءم ينتبهون إلى ضرورة محاصرة اإلجرام المعل المشرعونتصطدم بمبدأ الشرعية، لذا بدأ 

 مع طبيعتها الخاصة.

حيث سارع  أحدثه،ولعل التشريع الجزائري يعتبر من األوائل الذين تفطنوا إلى هذا النوع من اإلجرام والفراغ التشريعي الذي 

اآللية للمعطيات في  وأورد قسما جديدا تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة 5111بدوره إلى تعديل قانون العقوبات سنة 

 .7من قانون العقوبات الجزائري 7مكرر  421مكرر إلى  421المواد من 

 توقيــف األطفــال كإجراء إحترازي عند إرتكاب الجرائم: -(1

في التلبس،  010والمادة  4، 5، 20/0التوقيف للنظر في المواد  8باإلضافة لتنظيم قانون اإلجراءات الجزائية الجزائر 

 02المؤرخ في  05-02األولي، واإلنابة القضائية، فإن التوقيف للنظر نظمه أيضا القانون المتعلق بحماية الطفل، رقم والبحث 

 ( عشر سنة كاملة ".09، فالمادة األولى منه تعرف الطفل بأنه " كل شخص لم يبلغ الثامنة )5102يوليو 

 سنوات ". 01ال يقل عمره عن  أما الطفل الجانح فهو الطفل الذي يرتكب فعال مجرما والذي

والعبرة بتحديد سن الطفل الجانح هو يوم إرتكاب الجريمة، حيث ال يخضع الطفل الجانح لنفس اإلجراءات المطبقة على حالة 

 بالطفل.التلبس في الجرائم، بل تموضع أحكام خاصة 

 

 األحكــام الخاصـــــة: -أ(

  و التالي:الجانح على النحيخضع التوقيف للنظر للطفل  

  من  11/5عدم تطبيق إجراءات التلبس بالجريمة على الجرائم التي يرتكبها الطفل حتى ولو كانت جناية طبقا للمادة

 قانون حماية الطفل.

  سنة كاملة. 04بالطفل الجانح، إذا لم يبلغ  االشتباهالتوقيف للنظر ال يطبق على حالة 

  سنة  04باط الشرطة القضائية أن يوقف الطفل للنظر الذي يبلغ مقتضيات التحري األولي، يجوز لض استدعتإذا

 من قانون حماية الطفل. 19كاملة على األقل طبقا للمادة 

  سنة في أماكن مستقلة عن أماكن توقيف البالغين. 04يتم توقيف الحدث الجانح الذي بلغ 

  للنظر إال في الجنح التي تشكل إخالال ظاهر بالنظام العاممدة التوقيف. 

 .إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل 

 .إجبارية إجراء الفحص الطبي للطفل الموقوف 

                                                           

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.0266يونيو  12المؤرخ في  056-66األمر رقم  -7
 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم.0266يونيو  12المؤرخ في  055-66األمر رقم  -8
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  بمحام، وهو حضور وجوبي بغرض مساعدته، غير أنه  االستعانةحق المشتبه فيه الحدث الموقوف تحت النظر في

 استثناءا يجوز سماع أقوال الطفل الجانح بدون وجود محام في حالتين هما:

 وكيل الجمهورية لسماعه بعد مضي ساعتين من التوقيف. الحصول على إذن من 

  سنة، وكان ينسب إليه أعمال ذات صلة باإلرهاب والتخريب أو المتاجرة  09و  01إذا كان الحدث عمره بين

 بالمخدرات أو افعال أرتكبت في جماعة إجرامية منظمة.

 من قانون  12كما هو منصوص عليه في المادة  يعتبر اإلخالل بإجراء الفحص الطبي أو إنتهاك آجال التوقيف للنظر

 .9حماية الطفل جريمة، تعرض ضباط الشرطة القضائية لعقوبة الحبس

 ـــــة:مااألحكــام العـ -ب(

سنة ولم يبلغ سن الرشد الجزائي، يقرر قانون حماية  04باإلضافة لألحكام الخاصة للتوقيف للنظر للحدث الذي يبلغ  

 تطبيق األحكام العامة في قانون اإلجراءات الجزائية على النحو التالي:الطفل في أحوال معينة 

  من قانون  12التحقيق األولي المنصوص عليها في المادة  والتحري أويخضع الحدث في توقيفه إلجراء البحث

 اإلجراءات الجزائية.

 انون اإلجراءات الجزائية.كما تخضع إجراءات تمديد التوقيف للنظر للشروط والكيفيات المنصوص عليها في ق

 .يجب على ضباط الشرطة القضائية بمجرد توقيف طفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكافة الوسائل 

  للنظر.إعالم الطفل بحقه في طلب فحص طبي أثناء التوقيف 

 أو محاميه أن يندب طبيبا  يمكن لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي

 .10لفحص الطفل في أية لحظة أثناء التحقيق للنظر

  الشرطة القضائية مهما كانت جهة إنتمائهم االصلية، سواء كانوا  باطالجزائري لضيقرر قانون اإلجراءات الجزائية

اصا وطنيا، في البحث من جهاز الدرك الوطني أو من جهاز األمن الوطني أو من مصالح األمن العسكري إختص

والتحري ومعاينة بعض الجرائم الموصوفة، ومن ضمن هذه الجرائم الموصوفة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

 لهؤالء، حيث يكون من قانون اإلجراءات الجزائية 02 طبقا لنص المادة اإللكترونية( )الجرائمللمعطيات اآللية 

 .11لتحري عن جرائم ومجرمين ومعاينتها على مستوى اإلقليم الوطنيوطني خاص، يخولهم البحث وا اختصاص

 

 

 

                                                           

 .92، ص 9115، 0يف للنظر، سلسلة ضباط الشرطة القضائية، دار هومة، الجزائر، طأحمد غاي، التوق -9

، الجزائر،                ص 9102عبد اهلل أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، الجزء األول، دار هومة،  -10
721. 
 .92ص   ،9100، 9جزائري، دار هومة، الجزائر، طنصر الدين هنوني، دارين يقدح، الضبطية القضائية في القانون ال -11

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 420  

ISSN: 2706-6495 

 التي يقــوم بها الحدث طبقا للتشريع الجزائري: مــالجرائ -(2 

وما يصاحبها من تغيرات في التكوين العضوي، وما يتبعه من تغير أيضا في إن مراحل التطور المختلفة لإلنسان  

فأطوار السن المختلفة تصاحبها تغيرات عضوية تؤثر في التكوين النفسي، وبالتالي في  له تأثير على ظاهرة اإلجرام، البيئة،

 ومنها: 12األطوار اإلجرامية للشخص

 جرائـم ضــد األشخــاص: -أ(

يعد اإلعتداء على األشخاص بمثابة الجرائم التي تهدد الحقوق الشخصية للمجني عليه، ويرجع إرتكاب الحدث لمثل  

ضافة إلى المؤثرات الثقافية التي تدفع به إلى العنف الذي يزداد في ى معاملة بقسوة داخل االسرة والشارع، باإلهذه الجرائم، إل

سنة، أين تزداد القوة البدنية للحدث فستعملها لإلعتداء على غيره دون إدراك عواقب فعله، لعدم  07 -01فترة المراهقة بين 

من  %24بأن  0272، وقد اثبتت دراسة لجنوح األحداث في الجزائر أجريت سنة توافر القدرة الفكرية التي تمنعه من ذلك

 سنة. 07و  01األحداث الجانحين تتراوح أعمارهم ما بين 

 الجرائـم المرتكبــة ضـد األمــوال: -ب(

رة والجرأة يعد من أيسر الجرائم التي يرتكبها الحدث، ألنها ال تتطلب أكثر من المغام الجرائم،إن هذا النوع من  

لتغطية موارده المالية المحدودة، ويدخل في نطاق اإلعتداء ضد األموال زيادة على تهديد الحقوق ذات القيمة المالية، خيانة 

 األمانة، تخريب ملك الغير، اإلخفاء والحريق، ولكل أكثر جريمة مرتكبة من قبل األحداث هي جريمة السرقة.

فيجذبه عامالن متناقضان، أحدهما يدفعه لإلنسجام والتوافق  تالزمه،لتزامات نفسية فالحدث في فترة المراهقة يتميز با

، المغامرة والحسدوتحيط به حاالت نفسية خطيرة أهمها الغيرة  ونظام،اإلجتماعي، بينما يميل اآلخر به للتحرر من كل قيد 

 والشك وسرعة الغضب.

 :األخــالقجرائـم ضـد  -(ج

ه الجرائم نتيجة الكبت والصراع بين الرغبات الجنسية، والخلق الساقط عند بعض األسر الحدث بهذحيث يقوم  

الجنسية لدى الحدث يدفعه فضوله وجهله لألمور الجنسية إلى إكتشاف هذا التغيير الذي والمحيط الخارجي، فعند نضج الغريزة 

كما أن الحدث يعمد إلى التمرد على القيود المفروضة عليه، فتضعف عنده القدرة على  القانون،ال يتفق في كل األحوال مع 

 . 13ضبط النفس

 فيما يتعلق بجرائم التكنولوجيا: 2550يوليو  11المؤرخ في  11-50رقم  خضــوع الطفل ألحكام قانون العقوبات -ثانيا

عمال بقانون التنظيم القضائي الجديد المعدل وقانون حماية الطفل، فإن القضاء المتخصص يتكون من محكمة الجنايات  

 .14 االبتدائية ومحكمة الجنايات االستئنافية، وقضاء األطفال أو األحداث والجهات القضائية العسكرية

                                                           

 .917، ص 0222مأمون محمد سالمة، اصول علم اإلجرام وعلم العقاب، دار الفكر العربي، القاهرة،  -12
أوذاينية سناء، غربي مجدي، المسؤولية الجزائية لألحداث في ظل التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد الشريف  -13

 . 56، ص 9107وق أهراس، مساعدية، س
 .026، ص 9102عبد اهلل أوهايبية ، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -14
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من قانون حماية الطفل  15، فإن الطفل الجانح يخضع إلجراءات خاصة طبقا للمادة 15بالرجوع إلى قانون حماية الطفلو 

من نفس القانون  11بقولها:" يمارس وكيل الجمهورية الدعوى العمومية لمتابعة الجرائم التي يرتكبها األطفال، واضافت المادة 

 نايات المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في المخالفات "." يكون التحقيق إجباريا في الجنح والج

مكرر  442من قانون حماية الطفل، والمادة  11كما تم إستبعاد تطبيق أحكام المثول الفوري على الطفل الجانح بحكم المادة 

 رتكبة من قبل الطفل ".بوجوب التحقيق في جنح األطفال فتنص األولى: " يكون التحقيق إجباريا في الجنح والجنايات الم

 أنواع الجرائم المرتبطــة بالتكنولوجيا والمعلومـات: -(1

 نجــد اآلتــي: 

 جريمة التوصل بطريقة الغش لنظام المعالجة اآللية للمعطيات: -

 21.111أشهر إلى سنة وبغرامة من  14مكرر من قانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس من  421نصت عليها المادة  

جزء من منظومة المعالجة اآللية للمعطيات أو يحاول  كل أودج كل من يدخل أو يبقي عن طريق الغش في  011.111لى دج إ

 ذلك.

 :اإلتــالف العمــدي المعلومــاتجريمة  -

ي حيث يعاقب كل من أدخل بطريق الغش معطيات ف العقوبات،من قانون  0مكرر  421تعاقب وتنص عليها المادة  

 نظام المعالجة اآللية وأزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها.

تتعدى جرامية التي تنبأ بها هذه الظاهرة فالمشرع الجزائري قد حقق قفزة نوعية في مجال التجريم المعلوماتي، ألن الخطورة اإل

 . 16في الدولة في جسامتها أشكال اإلجرام التقليدي وأنها تستهدف اساسا مجاالت حساسة

 الجانب العقابي لجرائم التكنولوجيا لدى األطفــال: -(2

إذا ما تصفحنا القانون العقابي الجزائري، أو قانون حماية الطفل ال نجد النص على العقوبات المطبقة على الطفل  

مة فيما يتعلق بالعقوبات واإلجراءات الجانح في مجال الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، لذلك وجب الرجوع إلى القواعد العا

 المطبقة على األطفال:

 العقوبــات المطبقــة على الجرائم التكنولوجية بشكل عام: -أ(

 .وعقوبة تكميليةعادة ما يقسم الجزاء الجنائي إلى نوعين/ عقوبة أصلية  

 و المؤبد.والسجن المؤقت أ ،والمؤبدهي اإلعدام صلية العقوبة األ صلية:العقوبة األ -

 ويعد الحبس عقوبة سالبة للحرية ومانعة لها سواء كان مؤبدا أو مؤقتا.

 14حيث يعاقب المشرع الجزائري على الجريمة التكنولوجية أو المرتبطة بأنظمة المعلومات بالحبس الذي يتراوح مدته من 

 سنوات، باإلضافة إلى العقوبة المالية وهي الغرامة. 14أشهر إلى 

                                                           

 (. 9105لسنة  10يتعلق بحماية الطفل ) ج.ر عدد  9105يوليو  05المؤرخ في  09-05القانون رقم  -15

 . 927، ص 9101ات، دار بلقيس، الجزائر، عز الدين طباس، شرح الجزء الخاص من قانون العقوب -16
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، والمتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من 5112أوت  12المؤرخ في  11-12لقد اضاف القانون رقم  التكميليــة : العقوبـة - 

 .17الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتهما، التدخل الفوري لسحب وتخزين المحتويات 

 :اعد العامة لقانون العقوباتالطفـل الجانح بالرجوع إلى القوالعقوبــات المطبقــة على  -(ب

، وقانون حماية الطفل على العقوبات المطبقة على الطفل في 11-12لم ينص كل من قانون العقوبات، والقانون رقم  

 حال إرتكابه جرائم متعلقة بالتكنولوجيا، لذا وجب الرجوع للقواعد العامة.

 صغر السن مانع من موانع المسؤوليــة: -

 من ق.إ.ج. 115ي التشريعات العقابية الحديثة مانعا من موانع المسؤولية الجنائية طبقا لنص المادة يعتبر صغر السن ف 

من قانون العقوبات، إما لتدابير الحماية أو  12سنة فإنه يخضع طبقا للمادة  09إلى  04أما إذا كان القاصر يبلغ من العمل من 

 التهذيب أو لعقوبات مخففة.

 :على الحدث الجانـحتسليـط نص العقوبة  -

سنة، عند تعرضه لحكم  09إلى  04من العقوبات، فإن الحدث الجانح الذي يبلغ من العمر من  20، 21طبقا للمادتين  

 جزائي، فإن العقوبة التي تصدر ضده تكون كاآلتي:

  51سنوات إلى  01من إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي اإلعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس 

 سنة.

  إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه لمدة تساوي نصف المدة التي يتعين الحكم بها على

 شخص بالغ.

 

 الخاتمـــــة:

يا، حيث هدفنا من خالل الدراسة إلى إلقاء الضوء على حالة جنوح األطفال في الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتكنولوج 

وجه المشرع الجزائري إهتماما خاصا بجرائم المعلومات، ولكنه من جهة أخرى أهمل الجرائم المعلوماتية الخاصة باألطفال 

 بذلك نخلص إلى النتائج التاليــة:

 عمد المشرع الجزائري إلى تعديل قانون العقوبات لتسليط الضوء على الجرائم المعلوماتية. -0

 نون الطفل حيث هدف إلى حماية الطفل ولكنه أهمل الجانب اإلجرامي للطفل.عدل المشرع الجزائري قا -5

 بالرجوع إلى قانون العقوبات والقانون الخاص بالوقاية من الجرائم المعلوماتية نجده خاليا من مصطلح الطفل.  -4

 ونصوي بما يلي:

 يع العقابي الجزائري.إن تحديد مصطلح الطفل ال يقل أهمية عن تحديد مصطلح الطفل الجانح في التشر  -0

 .11-12ضرورة مواكبة التكنولوجيا الحالية وإدخال مصطلح الطفل الجانح للقانون  -5

 

                                                           

 .115، ص 9105للنشر،  ENAGعبد اهلل أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،  - 17
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